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1. Inleiding
Doel van de zorg aan mensen met diabetes: Complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retinoen neuropathie die in belangrijke mate de kwaliteit en duur van het leven van de patiënt bepalen, te
voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.
Om dit doel te bereiken richt de behandeling zich zowel op goede regulering van de
bloedglucosewaarden en periodieke controle van de nieren, ogen en voeten, als op maatregelen om
de cardiovasculaire risicofactoren gunstig te beïnvloeden. Dit vereist een gestructureerde aanpak,
goede educatie en begeleiding om de therapietrouw van de mens met diabetes te bevorderen.
Input voor het regionaal protocol van de ZEL is de NDF-Zorgstandaard, de NHG-standaard M01
(Diabetes mellitus type 2) en de NHG-standaard M84 (Cardiovasculair risicomanagement).
In het protocol wordt onder andere beschreven van welke regionale mogelijkheden praktijken gebruik
kunnen maken om hun diabeteszorg te leveren. Doel van het regionale diabetes protocol is
standaardisatie en kwaliteitsbewaking van de diabeteszorg binnen de ZEL door een uniforme
opsporing, diagnosestelling, behandeling en begeleiding.
Dit Zorgprotocol is opgesteld door de ZEL en is een levend document. Op- en aanmerkingen kunt u
doorgeven aan het secretariaat van de ZEL. Het volledige protocol DM is ook te vinden op de website
www.zel.nl. Hier vindt u vaak nog aanvullende achtergrond informatie over de in dit protocol
opgenomen elementen.
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2. Randvoorwaarden
Er zijn een aantal randvoorwaarden voor de diabeteszorg waar een praktijk aan moet voldoen, welke
onder andere zijn beschreven in de Basisvoorwaarden keten DM type 2 (zie bijlage 1).
De randvoorwaarden betreffen onder andere:
 Praktijkprotocol
 Werkafspraken
 Bloedglucosemeters
2.1 Praktijkprotocol
Binnen het regionale protocol wordt aangegeven wat binnen de uitvoering van de controles aan de
orde moet komen. Binnen het praktijkprotocol dient beschreven te worden hoe bepaalde
verrichtingen binnen de praktijk uitgevoerd worden. Dit gaat bv om beschrijving van:
- Het meten van: het gewicht, de bloeddruk en de bloedglucosemeting
- Het bepalen van EAI
- Het uitvoeren van de 24-uursbloeddrukmeting
2.2 Werkafspraken
Het verlenen van diabeteszorg gaat vaak samen met herschikking van taken. Taakherschikking wil
zeggen dat iemand anders taken uitvoert die formeel onder de verantwoordelijkheid van de huisarts
vallen.
Vaak hebben praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner en/of praktijkassistentes taken van de
huisarts overgenomen. Indien er sprake is van taakdelegatie moeten naast protocollen ook
schriftelijke werkafspraken gemaakt worden. Deze geven aan wie wanneer welk onderdeel van de zorg
uitvoert, wanneer evaluatie hiervan plaatsvindt en wanneer de huisarts geraadpleegd dient te worden.
In de werkafspraken dient bovenstaande omschreven te worden voor bv:
 Patiënten overleg
 Werkoverleg
 Diagnose
 Oproepsysteem
 Driemaandelijkse controles
 Jaarcontrole
 De zorg rondom patiënten met insuline
 Educatie
 Verwijzing:
o Funduscontrole
o Oogarts
o Diëtist
o Medisch pedicure/Podotherapeut
o Internist
 Materialen:
o Aanwezigheid monofilament
o Controle meetinstrumenten zoals bloedglucosemeters, bloeddrukmeters
2.3 Bloedglucosemeters
In 2013 zijn zorgverzekeraars gaan kijken naar nieuwe vormen van inkopen. Dit betekende een
verschuiving van een inkoopbeleid enkel op prijs naar een inkoopbeleid waar binnen ook kwaliteit een
rol speelt. Zorgverzekeraars stellen eisen aan de producten die ze via leveranciers vergoeden. Hierdoor
worden bepaalde bloedglucosemeters niet langer vergoed.
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Gezien deze situatie is het voor apothekers niet meer mogelijk om een breed palet van meters te
verstrekken. De ZEL en de ZELA onderschrijven het belang van kostenbewustwording maar willen
vooral de kwaliteit van de gebruikte materialen behouden. Dit is de reden dat er gekeken is naar de
kwaliteit van de diverse bloedglucosemeters op de markt in relatie tot de kosten.
Met betrekking tot kwaliteit zijn de ZEL en ZELA van mening dat het beste gebruik gemaakt kan worden
van meters met het TÜV-Rheinland keurmerk in combinatie met ISO 2013. De glucosemeters worden
aanbevolen, waarbij apotheken de kwaliteit van de meter garanderen maar tegelijkertijd hun
serviceniveau (instructie, metercontrole, naaldencontainers etc.) op peil kunnen houden.
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3. Casefinding
Het is niet bewezen dat systematische screening op diabetes bij personen zonder een risico leidt tot
gezondheidswinst. Daarom heeft aandacht voor optimale zorg voor bestaande patiënten met diabetes
voorrang op het opsporen van diabetes. Dit is de reden dat mensen niet actief opgeroepen hoeven te
worden voor een glucosebepaling in het kader van screening. Het is beter te kiezen voor casefinding
tijdens spreekuurbezoeken naar mensen die een hoog risico hebben op diabetes.
Bij volwassenen die niet reeds in behandeling zijn vanwege hypertensie, diabetes mellitus, hart- en
vaatziekten, chronische nierschade en hypercholesterolemie, maar mogelijk wel een verhoogd risico
hierop hebben, kunt u de NHG-Standaard Het PreventieConsult gebruiken. (zie NHG-Standaard Het
PreventieConsult module Cardiometabool Risico)
Richtlijnen bij spreekuurbezoekers met een hoog risico:
 Bepaal het nuchter glucosegehalte bij mensen met klachten en aandoeningen die wellicht
komen door diabetes mellitus, zoals dorst, polyurie, vermagering, pruritus vulvae op oudere
leeftijd, recidiverende urineweginfecties en balanitis, mononeuropathie, neurogene pijnen en
sensibiliteitsstoornissen.
 Bepaal het nuchter glucosegehalte jaarlijks bij alle spreekuurbezoekers:
o met Gestoorde glucosetolerantie
o met het metabool syndroom
o met hart- en vaat ziekten (HVZ) die worden behandeld in de eerste lijn
o na zwangerschapsdiabetes (ICPC W84.02) gedurende 5 jaar
Bepaal het nuchter glucosegehalte driejaarlijks indien:
- 35 jaar en een Hindoestaanse afkomst
- 45 jaar met een BMI ≥ 27 kg/m2
o Met DM type II bij ouders, broers of zussen
o Van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst
o Met hypertensie
o Met vetstofwisselingsstoornissen
o Met (verhoogd risico) op hart en vaatziekten
(zie NHG standaard Cardiovasculair Risicomanagement)
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4. Diagnose
De diagnose diabetes mellitus mag worden gesteld als men op 2 verschillende dagen 2 nuchtere
plasmaglucosewaarden vindt ≥ 7,0 mmol/l.
Nuchtere glucosewaarden in het laboratorium hebben de voorkeur. Een nuchtere glucosewaarde
houdt in dat ten minste 8 uur geen calorieën zijn ingenomen.
De diagnose kan ook worden gesteld bij een nuchtere plasmaglucosewaarde ≥ 7,0 mmol/l of een
willekeurige plasmaglucosewaarde ≥ 11,1 mmol/l in combinatie met klachten die passen bij
hyperglykemie.

Figuur 1: Referentiewaarden glucose
Glucosewaarden kunnen worden bepaald in veneus plasma. Draagbare glucosemeters zijn
gekalibreerd naar veneuze plasmaglucosewaarden. Deze meters kunnen, zelfs indien zij regelmatig
geijkt worden, een meetfout hebben van 10 tot 15%.Gezien het belang van zorgvuldige diagnostiek
dient de huisarts bij marginaal afwijkende waarden alsnog een bepaling in het laboratorium te laten
verrichten.
Vooral bij mensen met een BMI < 27 kg/m2 dient bij de diagnosestelling extra aandacht te bestaan
voor het type diabetes. Er bestaan enkele varianten van diabetes die kunnen lijken op type-2-diabetes:
maturity-onset diabetes of the young (MODY) en latent autoimmune diabetes in adults (LADA).
Niet nuchtere waarden tussen 7,8 en 11,0 mmol/l laten, daar zij sterk beïnvloed worden door tijdstip
en samenstelling van de laatste voeding, geen duidelijke conclusie toe. Aanbevolen wordt in
voorkomende gevallen de glucosebepaling enkele dagen later in nuchtere toestand te herhalen.
Wanneer deze bepaling weer ≤ 6.9 mmol/l is, wordt na 3 maanden de bepaling nuchtere glucose
herhaald. Is deze ≤ 6.9 mmol/l: dan jaarlijks glucose nuchter bepalen.
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5.

Traject nieuwe DM patiënt

Wanneer de diagnose diabetes gesteld wordt, moeten alle gegevens die nodig zijn voor een optimale
zorgverlening, verzameld en geregistreerd worden. Alle aanwezige complicaties, eventuele
comorbiditeit en de medicatie spelen een rol bij het te volgen beleid. Het is van belang over al deze
informatie een goed overzicht te hebben en te houden. Dat geldt des te meer wanneer taken zijn
gedelegeerd.
Het gaat hierbij om:
 Inventarisatie
o Cardiovasculaire pathologie: myocardinfarct, angina pectoris, hartfalen, CVA, TIA en
claudicatio intermittens
o Hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen voor het 65e levensjaar
o Leefstijl: voedingsgewoontes, roken, alcoholgebruik en lichaamsbeweging
 Lichamelijk onderzoek met o.a. BMI, eventueel middelomtrek, bloeddruk en voetonderzoek
 Oogonderzoek: de ogen moeten binnen drie maanden na het stellen van de diagnose zijn
beoordeeld.
Voor meer informatie over (frequentie van) glucose nuchter en HbA1c zie bijlage 2.
5.1 Educatie als hoeksteen voor goede diabeteszorg
Vanaf het moment dat iemand de diagnose diabetes krijgt, krijgt hij te maken met verschillende rollen.
Natuurlijk die van een patiënt, waarbij het gaat om behandeling en zorg. Het draait met name om
regulatie van de bloedglucosespiegel en het beperken van mogelijke complicaties. Maar daarnaast
krijgt iemand met diabetes de rol van leerling: via educatie moet hij leren omgaan met diabetes.
Iemand met diabetes is in feite hoofdbehandelaar van zichzelf en direct verantwoordelijk voor zijn
dagelijkse behandeling. Het vereist naast kennis en vaardigheden ook doorzettingsvermogen,
aanmoediging en motivatie. De uitkomsten van diabetesbehandeling worden grotendeels bepaald
door deze dagelijkse beslissingen en handelingen. Dit noemt men ook wel ‘disease management’ of
‘zelfmanagement’, zelfzorg. Voor optimale zelfzorg heeft iemand permanente educatie nodig.
Educatie of voorlichting aan diabetespatiënten is meer dan alleen informatie of advies geven, het gaat
vaak met name om gedragsverandering.
De wijze waarop iemand informatie in eerste instantie tot zich neemt en verwerkt kan verschillend
zijn. De patiënt kan bv auditief, visueel of praktisch ingesteld zijn. Het is goed om de voorlichting hierop
af te stemmen. Vertel, laat zien en geef materiaal mee om na te lezen. Kom tijdens consulten
regelmatig terug op besproken onderwerpen (herhaling is de kracht van educatie).
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van:
http://www.diep.info/
http://www.thuisarts.nl/
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6. Controles Diabetes
Bij de controles wordt aandacht besteedt aan eventuele klachten, de glucoseregulering, het actuele
cardiovasculaire risicoprofiel en het vroegtijdig onderkennen van complicaties. Bij patiënten die zowel
een goed(e) of acceptabel(e) nuchtere bloedglucosewaarde/HbA1c, lipidenspectrum als bloeddruk
hebben kan in principe worden volstaan met een 6-maandelijkse controle. Betrek hierin uitdrukkelijk
de wens van de patiënt!
Eenmaal per jaar dient extra aandacht besteedt te worden aan een aantal specifieke punten.
Controles die worden onderscheiden binnen de zorg aan mensen met Diabetes:
 Kwartaalcontrole
 Jaarcontrole
 Fundusonderzoek
 Voetcontrole (en voetzorg)
 Niercontrole
6.1 Kwartaalcontrole
Informeren naar:
- Algemeen welbevinden en eventuele klachten
- Verschijnselen die duiden op hypo/hyperglycemie
- Problemen met dieet:
o Is het duidelijk waar het bij gezonde voeding en diabetes om gaat? Welke
veranderingen hebben er plaats gevonden en is dit in te passen in het dagelijks leven
- Problemen met medicatie:
o Vragen naar bijwerkingen
o Worden de medicijnen wel eens vergeten in te nemen?
o Weet de patiënt waar de medicijnen voor zijn?
o Weet de patiënt wanneer de medicijnen ingenomen moeten worden?
- Problemen met beweging:
o Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden en is dit in te passen in het dagelijks
leven
- Ziekte-inzicht:
o Is de patiënt voldoende geïnformeerd?
o Is de patiënt op de hoogte van mogelijke complicaties?
Bepalen van:
- Glucose nuchter: wanneer bepaling van de nuchtere glucose lastig is in te passen in de
controles van een individuele patiënt, kan ervoor worden gekozen de postprandiale waarde,
bijvoorbeeld 2 uur na de lunch, als parameter voor de behandeling te nemen. Dit beleid moet
dan bij de betreffende patiënt wel worden gecontinueerd.
- HbA1c bij ontregelingen of bij mensen die twee- tot viermaal daags met insuline worden
behandeld
- Bloeddruk
- Gewicht
Inspecteren van:
- de voeten bij een risicovoet
- spuitplaatsen bij mensen die insuline spuiten
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Bespreken:
- Instelling naar aanleiding van het laboratoriumonderzoek
- 4-punts dagcurven bij insulinegebruikers
- Ingestelde en/of voorgenomen behandeling
Noteren van bevindingen in het HIS
6.2 Jaarcontrole
Informeren naar:
- Algemeen welbevinden en eventuele klachten
- Verschijnselen die duiden op hypo/hyperglycemie
- Hart- en vaatproblemen:
o Extra aandacht hiervoor wanneer sprake is van een verhoogd risico bv na een eerder
doorgemaakt myocard infarct, TIA, CVA, Claudicatio Intermittens.
- Informeer naar pijn op de borst bij inspanning, oedeem, orthopneu, dyspneu d’effort
- Visusproblemen
- Laatste bezoek oogarts
- Seksuele stoornissen zoals erectieproblemen, libidoverlies, verminderde lubricatie
- Alcoholgebruik
- Roken
- Sociale omstandigheden:
o Hoe reageert de omgeving/partner?
o Is men op de hoogte van het ziektebeeld?
o Andere problematiek?
- Problemen met dieet:
o Is het duidelijk waar het bij gezonde voeding en diabetes om gaat? Welke
veranderingen hebben er plaats gevonden en is dit in te passen in het dagelijks leven
- Problemen met medicatie:
o Vragen naar bijwerkingen
o Worden de medicijnen wel eens vergeten in te nemen?
o Weet de patiënt waar de medicijnen voor zijn?
o Weet de patiënt wanneer de medicijnen ingenomen moeten worden?
- Problemen met beweging:
o Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden en is dit in te passen in het dagelijks
leven
- Ziekte-inzicht:
o Is de patiënt voldoende geïnformeerd?
o Is de patiënt op de hoogte van mogelijke complicaties?
Bepalen van:
- Lab:
o Glucose nuchter
o HbA1c
o Nuchter lipidenspectrum (cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden)
o Nierfunctie: kreatinine en kreatinineklaring (MDRD)
o Albumine/kreatinine ratio in ochtendurine bij een levensverwachting > 10 jaar
o Kalium bij gebruik diuretica of RAAS medicatie
- Bloeddruk
- Gewicht
- Lengte
- BMI
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Controle van:
- De voeten
- Spuitplaatsen bij mensen die insuline spuiten
- Bloedglucosemeter
- Spuittechniek
- Insulinepennen
Bespreken:
- Instelling naar aanleiding van het laboratoriumonderzoek
- 4-punts dagcurven bij insulinegebruikers
- Ingestelde en/of voorgenomen behandeling
Noteren van bevindingen in het HIS
6.3 Funduscontrole
Netvliesschade door diabetes komt veel voor, kan al aanwezig zijn bij vaststelling van de diabetes, en
is één van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid en blindheid in de westerse wereld. Strikte
glucose- en bloeddrukregulatie kan het ontstaan en de ontwikkeling van de schade vertragen.
Beginnende afwijkingen zijn tijdig op te sporen via een foto van het netvlies. Hiervoor zijn binnen de
regio speciale voorzieningen getroffen in samenwerking met beide ziekenhuizen.
Risicofactoren
Houd bij mensen met diabetes mellitus type 2 rekening met een verhoogde kans op ontstaan en/of
progressie van diabetische retinopathie bij ongunstige glykemische instelling, lange diabetesduur
(meer dan 10 jaar), hypertensie, insulinetherapie, abdominale obesitas, negroïde en Hindoestaanse
afkomst, en micro-albuminurie of proteïnurie.
Screening:
- Binnen 3 maanden:
o Na diagnose
o Bij instellen op insuline
- Tweejaarlijks: indien geen diabetische retinopathie is vastgesteld.
Verwijzing oogarts:
- bij proliferatieve en/of exsudatieve diabetische retinopathie,
- wanneer screening niet goed uitvoerbaar is,
- bij niet verklaarbare visusklachten.
- Spoedverwijzing bij plotselinge visusdaling of gezichtsveldbeperking.
Verwijzing voor de eerstelijns fundusscreening gaat via Zorgdomein en kan zowel naar het Franciscus
Vlietland als naar het Reinier de Graaf Gasthuis.
Optometristen
In onze regio werden de patiënten tot voor kort altijd naar de ziekenhuizen gestuurd (RdGG,
Vlietland/Haga) voor het 2-jaarlijks fundusonderzoek. Met deze ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt
over toegangstijden, opleiding, en controle.
Inmiddels zijn er ook enkele optometristen die zelfstandig via Ksyos tele-fundus in de regio aanbieden.
Hierbij staat Ksyos garant voor de kwaliteit (alleen gediplomeerde HBO-geschoolde optometristen) en
wordt 10% van de onderzoeken steekproefsgewijs gecontroleerd. De zorggroep is hiermee akkoord
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gegaan, omdat de voorwaarden van Ksyos kwaliteit borgen en er zodoende meer opties voor de
huisartsen en patiënten in onze regio zijn. De optometristen regelen dit verder zelf met Ksyos.
Is funduscontrole noodzakelijk bij de oudere patiënt?
Of op hoogbejaarde leeftijd eenmalige fundusscreening toereikend is, wordt in de Verenso Richtlijn
anders beoordeeld dan in de NHG-Standaard. De Verenso Richtlijn stelt dat bij kwetsbare ouderen
tweejaarlijkse screening niet meer noodzakelijk is als er geen retinopathie is gevonden bij een eenmalig
onderzoek1. Dit is gebaseerd op de lage prevalentie in een verzorgings- en verpleeghuispopulatie en
het feit dat bijzonder weinig patiënten zes jaar na een normale fundusfoto lasercoagulatie ondergaan
(niet meer dan 1%).
De NHG-Standaard, die niet specifiek over kwetsbare ouderen gaat, houdt een tweejaarlijkse
screeningsinterval aan, ook boven de 80 jaar. Dit hoewel er maar heel weinig patiënten alsnog een
klinisch relevante retinopathie krijgen als er voorheen geen fundusafwijkingen zijn geconstateerd.
Hierbij moet ook in acht worden genomen dat retinopathie zeker 8 jaar nodig heeft om zich te
ontwikkelen.
Kortom, Als er bij de kwetsbare oudere geen relevante afwijkingen worden gezien op de foto, dan is
deze eenmalige foto over het algemeen afdoende en kan worden afgezien van een tweejaarlijkse
screening2.3
6.4 Voetcontrole (en voetzorg)
Voor een persoon met diabetes mellitus zijn voetcomplicaties een van de ernstigste complicaties. In
Nederland krijgt ongeveer 25% van alle mensen met diabetes te maken met een ‘diabetische voet’.
Van deze 25% krijgt ongeveer 15% een ulcus aan de voet, wat in 4% van alle gevallen leidt tot een
amputatie.
Bij alle diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten onderzocht worden, door een
daartoe geschoolde zorgverlener. Doel van deze voetscreening bij patiënten met DM is het inschatten
van de kans op een ulcus aan de hand van de gemodificeerde Simms classificatie. (zie figuur 2)

1

Multidisciplinaire Richtlijn Diabetes, Verenso, 2011.
Suttorp M. Voordracht Langerhanssymposium 2013:
http://www.diabetes2.nl/uploads/user/onderwijspagina/9e%20langerhanssymposium/3.%20Suttorp.pdf
3
Bron: Tavenier, D. et al. De nieuwe diabetesstandaard, antwoorden op veel gestelde vragen. 2014, DiHAG &
Langerhans
2
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Figuur 2: Gemodificeerde simms classificatie
De Simm’s classificatie zegt iets over de mate waarin er risico’s aanwezig zijn op het ontstaan van een
ulcus. De Simm’s classificatie gecombineerd met andere niet oorzakelijke factoren bepalen uiteindelijk
het zorgprofiel. Het zorgprofiel geeft vervolgens aan welke actie nodig zijn om diabetische voetulcera
te voorkomen.
De huisarts/POH blijft, ongeacht in welk zorgprofiel de patiënt valt, jaarlijks bij elke diabetespatiënt de
voeten screenen. De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de Simm’s
classificatie en het zorgprofiel en blijft dan ook te allen tijde hoofdbehandelaar.
Voor het opstellen van de Simm’s classificatie en dus het herkennen van een diabetische voet, is er
informatie nodig over de protectieve sensibiliteit (PS), de aan- of afwezigheid van Perifeer Arterieel
Vaatlijden (PAV) en tekenen van lokaal verhoogde druk, aangevuld met informatie over een ulcus of
amputatie in de voorgeschiedenis. Verder kunnen de Stemvorktest, temperatuurmeting van de
voeten, test ter beoordeling van limited joint mobility, schoenbeoordeling en controle van de visus
meer informatie geven. Het is van belang uitleg aan de patiënt te geven waarbij een voetverzorgingsen schoenadvies soms niet kunnen ontbreken. Meer uitleg over hoe genoemde informatie verkregen
kan worden, is te vinden op de website.
Voor het bepalen van het zorgprofiel kunt u gebruik maken van het Stroomschema Zorgprofielen (zie
figuur 3). Het zorgprofiel moet jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig, aangepast. Opmerking:
Een ulcus in het verleden is en blijft Simm’s 3 en ZP4. Echter, omdat podotherapeuten individuele
behandelplannen maken, kan het wel zijn, dat als het ulcus genezen is en er minder zorg nodig is, dat
het aantal behandelingen naar beneden wordt bijgesteld. Dit is de verantwoordelijkheid van de
podotherapeut. Het zorgprofiel hoeft dus niet aangepast te worden!


In bijlage 3 vindt u een verwijsformulier dat u kunt gebruiken voor de verwijzing naar de
pedicure of podotherapeut.
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In bijlage 4 vindt u een document met een duidelijke weergave van de zorgprofielen, en hoe
deze zich verhouden tot de Simms classificatie.

Figuur 3: Stroomschema zorgprofielen (2015)
Voor pedicures en podotherapeuten kunt u kijken op:
www.podotherapie.nl
www.pedicure.nl of www.provoet.nl
6.5 Niercontrole
Onderzoek van de nieren omvat onderzoek van bloed en urine naar aanwezigheid nierfunctieverlies of
vaatschade.
Onderzoek naar nierfunctie
Onderzoek naar nierfunctie gaat vooral om de vraag of de nieren nog in staat zijn om effectief
afvalstoffen uit het bloed te halen. Dit is vooral belangrijk om te weten als mensen bv geneesmiddelen
slikken, die (mede) door de nieren worden verwijderd uit het lichaam (geklaard), of om
nierfunctieverlies op het spoor te komen dat niet alleen maar berust op het proces van veroudering.
Want veroudering gaat gepaard met een ‘fysiologisch’ nierfunctieverlies. Is van dit laatste geen sprake,
dan moet gedacht worden aan het nierfunctie-verslechterende effect van bepaalde medicamenten of
nierziekten anders dan diabetische nefropathie. Er wordt onder andere gekeken naar het Creatinine.
Voor de automatische schatting van de nierfunctie wordt gebruik gemaakt van een formule. De
hiervoor gehanteerde MDRD formule is een in de Modification of Diet in Renal Disease trial
ontwikkelde formule voor de geschatte klaring, de eGFR (estimated glomerular filtration rate), de
glomerulaire filtratiesnelheid.
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Normaalwaarden:
Serum creatinine:
voor mannen: 62 – 115 µmol/l
voor vrouwen: 53 – 97 µmol/l
(geschatte) klaring via MDRD: > 60 ml/min
Onderzoek naar vaatschade
Eén van de eerste tekenen van nierfalen is de aanwezigheid van eiwit in de urine. Een verhoging van
de eiwituitscheiding kan echter ook optreden bij cardiovasculaire schade. Daarom heeft het ook een
voorspellende waarde wat betreft het (opnieuw) optreden van cardiovasculaire incidenten. Albumine
is een klein eiwit dat bij schade aan de nieren als eerste uitgeplast wordt.
Voor het vaststellen van micro-albuminurie zijn albumineteststroken, zoals gebruikt in de
huisartsenpraktijk (dipsticks), onvoldoende sensitief omdat ze pas bij macro-albuminurie
(albumineconcentratie > 200 mg/ml) positief worden.
Vaststelling van (micro-) albuminurie dient plaats te vinden in het laboratorium door bepaling van de
albumineconcentratie of de albumine/kreatinine-ratio. Het verzamelen van 24-uurs urine is de meest
accurate methode voor het meten van albuminurie, maar is niet noodzakelijk. Het meten van de
albumineconcentratie of de albumine-/creatinine-ratio in de eerste ochtendurine is een betrouwbare
screeningsmethode.
Normaalwaarden:
Albumine/creatinineratio
mannen: < 2,5
Normoalbuminurie
vrouwen: < 3,5

milligram/liter

milligram/24 uur

< 20

< 30
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7. Beleid
Bij de behandeling van Diabetes Mellitus type 2 dient in eerste instantie altijd de meeste aandacht uit
te gaan naar leefstijladviezen. Daarnaast is de behandeling gericht op normaliseren van de
bloedglucose en behandelen van de risicofactoren.
De behandeling bestaat uit 4 stappen:
Stap 1: Leefstijl (niet medicamenteuze adviezen)
Stap 2: Toevoegen metformine
Stap 3: Voeg een sulfonylureumderivaat, bij voorkeur gliclazide, aan metformine toe
Stap 4: Voeg NPH-insuline eenmaal daags toe
7.1 Stap 1: Leefstijl
Verandering van een ongezonde leefstijl kan op korte en lange termijn ziekte voorkomen. Hierdoor
kan de patiënt zelf zijn prognose verbeteren. Leefstijladviezen zijn daarom de eerste keus in de
behandeling na het stellen van de diagnose.
Bewegen
De patiënt dient geadviseerd te worden voldoende te bewegen en te werken aan conditieverbetering.
Ook als dit niet resulteert in gewichtsverlies, levert het gezondheidswinst op. Voor onvoldoende
actieve patiënten zou het aanwennen van regelmatige lichaamsbeweging het effectiefste onderdeel
van de behandeling van diabetes type 2 kunnen zijn. Zelfs een kleine toename van lichamelijke
activiteit is gunstig.
Voeding
Patiënten met diabetes mellitus type 2 dienen allen een voedingsadvies te krijgen, gebaseerd op de
NDF voedingsrichtlijn. Bij patiënten met een BMI > 25 leidt 5 tot 10% gewichtsverlies al tot lagere
glucosewaarden, een betere vetstofwisseling en een lagere bloeddruk. Bij nieuw ontdekte diabetes
kan men met alleen energierestrictie bij 10 tot 20% van de patiënten een adequate glucoseregulering
bereiken.
Bij de behandeling en begeleiding van Diabetes Mellitus neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen
de zorgketen vooral de dieetadvisering op zich. Via verwijzing van een huisarts wordt dieetadvies aan
patiënten uit de keten vergoed uit de basisverzekering. Voor andere zaken zoals bijvoorbeeld
begeleiding bij allergieën of bij overgewicht, moeten mensen zich aanvullend verzekeren of zelf
betalen.
Verwijscriteria voor diëtist:
 Nieuw gediagnosticeerde patiënten met diabetes
 Wanneer een patiënt ingesteld wordt op insuline
 Op indicatie kan extra consultatie plaatsvinden:
o Bij moeilijk instelbare bloedglucosewaarden
o Bij specifieke dieetproblemen:
 Ongewenste toename of afname van het lichaamsgewicht
 Ontregelingen door verkeerd eetgedrag
 Elke andere vraagstelling van patiënt/poh/huisarts die betrekking heeft op
voeding en/of eetgedrag
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Roken
Roken is de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten, ook bij mensen met diabetes.
Daarnaast verhoogt roken het risico op retino- en nefropathie. Stoppen met roken levert belangrijke
gezondheidswinst op en is daarom een integraal onderdeel van vele behandelprogramma’s.
Alcohol
Alcoholische dranken worden door een groot deel van de bevolking genuttigd, ook door mensen met
diabetes. Het gebruik van alcohol heeft zowel positieve als negatieve effecten. Zo verbetert matig
alcoholgebruik de insulinegevoeligheid en beschermt het mogelijk tegen hart- en vaatziekten. Minder
alcohol drinken kan latere stoornissen in het gebruik van alcohol voorkomen.
In de NHG Zorgmodules Leefstijl staan meer richtlijnen over leefstijladvisering rondom
bovengenoemde thema’s. De richtlijnen zijn ter ondersteuning van leefstijladvisering aan
volwassenen.
7.2 Inzetten vervolgstap
Of een patiënt doorstroomt naar een volgende stap hangt af van het wel of niet bereiken van de
glycemische instelling:

Bepaling van het HbA1c in aanvulling op de bloedglucose heeft vooral zin om te controleren of de
beoogde glykemische instelling over een langere periode is behaald en om te beoordelen of een
nieuwe stap in het beleid is geïndiceerd. Meer nog dan voorheen wordt de streefwaarde individueel
bepaald. De belangrijkste factoren hierbij zijn:
- de leeftijd van de patiënt
- de intensiteit van de diabetesbehandeling
- de diabetesduur
Daarnaast is comorbiditeit met zijn eventuele complicaties van belang. Uiteraard weegt de wens van
de patiënt zwaar met het oog op de haalbaarheid van de streefwaarden. De ZEL volgt het algoritme
voor het bepalen van de HbA1c streefwaarde, zoals dat in de NHG-standaard van 2013 is opgenomen:
HbA1c streefwaarde
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7.3 Alternatieve mogelijkheden
Soms is het niet mogelijk het stappenplan te volgen vanwege contra-indicaties, bijwerkingen of de
keuze van de patiënt. In dit geval kunt u overwegen een ander middel in te zetten. U kunt hierbij
gebruik maken van het overzicht medicatie (bijlage 5), een tabel met meer gegevens over deze
medicatie (bijlage 6) en het overzicht insulines (bijlage 7). Bij het inzetten van een biosimilar insuline
dient rekening te houden met een aantal zaken, zie op de website voor meer informatie.
Dit protocol geeft geen leidraad voor doseringen insuline en vervolgstappen van een eenvoudig
insuline regime naar meer complexe regimes. De huisarts/POH die deze overstap maakt, dient zich
hierin bekwaamd te hebben door het volgen van een adequate insuline-cursus.
7.4 Verwijzing specialist
In 2012 is door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Diabetes Mellitus
type 2 opgesteld. De werkgroep DM van de ZEL heeft begin 2013 contact gelegd met de internisten
van het Vlietland Ziekenhuis en het RdGG en vormde een expertgroep. Deze expertgroep is een
aantal keer bijeengekomen en heeft aan de hand van de LTA een Regionale Transmurale Afspraak
DM type 2 opgesteld. De volledige RTA is te vinden in bijlage 9.
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8. Behandeling risicofactoren
Behandeling van risicofactoren is erop gericht om lange termijncomplicaties te voorkomen.
Het gaat hierbij om:
 Hyperlipidemie
 Hypertensie
 Nierfunctieverlies
 Micro-albuminurie
 Antistolling
o Voor diabetespatiënten zonder hart- en vaatziekten is er onvoldoende bewijs dat
behandeling met acetylsalicylzuur leidt tot risicoreductie.
8.1 Hyperlipidemie
De indicatie voor medicamenteuze behandeling wordt bepaald door een combinatie van
risicofactoren. Patiënten van 55 jaar en ouder komen allemaal in aanmerking voor medicamenteuze
therapie. Bij patiënten jonger dan 55 jaar moet gekeken worden in de risicotabel uit de NHG-standaard
Cardiovasculair risicomanagement. Patiënten met een doorgemaakte HVZ (secundaire preventie)
komen altijd in aanmerking voor medicamenteuze behandeling.
Ter preventie van HVZ valt te overwegen om ook bij oudere personen te starten met een statine, tenzij
interacties, comorbiditeit of een korte levensduur op de voorgrond staan. Het streven van de
behandeling is een LDL ≤ 2,5 mmol/l te bereiken.
Behandeling
- Niet-medicamenteus
o Er zijn drie onafhankelijke factoren die leiden tot een verslechtering van het
vetspectrum: vet, roken en alcohol. Hierop dienen de Adviezen gericht te zijn. Deze
niet-medicamenteuze adviezen dienen altijd gegeven te worden in aanvulling op de
medicamenteuze adviezen.
- Medicamenteus
o Voor de medicamenteuze behandeling wordt de NHG-standaard Cardiovasculair
Risicomanagement gevolgd.
Verwijzing specialist (RTA)
Bij verdenking familiaire hypercholesterolemie en bij patiënten met een persisterende verhoging
van:
 triglyceriden > 8,0 mmol/l
 TC > 8 mmol/l
 TC/HDL ratio > 8
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8.2 Hypertensie
De bloeddruk is verhoogd indien de systolische druk groter of gelijk is aan 140. Er zijn minstens drie
metingen nodig voor kan worden vastgesteld of er sprake is van een hoge bloeddruk.
Behandeling
- Niet-medicamenteus
o De niet-medicamenteuze behandeling van hypertensie vormt een belangrijk
onderdeel van de gehele behandeling. Factoren die kunnen leiden tot een lagere
bloeddruk:
 Vermindering van het natriumgebruik
 Vermindering van het lichaamsgewicht
 Verhoging van de lichamelijke activiteit
 Stoppen met roken
 Maximering van het alcoholgebruik
- Medicamenteus
o Blijft de bloeddruk te hoog ondanks een verandering van de leefstijl, dan zullen er
medicijnen worden voorgeschreven.
o In 75% van de gevallen is er meer dan 1 medicament nodig om de streefwaarde te
bereiken.
o Bij de medicamenteuze behandeling wordt onderscheid gemaakt in de behandeling:
 wanneer er geen albumine in urine aanwezig is
 bij micro-albuminurie
Controle dient plaats te vinden na 2 tot 4 weken na het starten van de behandeling of na aanpassing
van de medicatie. Voor verdere adviezen zie de NHG-standaard CVRM.
Verwijzing specialist (RTA)
Indien streefwaarde niet wordt bereikt, ondanks toediening van de maximaal toegestane dosering
van drie geneesmiddelen die uit alle groepen geprobeerd zijn
Bij verdenking op secundaire hypertensie.
8.3 Nierfunctieverlies
De nierfunctie is:
 Mild gestoord bij een (geschatte) klaring 45- 60 ml/min
 Matig ernstig gestoord bij een (geschatte) klaring 30- 45 ml/min
 Ernstig gestoord bij een (geschatte) klaring < 30 ml/min
Het verdient aanbeveling om bij een verminderde nierfunctie jaarlijks te bepalen: calcium, fosfaat, vit
D, Natrium en Kalium. Afhankelijk van de klaring dient mogelijk de medicatie aangepast te worden.
Wanneer sprake is van nierfunctieverlies dient u dit in uw HIS te coderen met U99.01. In uw
werkafspraken kunt u de samenwerkingsafspraken met bv de apotheek omschrijven indien sprake is
van nierfunctieverlies.
8.4 Micro-albuminurie
Indien micro-albuminurie wordt vastgesteld moet worden nagegaan of andere, vaak tijdelijke,
oorzaken van een te hoge albumine-uitscheiding aanwezig kunnen zijn. Wanneer deze oorzaken van
micro-albuminurie uitgesloten zijn, moet bij voorkeur na drie maanden een tweede bepaling van de
micro-albuminurie worden gedaan om de eerste uitslag te bevestigen. Is bij de tweede bepaling
opnieuw sprake van albuminurie, dan moet overwogen worden of er aanwijzingen zijn voor een
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specifieke nierziekte, die een verklaring zou kunnen zijn voor de albuminurie. Bij sedimentafwijkingen
moet de patiënt worden verwezen naar een nefroloog.

Albumine/creatinineratio
mannen: < 2,5
Normoalbuminurie
vrouwen: < 3,5
mannen: 2,5 - 25
Micro-albuminurie
vrouwen: 3,5 - 35
mannen: > 25
Macro-albuminurie
vrouwen: > 35

milligram/liter

milligram/24 uur

< 20

< 30

20 - 200

30 - 300

> 200

> 300

Bij albuminurie na een tweede bepaling moet dit vervolgens worden bevestigd door een derde
bepaling na drie maanden. Indien ook dan sprake is van micro-albuminurie, spreekt men van
persisterende micro-albuminurie (stadium van dreigende nefropathie). Het is van belang na te gaan:
 is de bloeddruk verhoogd?
 is de diabetes mellitus ontregeld?
 is patiënt therapietrouw?
Microalbuminurie is een voorbode van nierschade en een risicovoorspeller voor micro- en
macrovasculaire hartvaatziekte.
De behandeling van micro-albuminurie kan effectief zijn met het voorschrijven van een ACE remmer
of een AT2 antagonist. Beide middelen beperken de vaatschade of remmen de progressie ervan. De
dosis kan worden opgetriteerd tot de maximale dosis. Het advies is om niet een ACE remmer samen
met een ATZ antagonist te combineren. Dus kiezen voor één middel.
Indien verlaging van de micro-albuminurie niet lukt, kan men de nefroloog raadplegen. Ook bij
albuminurie geldt dat alle streefwaarden dienen te worden gemaximaliseerd in het bijzonder de
bloeddruk. De streefwaarde van de systolische bloeddruk is 140 mmHg. Het verdient aanbeveling de
patiënt uit te leggen dat er nog geen echte nierschade is om onnodige ongerustheid te voorkomen.
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9. Complicaties
Een slechte regulatie van de bloedglucose, bloeddruk en lipiden kan op lange termijn schade geven
aan de grote bloedvaten (macrovasculaire complicaties) en de kleine bloedvaten en zenuwen
(microvasculaire complicaties). Macro- en microvasculaire schade verslechterd de werking van
organen en weefsels.
Macrovasculaire aandoeningen zijn hart- en vaatziekten. Diabetes geeft risico op aantasting van de
bloedvaten en de hartspierfunctie. In het hart en de grote bloedvaten ontstaan afzettingen
(atherosclerose). Bij mensen met diabetes ontstaat atherosclerose op jongere leeftijd en met ernstiger
gevolgen dan bij mensen zonder diabetes (zie verder de NHG-standaard CVRM).
Microvasculaire complicaties treden onder meer op in de nieren (nefropathie), ogen (retinopathie) en
zenuwen (neuropathie).
Chronisch verhoogde bloedglucosewaarden veranderen de stofwisseling en de biochemische
processen in de bloedvaatjes. Hierdoor verandert de bloeddoorstroming en de doorlaatbaarheid van
de vaatjes neemt toe. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen is een goede, stabiele glucose-instelling
erg belangrijk. Overigens blijkt niet iedereen met diabetes even gevoelig te zijn voor microvasculaire
complicaties: hierbij lijkt een zekere aanleg of vatbaarheid een rol te spelen.
Mogelijke complicaties zijn:
 Retinopathie
 Neuropathie
 Nefropathie
 Seksuele stoornissen
 Cognitieve stoornissen
 Depressie
9.1 Retinopathie
Diabetische retinopathie is een beschadiging van de kleine bloedvaten in het netvlies waarbij
vaatwandlekkage en nieuwvorming van vaten het gezichtsvermogen bedreigen. Het kan 5-20 jaar
duren voordat iemand met diabetes klinische diabetische retinopathie ontwikkelt.
Diabetische retinopathie kan onderverdeeld worden in:
 Niet-proliferatieve diabetische retinopathie (NPDR): Microvasculaire netvliesschade ten
gevolge van diabetes mellitus in de vorm van microaneurysmata en/of bloedinkjes.
 Proliferatieve diabetische retinopathie (PDR): Microvasculaire netvliesschade ten gevolge van
diabetes mellitus in de vorm van vaatnieuwvormingen in het netvlies en/of op de papil.
 Klinisch significant macula-oedeem: Microvasculaire netvliesschade ten gevolge van diabetes
mellitus in de vorm van vochtlekkage in of vlakbij de fovea
Meer informatie is te vinden op www.oogartsen.nl
(bron: NDF richtlijnen Diabetische-Retinopathie)
9.2 Neuropathie
Diabetische perifere neuropathie is gekarakteriseerd door de aanwezigheid van symptomen en/of
tekenen van perifere zenuwdysfunctie in patiënten met diabetes mellitus na uitsluiting van andere
oorzaken. Andere vormen van diabetische neuropathie zijn autonome neuropathie, proximale
motorische neuropathie, en mononeuropathieën. Het testen op diabetische neuropathie dient een
integraal onderdeel van de jaarlijkse controle van alle diabetes patiënten te zijn. Het doel is om het
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Stadium van neuropathie vast te stellen en Risicofactoren te identificeren voor de progressie van
neuropathie en het ontstaan van neuropathische ulcera (zie ook Richtlijn Diabetische Voet ).
De DN-4 vragenlijst (zie bijlage 8) kan gebruikt worden bij klachten van neuropathische pijn.
Aanvullend onderzoek kan op indicatie bestaan uit aanvullend laboratoriumonderzoek om specifieke
andere aandoeningen uit te sluiten: TSH, vit B12 en paraproteineonderzoek. Afhankelijk van de
presentatie van de individuele patiënt kan dit onderzoek worden uitgebreid. Het is in de eerste plaats
noodzakelijk om goede voorlichting te geven over de aard van diabetische neuropathie aan
diabetespatiënten en hoe deze aandoening te voorkomen. De Behandeling is afhankelijk van het
stadium.
Indien er sprake is van neuropathie kan dit gecodeerd worden met de ICPC-code N94.02 (diabetische
neuropathie). Hieronder zou ook de charcot-voet geregistreerd kunnen worden aangezien
neuropathie naast neuro-osteoartropathie de oorzaak is van de charcot-voet. En dan de episodetitel
wijzigen in Charcot voet.
(bron: NDF Richtlijn Diabetische Neuropathie)
Verwijzing/overleg specialist:
Zie de RTA in bijlage 9
9.3 Nefropathie
Diabetische nefropathie is de toestand van de nier bij diabetes waarin de schade van de nier zo ernstig
is dat de klaring (e GFR) minder dan 30 ml/min is (MDRD). In dit stadium is de ICPC diagnosecode U88
pas van toepassing.
Stadia (KDOQI)
1.
2.
3.
4.
5.

eGFR > 90 ml/min:
eGFR 60-90 ml/min
eGFR 30-60 ml/min
eGFR 15-30 ml/min
eGFR <15 ml/min

geen nierfalen
gering nierfalen
matig nierfalen
nefropathie
terminaal nierfalen

In de eerdere stadia is er sprake van nierfalen zonder nefropathie. Rekening moet worden gehouden
met het feit dat er bij ouderen een fysiologische afname van de nierfunctie is.
Behandeling van nierfalen
Er is geen behandeling van nierfalen.
Follow up van nierfalen bestaat uit het jaarlijks vervolgen van de nierfunctie en het maximaliseren van
alle streefwaarden voor diabetes volgens de geldende normen. Voor de bloeddruk geldt een
streefwaarde van 135 mm HG bij jonge patiënten (<65 jaar).
Aandachtspunten
In stadium 3 dient ook te worden gescreend op Na, K, calcium, fosfaat, Vit D, Hb en MCV. Deze waarden
kunnen gestoord raken. Bij een vitamine D insufficiëntie volstaat het om te suppleren met oraal vit D
preparaat.
Het verdient aanbeveling om nierfalen aan de apotheek door te geven in verband met de verminderde
klaring van medicamenten. Afhankelijk van de klaring dient mogelijk de medicatie aangepast te
worden.
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Verwijzing/overleg nefroloog
In geval van gestoorde Na, K, calcium en/of fosfaat in stadium 3 dient overleg met nefroloog plaats te
vinden. Indien er sprake is van nefropathie (stadium 4) wordt verwezen naar de nefroloog voor een
voorbereiding op dialyse. Patiënten jonger dan 65 jaar met een eGFR < 45 ml/min en patiënten die een
snel verslechterende nierfunctie hebben in stadium 3 (bijv. een daling van 25 ml/min in één jaar)
dienen ook te worden verwezen.
9.4 Seksuele stoornissen
Een erectie verloopt volgens de Seksuele responscyclus. Erectiele disfunctie (impotentie) is het
voortdurend of regelmatig terugkerend onvermogen om een erectie te krijgen en/of te behouden die
voldoende is voor geslachtsgemeenschap. Erectiestoornissen worden ingedeeld in een milde vorm
(minimale erectiele disfunctie), een matige vorm of een ernstige vorm (complete erectiele disfunctie).
Behalve de leeftijd van de man zijn een aantal andere risicofactoren te onderscheiden. Door verstoring
van een van deze factoren kan er een erectiestoornis ontstaan. Ongeveer 1 op de 10 mannen boven
de veertig is impotent, of zij nu diabetes hebben of niet. Impotentie bij mannen met diabetes komt
voor bij meer dan 50% en bij 75% van de mannen met diabetes die ouder zijn dan 70 jaar. Impotentie
kan ook een marker voor HVZ zijn. Wanneer een patiënt hartproblemen heeft, kan de vraag ontstaan
hoe belastend seks is voor het hart.
Vrouwen met diabetes ervaren drie keer meer seksuele problemen dan vrouwen zonder diabetes.
Zie voor meer informatie en behandeling: NHG-standaard seksuele klachten. Meer informatie voor de
patiënt is te vinden via www.erectiestoornis.nl en www.seksindepraktijk.nl.
9.5 Cognitieve stoornissen
Diabetes mellitus lijkt samen te hangen met zich geleidelijk ontwikkelende eindorgaanschade in het
centrale zenuwstelsel welke ook de hersenen treft. Dit uit zich onder andere in verminderd cognitief
functioneren. Het voorkomen van cognitieve dysfunctie is bij DM2 twee maal zo hoog als bij nietdiabeten.
Het gevolg van cognitieve dysfunctie kan een afname zijn van coping door de patiënt waardoor de
controle over de ziekte door de patiënt zelf afneemt.
Kijk voor meer informatie op www.dvn.nl.
9.6 Depressie
Diabetes is niet alleen een chronische aandoening met verregaande gevolgen voor de persoon en zijn
of haar naasten, zoals partner, ouders en vrienden. Ook wordt het steeds duidelijker dat het succes
van de behandeling in sterke mate afhangt van de wijze waarop de patiënt dagelijks met zijn ziekte
omgaat.
In 2013 is de richtlijn signalering en monitoring depressieve klachten bij diabetes uitgekomen. Met
deze richtlijn beoogt men het signaleren van depressie te verbeteren, depressieve klachten
bespreekbaar te maken en patiënten passende hulp aan te kunnen bieden. Het blijkt dat 26% van de
patiënten met diabetes type 2 in de eerste lijn gedurende een periode van 2.5 jaar één of meer
depressies doormaakt. Dit maakt het bespreekbaar maken van de kans op depressie noodzakelijk.
In de richtlijn wordt geadviseerd om hiervoor gebruik te maken van gevalideerde vragenlijsten tijdens
de jaarcontrole. Voorwaarde hiervoor is wel dat iedereen in de praktijk weet wie wanneer welke
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vragenlijst afneemt en naar wie doorverwezen kan worden wanneer een depressie vermoed wordt.
Een rol hierin kan natuurlijk ook de poh-GGZ spelen die al in veel praktijken aanwezig is.
Een korte vragenlijst om een mogelijke depressie te signaleren, is bv de WHO-5, een wat uitgebreidere
versie is de PHQ-9. De PAID 20 is een vragenlijst die meer gericht is op diabetes.
Door vroegtijdige herkenning van psychosociale problemen in de praktijk van de diabeteszorg en het
aanbieden van werkzame psychosociale interventies kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan
de verbetering van zowel het lichamelijk als psychologisch welzijn (‘kwaliteit van leven’) van de mens
met diabetes. Psychosociale interventies kunnen bv bestaan uit behandeling van een eerstelijns
psycholoog of via een website zoals www.diabetergestemd.nl.
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Bijlage 1: Basisvoorwaarden DM type 2 - 2016
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Bijlage 2: Informatie over de HbA1c-meting
Wat wordt er gemeten met het HbA1c?
Hb is een afkorting van hemoglobine. Dat is de kleurstof in rode bloedcellen, die zorgt voor vervoer
van zuurstof. Rode bloedcellen komen tijdens hun verblijf in het bloed glucose tegen. Hoe hoger de
bloedglucose, hoe meer daarvan aan hemoglobine plakt.
Rode bloedcellen hebben een levensduur van 2-3 maanden. Het HbA1c (of glyHb) geeft het percentage
rode cellen aan waaraan glucose is geplakt, en weerspiegelt dus het gemiddelde glucosegehalte in de
voorafgaande 2-3 maanden. Bij mensen zonder diabetes is het HbA1c 20-42 millimol per mol.
De bloedglucose wordt uitgedrukt in mmol/l, en het HbA1c in mmol/mol. Hoewel er een duidelijk
verband bestaat tussen het HbA1c en de gemiddelde glucosewaarden, kun je de uitslagen dus niet
rechtstreeks met elkaar vergelijken. In onderstaande tabel staan de HbA1c-waarden en de daarmee
overeenkomende gemiddelde glucosewaarden naast elkaar.

Hoe vaak moet het HbA1c bepaald worden?
Na diagnose zal het HbA1c bepaald worden voor risico inventarisatie. Indien de glucose nuchter en het
HbA1c aan de streefwaarden voldoen, kan controle van de glucose nuchter na drie maanden
plaatsvinden. Het HbA1c kan verder, in stabiele situaties, jaarlijks plaatsvinden.
Uitzondering hierop zijn de patiënten die twee tot viermaal daags insuline spuiten. Bij hen wordt
geadviseerd om ieder kwartaal het HbA1c te bepalen. Reden is dat bij deze groep over het algemeen
grotere schommelingen optreden in de glucosewaarden. De dagcurven zijn bij hen maatgevend voor
eventuele aanpassing in de insulinedosering.
Bepaling van het HbA1c heeft vooral zin om te controleren of de beoogde glykemische instelling is
behaald of om te beoordelen of een nieuwe stap in het beleid is geïndiceerd.
Hoe vaak moet de glucose nuchter bepaald worden?
Het wordt geadviseerd de glucose nuchter ieder kwartaal of half jaar (afhankelijk van de
controlefrequentie) te bepalen. Indien deze waarde > 8 mmol/l is, zal opnieuw bepaling na een aantal
weken plaats moeten vinden.
Blijkt bij de volgende nuchtere glucosemeting deze waarde opnieuw te hoog (> 8), dan wordt naast
glucose nuchter tevens het HbA1c bepaald.
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Bepaal of deze nuchtere waarde passend is bij het HbA1c dat binnen de streefwaarde was (zie ook de
eerdere tabel). Wanneer de streefwaarde van het HbA1c behaald is, dan wordt de behandeling niet
geïntensiveerd. Blijkt dit niet zo, gaat u het gesprek aan met de patiënt over wel of niet intensiveren
van de behandeling totdat een nuchtere streefwaarde van < 8 mmol/l is bereikt.
Aandachtspunten:
Een hoge nuchtere glucosewaarde bij een goed HbA1c kan worden beschouwd als een momentane
uitschieter of als beginnende ontregeling. Sommige patiënten hebben echter consistent een relatief
hoge nuchtere glucosewaarde terwijl het HbA1c goed is.
Een goede nuchtere glucosewaarde bij een hoog HbA1c duidt erop dat de patiënt mogelijk minder
goed is gereguleerd dan de nuchtere waarde suggereert. Het verdient dan aanbeveling om naar de
glucosewaarden overdag te kijken
Wat zijn de prijzen van laboratoriumbepalingen?
Prijzen van diverse bepalingen zijn terug te vinden op de website van RdGG en Vlietland

(Bron: www.diep.info en www.diabeteswiki.nl)
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Bijlage 3: Verwijsformulier naar pedicure en/of podotherapeut
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Bijlage 4: Zorgprofielen in verhouding tot de Simms classificatie
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Bijlage 5: Overzicht medicatie
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Bijlage 6: Informatie over medicatie
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Bijlage 7: Overzicht insulines
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Bijlage 8: DN-4 vragenlijst
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Bijlage 9: Regionale Transmurale Afspraken Diabetes (RTA)
Indicatie

Actie huisarts voor verwijzing

Vermelden bij consultatie
of verwijzing

Actie internist na verwijzing

Consult/
Verwijzing

Terugverwijzing

Diagnostiek
Aanwijzingen voor
ander type diabetes
dan type 2 (o.a. LADA
en MODY)

Overweegt consultatie bij:
1. BMI < 27 kg/m2
2. Leeftijd < 25 jaar
3. Vroegtijdig falen orale medicatie
4. Diabetespakket met 4 antistoffen
positief

 BMI
 Familieanamnese
 Etniciteit

Adviseert over (consequenties van)
aanvullende diagnostiek¹

Overweegt consultatie bij:
1. Problemen bij het gebruik van (orale)
bloedglucoseverlagende middelen
(comorbiditeit, niet verdragen medicatie
en hypoglycemieën)
2. Onvoldoende correctie postprandiale
waarden

 Medicatie voorgeschiedenis
 Bijwerkingen/interacties
 Beloop HbA1c
 Eventuele
motivatieproblematiek.
 Of het gaat om overname
of een terugverwijzing
indien mogelijk

Adviseert t.a.v. strategie met patiënt en Verwijzing
in eigen diabetesteam, waarna
behandeling wordt ingezet

Terugverwijzing indien stabiel en
streefwaarden behaald zijn of indien
maximaal haalbare streefwaarde is
bereikt

 Beloop van therapie
 Gewicht
 HbA1c
 Overwegingen m.b.t.
insuline
 Beschikbare dagcurves,
dagboeken
 Specificatie waarom
regulatie en vermeldt
 Of en wanneer patiënt
terugverwezen kan worden.

Bespreekt alternatieven met patiënt en
eigen diabetesteam, waarna de
behandeling ingezet wordt.

Terugverwijzing indien stabiel en
streefwaarden behaald zijn of indien
maximaal haalbare streefwaarde is
bereikt

Verwijzing

MODY: terugverwijzing indien stabiel:
LADA blijft in ziekenhuis onder
behandeling

Glycemische instelling
Moeilijk te reguleren
diabetes mellitus
type 2

Insulinetherapie

1. Aanvang insulinetherapie (bij
afwezigheid randvoorwaarden²)
2. bij twijfel of insulinetherapie de
aangewezen behandeling is
3. Andere factoren voor verwijzen zijn:
- beroep (piloot/chauffeur)
- grote zorgen over het spuiten en/of
gewichtstoename
- recidiverende hypoglycemieën
4. 1 (of 2x) daags regime: indien
onvoldoende effect of bij relatief jonge,
actieve onregelmatig levende patiënt
overweegt huisarts basaalbolusschema of
pomp
¹ patiënten kunnen meerdere auto-immuunziekten hebben
² randvoorwaarden insulinetherapie: voldoende deskundigheid

Consult/
Verwijzing

Terugverwijzing indien aan
randvoorwaarden is voldaan

36

Indicatie
Dreigende dehydratie
en hyperglycemie (bij
koorts, braken of
diarree)

Ernstige hypoglycemie
bij gebruik
langwerkende
bloedsuikerverlagende
medicatie (indien
adequate controle op
recidief m.b.v.
bloedglucosemeter
thuis niet mogelijk is)

Actie huisarts voor verwijzing

Vermelden bij consultatie
of verwijzing

Actie internist na verwijzing

1. Staakt bij dreigende dehydratie
metformine en zn. Diuretica, ACEremmer of AT2-antagonist
2. Extra vochtinname
3. Bij insulinegebruik: zo nodig extra
kortwerkend insuline (2-4-6 regel)
4. Wanneer ondanks bovengenoemde
stappen, dehydratie optreedt of niet
goed te corrigeren hyperglycemie,
verwijst de huisarts met spoed naar de
SEH

 Informatie over
diabetestherapie
 Kwaliteit van regulatie
(recent HbA1c)
 Luxerende ziekte
 Bevindingen bij insturen

Klinische observatie met zo nodig:
- i.v. vochttoediening
- insulinetoediening
- kaliumsuppletie

1. Koolhydraatrijke drank
2. Indien niet mogelijk dan eerst 20-40
ml 50%-glucoseoplossing i.v. of 1 mg
glucagon s.c./i.m. gevolgd door
koolhydraatrijke drank
3. Huisarts gaat na wat de oorzaak van
de hypoglycemie is

 Recent HbA1c
 Thuismedicatie met recente
wijzigingen
 Luxerende omstandigheden
 Mogelijkheden voor opvang
thuis

klinische observatie, parenterale
glucosetoediening, af te bouwen op
geleide van frequente glucosemeting

Consult/
Verwijzing
via SEH

Terugverwijzing
Via SEH zal terugverwijzing naar de
eerste lijn plaatsvinden, afhankelijk van
het vervolg in het ziekenhuis

Diagnostiek en therapie luxerende
ziekte

Verwijzing
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Indicatie

Actie huisarts voor verwijzing

Vermelden bij consultatie
of verwijzing

Actie internist na verwijzing

Consult/
Verwijzing

Terugverwijzing

Risicofactoren
TC > 8 mmol/l
TC/HDL ratio > 8
LDL > 5 mmol/l

Triglyceriden nuchter >
8 mmol/l

Therapieresistente
hypertensie (syst. RR >
140 mmHg ondanks
goede compliance en
maximale triple
therapie bij mensen <
80 jaar en > 160 mmHg
bij mensen > 80 jaar)
(Ernstige) obesitas met
sterk tot extreem
verhoogd gewicht
gerelateerd
gezondheidsrisico

Overweeg consultatie bij genoemde
waarden en;
1. Sluit uit: alcoholisme, nefrotisch
syndroom, hypothyreoïdie, leverziekten
2. Bepaalt kans score op FH (bij een
score > 6 genetisch onderzoek of
verwijzing internist)
1. Laat opnieuw nuchter
triglyceridengehalte bepalen
2. Gaat oorzaken als onvoldoende
ingestelde DM en overmatig
alcoholgebruik na
3. Geeft leefstijladvies
4. Verwijst zo nodig naar een diëtist
5. Start simvastatine 40 mg

 Het onbehandelde lipiden
profiel
 Familieanamnese (zo
mogelijk de stamboom)
 De kans score FH

Sluit secundaire oorzaken uit en
handelt zoals vermeld is bij huisarts
m.b.t. FHC

Verwijzing

Terugverwijzing indien stabiel en
streefwaarden behaald zijn, indien
maximaal haalbare streefwaarde of
maximaal verdraagbaarheid is bereikt

 Onbehandelde waarden
 Resultaat van
therapeutische interventies

Verricht diagnostiek naar secundaire en Verwijzing
familiaire oorzaken

Terugverwijzing indien stabiel en
streefwaarden behaald zijn, indien
maximaal haalbare streefwaarde of
maximaal verdraagbaarheid is bereikt

1. Sluit pseudoresistentie uit m.b.v. bv
thuismetingen of 24-uursmetingen
2. Identificeert leefstijlfactoren en
vermindert bloeddruk verhogende
stoffen of medicatie
3. Overweegt secundaire hypertensie
4. Bij aanhoudend resistente
hypertensie (6 mnd) verwijzing naar
internist
De huisarts kan verwijzen voor
beoordeling indicatie bariatrische
chirurgie bij:
1. BMI > 40 of
2. BMI 35-40 én gangbare nietchirurgische behandelingen niet het
gewenste effect

 Voorgeschiedenis
 Medicatie-overzicht
 Risicoprofiel
 Onbehandelde zowel als
behandelde
bloeddrukregistraties

Sluit onvoldoende zoutbeperking
(natriumexcretie > 100 mmol/24 u) en
secundaire oorzaken (endocrien,
renovasculair en OSAS) uit
Breidt medicatie uit (spironolacton)

Verwijzing

Terugverwijzing indien stabiel en
streefwaarden behaald zijn of indien
maximaal haalbare streefwaarde is
bereikt

 Voorgeschiedenis
 BMI
 Comorbiditeit
 Ingestelde behandelingen

Voor behandeling verwijzen naar SFG
of NOK

Verwijzing

Terugverwijzing indien stabiel en
streefwaarden behaald zijn of indien
maximaal haalbare streefwaarde is
bereikt

Geeft advies over behandeling

Adviseert over aanvullende medicatie
op basis van het risico op pancreatitis³

Alleen voor uitsluiten Cushing
(secundaire oorzaak) kan verwezen
worden naar specialist

³ pancreatitis vaak pas bij triglyceriden nuchter > 10 mmol/l
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Indicatie

Actie huisarts voor verwijzing

Vermelden bij consultatie
of verwijzing

Actie internist na verwijzing

Consult/
Verwijzing

Terugverwijzing

Complicaties
Nefropathie

zal verder uitgewerkt worden in RTA
chronische nierschade

Diabetisch voetulcus

1. Huisarts behandelt uitsluitend een
niet plantair, oppervlakkig, neuropathisch
ulcus zonder tekenen van PAV
2. Indien het ulcus na 2 weken niet
genezen is, dan verwijzen naar
voetenpoli
3. Bij infectie, PAV of ischemie
spoedverwijzing!

 Voorgeschiedenis
 Toegepaste medicatie
 Recent HbA1c
 Klachten
 Locale behandeling

Verwijzing

Behandeling van diabetes blijft
verantwoordelijkheid van huisarts

Charcotvoet

Bij vermoeden Charotvoet (zwelling,
warmte, roodheid, milde pijn) verwijzen

Verwijzing

Behandeling van diabetes blijft
verantwoordelijkheid

Neuropathie

Huisarts is alert op andere neuropathieën
en zorgt voor preventieve maatregelen
en voor adequate pijnstilling. Huisarts
sluit vitamine B12-deficientie en
alcoholabuses uit

 Voorgeschiedenis
 Toegepaste medicatie
 Recent HbA1c
 Klachten
 Locale behandeling
 Voorgeschiedenis
 Toegepaste medicatie
 Recent HbA1c
 Klachten

Verwijzing

Behandeling van diabetes blijft
verantwoordelijkheid van huisarts,
tenzij er specifiek voor behandeling van
diabetes verwezen is naar specialist.

Nadere diagnostiek naar
polyneuropathieën en behandeling
Bij twijfel aan andere neurologische
aandoening, verwijzing neuroloog
Voor pijnbehandeling, verwijzing
pijnpoli.
Wanneer de diabetes een aparte rol
hierin speelt, kan verwijzing internist
plaatsvinden

Deze zal terugverwijzen indien goede of
maximaal haalbare streefwaarden
bereikt zijn.
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Indicatie

Actie huisarts voor verwijzing

Vermelden bij consultatie
of verwijzing

Actie internist na verwijzing

Consult/
Verwijzing

Terugverwijzing

Zwangerschap
Zwangerschapswens bij Wijst op noodzaak van preconceptioneel
patiënt met diabetes
consult bij de internist in verband met
aanpassing medicatie (tijdig staken
statines en antihypertensiva)

 Voorgeschiedenis
 Medicatieoverzicht

Preconceptioneel advies en begeleiding Verwijzing
zwangerschap in samenwerking met
gynaecoloog.

Terugverwijzing na zwangerschap

Patiënt krijgt vaak sensor en wordt
ingesteld op insuline
Zwangerschap bij
bestaande DM

met spoed verwijzen naar internist. ACEremmers, AII-antagonisten, statines, DPP4 remmers en/of GLP-1 analogen direct
staken

 Voorgeschiedenis
 Medicatieoverzicht

Endocriene behandeling door het
multidisciplinaire diabetesteam

Zwangerschapsdiabetes

Verwijst vrouwen met een afwijkende
OGTT voor (ten minste) eenmalige
consultatie, naar het multidisciplinaire
behandelteam in de tweede lijn. Indien
dieetbehandeling alleen voldoende is,
kan de obstetrische zorg in de eerste lijn
worden uitgevoerd. Patiënten met alleen
een dieet blijven de laatste weken in de
2e lijn.

 Voorgeschiedenis
 Medicatieoverzicht

Endocriene behandeling door het
Verwijzing
multidisciplinaire diabetesteam (ook bij
uitblijven van insulinebehandeling).

Verwijzing

Terugverwijzing na zwangerschap

Terugverwijzing na zwangerschap. Na
bevalling: patiënt komt 1x per jaar bij
huisarts tot 5 jaar na partus

40

