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1. Doel 
Doel van de zorg aan mensen met diabetes: Complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino- 
en 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 ZEL is de NDF-
Zorgstandaard, de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2, NHG-standaard Cardiovasculair 
Risicomanagement en de NHG-standaard Chronische Nierschade. 

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 ZEL door een uniforme opsporing, 
diagnosestelling, behandeling en begeleiding. 

2. Randvoorwaarden 
Er zijn een aantal randvoorwaarden voor de diabeteszorg waar een praktijk aan moet voldoen, welke 
onder andere zijn beschreven in de basisvoorwaarden. 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 bijvoorbeeld om de 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 bijvoorbeeld: 

  

http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/
http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-diabetes-mellitus-type-2
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/cardiovasculair-risicomanagement
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/cardiovasculair-risicomanagement
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-chronische-nierschade
https://zel.nl/wp-content/uploads/2018/07/Basisvoorwaarden-zorgpad-DM-type-2-2018.pdf


• Patiënten overleg 
• Werkoverleg 
• Diagnose 
• Oproepsysteem 
• Driemaandelijkse controles 
• Jaarcontrole 
• De zorg rondom patiënten met insuline 
• Educatie 
• Verwijzing: 

Funduscontrole 
Oogarts 
Diëtist 
Medisch pedicure/Podotherapeut 
Voetenpoli 
Internist 

• Materialen: 
Aanwezigheid monofilament 

• Controle meetinstrumenten zoals bloedglucosemeters, bloeddrukmeters 

 

2.3 Bloedglucosemeters  
Bloedglucosemeters worden door patiënten gebruikt maar ook in de huisartsenpraktijk zelf worden 
meters gebruikt, bv voor het meten van een nuchtere bloedglucosewaarde maar ook in de 
visitetassen zit vaak een bloedglucosemeter.  

Bloedglucosemeters voor de patiënt  
Voor veel mensen met diabetes is goed zelfmanagement van belang om de bloedglucosewaarden 
binnen bepaalde grenzen te houden. Hierbij is een bloedglucosemeter met toebehoren onmisbaar. 
Complicaties op de korte en lange termijn kunnen hiermee voorkomen, uitgesteld of verminderd 
worden. Zelfcontrole speelt binnen de behandeling daarom een essentiële rol.  

De effectiviteit van de behandeling is mede afhankelijk van de kwaliteit van zelfcontrole. Voor een 
optimale zelfcontrole is het essentieel dat:  

• De patiënt over een voor hem of haar geschikte bloedglucosemeter (met voldoende test 
trips of cassettes) beschikt d.w.z. een kwalitatief goede meter die past bij het functioneren 
van de patiënt en zijn wijze van zelfmanagement. 

• De patiënt de juiste educatie en instructies over het gebruik van de bloedglucosemeter en 
het zelfmanagement ontvangt en deze opvolgt.  

• De patiënt zelf, voor zover mogelijk, de verantwoordelijkheid en regie heeft over zijn 
gezondheidssituatie. 

Er is veel discussie geweest over bezuiniging op diabetes testmaterialen en hulpmiddelen. De 
noodzaak om scherp(er) op de kosten te letten mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de 
(zelf)zorg. Patiënten moeten kunnen beschikken over de hulpmiddelen die passen bij de indicatie.  

Therapiekeuze en therapieafspraak zijn het resultaat van intensieve interactie tussen behandelaars 
en patiënt. Op basis van de indicatie schrijft de behandelaar de noodzakelijke medicatie en diabetes 
hulpmiddelen voor. Deskundigheid, expertise en actuele kennis van de behandelaar staan garant 
voor de juiste middelen voor de juiste patiënt.  



De keuze voor een bloedglucosemeter wordt gemaakt op basis van eisen t.a.v. kwaliteit, het 
functioneren van de patiënt en doelmatigheid. De patiënt kan, individueel of samen met de 
hulpverlener, via de website www.keuzehulpbloedglucosemeter.nl een keuze maken om de 
geschikte bloedglucosemeter te vinden.  

Er zijn zorgverzekeraars die ervoor hebben gekozen om met andere leveranciers contracten af te 
sluiten dan de reguliere apotheken. Hierdoor kan de vergoeding en vrijheid in keuze van leverancier 
en diabetes testmateriaal per zorgverzekeraar verschillend zijn. 

Binnen het werkgebied van ZEL wordt veel samengewerkt met Zorggroep Eerstelijns Apotheken 
(ZELA). Samen met hen is gekeken naar het aanbod aan bloedglucosemeters. Hieruit is een selectie 
gemaakt op basis van kwaliteit maar ook uit financieel oogpunt bezien. Apotheken kunnen zo hun 
serviceniveau (instructie, meter controle, naaldencontainers etc.) op peil houden. Deze meters 
worden aanbevolen maar het staat de hulpverlener natuurlijk vrij om, samen met de patiënt, een 
andere keuze te maken! 

Het gaat hierbij om de volgende meters: 

• Accu-check Performa 
• CareSens meters 
• Glucofix Tech 

Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars. 

Bloedglucosemeters voor de huisartsenpraktijk 
In onze regio is het mogelijk om via het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum 

bloedglucosemeters voor de praktijk te verkrijgen. Hierbij is gekozen voor de Caresens 

bloedglucosemeter. Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u mailen met Ageeth Vollaard, 

a.vollaard@rdgg.nl.  

  

http://www.keuzehulpbloedglucosemeter.nl/
https://www.accu-chek.nl/nl/producten/meters/performa.html
https://www.myglucosemonitor.nl/product-categorie/zkope-healthcare-onze-producten/caresens-glucosemeter/
https://www.glucofix.nl/bloedglucosemeters/product/glucofix-tech
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/41-zorgverzekeraars-in-nederland-wie-hoort-bij-wie
https://www.rhmdc.nl/over-rhmdc/diensten-2/


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. 

 

3.1 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: 
– met gestoorde glucosetolerantie 
– met het metabool syndroom 
– met hart- en vaatziekten (HVZ) die worden behandeld in de eerste lijn 
– na zwangerschapsdiabetes (ICPC W84.02) gedurende 5 jaar 

• Het nuchtere glucosegehalte dient driejaarlijks bepaald te worden: 
o Na 5 jaar na zwangerschapsdiabetes  
o Ouder dan:  

▪ 35 jaar en een Hindoestaanse afkomst  
▪ 45 jaar met een BMI ≥ 27 kg/m2:  

▪ Met DM type II bij ouders, broers of zussen  
▪ Van Turkse, Marokkaanse of (Hindoestaans-)Surinaamse afkomst  
▪ Met hypertensie  
▪ Met vetstofwisselingsstoornissen  
▪ Met (verhoogd risico) op HVZ (zie NHG-standaard Cardiovasculair 

Risicomanagement) 

3.1.1 Gestoorde glucosetolerantie (ICPC A.91.05) 
Gestoorde glucosetolerantie kan overgaan in diabetes, als het niet behandeld wordt. Er kan sprake 
zijn van:  

• Een gestoorde nuchtere glucose  

• Een gestoord postprandiaal glucosegehalte  

• De combinatie van beiden  
Een gestoord nuchtere glucose en een gestoorde glucosetolerantie wijzen op een grotere kans op de 
ontwikkeling van diabetes mellitus en doorgaans op een verhoogd cardiovasculair risico. Aanbevolen 
wordt bij een gestoord nuchtere glucose en/of gestoorde glucosetolerantie de nuchtere 
glucosebepaling na 3 maanden in het laboratorium te herhalen. Als ook dan de diagnose diabetes 
mellitus niet kan worden gesteld, wordt de patiënt jaarlijks gecontroleerd. Daarnaast is het goed om 
het cardiovasculaire risicoprofiel (zie de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement) te 
bepalen. 

 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-het-preventieconsult-module-cardiometabool-risico
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/diabetes-mellitus/cijfers-context/huidige-situatie#node-diabetes-naar-etniciteit
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement


3.1.2 Metabool syndroom 
Het metabool syndroom is de clustering van belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, 
diabetes en nierziekten. Van een metabool syndroom is sprake indien ten minste 3 van de volgende 5 
componenten aanwezig zijn:  

• Middelomtrek > 102 cm bij mannen en > 88 cm bij vrouwen  

• Triglyceride > 1,7 mmol/l of een behandeling hiervoor  

• HDL-cholesterol < 1,0 mmol/l bij mannen en < 1,3 mmol/l bij vrouwen, of een behandeling  
  hiervoor  

• Systolische bloeddruk > 130 mmHg of diastolische bloeddruk > 85 mmHg of een 
  behandeling hiervoor  

• Nuchtere serumglucosewaarde > 6,1 mmol/l. 
 

  



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. 

 

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. 

  

http://erfelijkheid.nl/ziektes/mody-typen-diabetes
http://erfelijkheid.nl/ziektes/latent-auto-immune-diabetes-adults


5. Persoon met nieuw gediagnosticeerd DM 
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 ( inventarisatie acuut coronair 

syndroom of na het infarct) angina pectoris (stabiel AP), hartfalen, CVA/TIA 
(beroerte) 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. 

 

 

5.1 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 de bloedglucose 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. 

 

 
 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-acuut-coronair-syndroom-eerste-herziening
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-acuut-coronair-syndroom-eerste-herziening
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-beleid-na-een-doorgemaakt-myocardinfarct
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-stabiele-angina-pectoris
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hartfalen
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-beroerte
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-perifeer-arterieel-vaatlijden


5.1.1 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 bij iedere controle het HbA1c te bepalen. Reden is dat bij deze groep over het 
algemeen grotere schommelingen optreden in de glucosewaarden. De dag curven 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. 

  

5.1.2 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. 
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. 

  

5.1.3 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 waardoor 
deze hogere nuchtere glucosewaarde geaccepteerd kan worden. 

• 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 

  

5.1.4 Prijzen van laboratoriumbepalingen 
Prijzen van diverse bepalingen zijn terug te vinden op de website van RdGG en Vlietland 

 

 

5.2 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 

https://www.reinierdegraaf.nl/patienten/bloedafnamelaboratorium/
https://www.franciscus.nl/specialisme/bloedafname-en-laboratoriumonderzoek


‘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. Klik hier voor meer informatie. 

 

5.2.1 Onderwerpen educatie 
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: 

• www.diep.info/ 
• www.thuisarts.nl/ 

 
Mogelijke onderwerpen voor educatie kunnen zijn: 

• Wat is diabetes, type 1/type 2, koolhydraatstofwisseling 
• Doel van persoonlijk dieetadvies/diëtist 
• Werking tabletten/tijdstip inname 
• Hypo- en hyperglycaemie 
• Invloed beweging, voeding, ziekte, stress, medicijnen 
• Psychosociale effecten 
• Mondzorg 
• Uitleg over de late complicaties van diabetes 
• Preventieve maatregelen: zelfzorg, laboratoriumcontroles, controles in de huisartsenpraktijk 
• Roken 
• Alcohol 
• Diabetesvereniging Nederland 

o Aanmelden voor de nieuwsbrief als zorgprofessional kan via info@dvn.nl o.v.v. 
‘nieuwsbrief zorgprofessionals'. 

• Griepvaccinatie 
• Verzekering 
• Rijbewijs  

o Regeling eisen geschiktheid waarbij 5.2 ingaat op Diabetes maar er ook andere 
categorieën zijn waarmee rekening gehouden moet worden (denk aan hypertensie, 
hartfalen enz.) 

• Bijzondere omstandigheden bv reizen 
• Ramadan 

o Poster om Ramadan aan te kondigen 
• Diabetes Zorgwijzer: bevat alle informatie over zorg voor mensen met diabetes type 2. Dit 

document geeft patiënten informatie over wat goede diabeteszorg is en hoe zij de kwaliteit 
van zorg kunnen controleren 

• Zelfcontrole: zie bijlage 1 

 

5.2.2 Hulpmiddelen bij persoonsgerichte consultvoering 
Persoonsgerichte zorg bestaat niet zonder het goede gesprek. Het NDF-gespreksmodel met het 

jaargesprek kan richting geven aan het gesprek. Het gespreksmodel bestaat uit een 4-stappen-

aanpak. Met de consultvoorbereiding door de patiënt, die vast onderdeel vormt van de werkwijze, 

als vertrekpunt. 

Met behulp van 3 goede vragen kan samen met de patiënt bekeken worden welke behandeling of 

onderzoek het beste bij de patiënt past.  

http://www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl/archief/volledig/id308-het-geven-van-voorlichting-en-advies.html#seriecommunicatietips
http://www.diep.info/
http://www.thuisarts.nl/
https://www.dvn.nl/Wat-is-diabetes/Lichamelijke-complicaties/Gebit
http://www.dvn.nl/
mailto:info@dvn.nl?subject=Aanmelding%20nieuwsbrief%20zorgprofessionals
https://www.cbr.nl/nl/nl/voor-artsen/patienten-voorlichten/voorlichting-specifieke-ziektebeelden/voorlichten-over-rijden-met-diabetes/rijden-met-diabetes.htm
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2018-07-01#Artikel5
https://diabetesfederatie.nl/ndf-persoonsgerichtediabeteszorg/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg#diabetes-en-diversiteit
https://www.toujeo.nl/wp-content/uploads/2019/02/Poster-Diabetes-en-Ramadan-finaal.pdf
https://www.zorgwijzer.nl/wp-content/uploads/Diabetes-type-2.pdf
https://diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-diabetesjaargesprek
https://3goedevragen.nl/


Een andere manier om een gesprek aan te gaan is met behulp van het concept positieve gezondheid 
van Machteld Huber. Op deze site staat uitleg voor de patiënt en een digitale vragenlijst die hen kan 
helpen te kiezen en te bespreken wat voor hem/haar belangrijk is. 
Handvatten om in de spreekkamer in gesprek te gaan met mensen met diabetes van niet westerse-
afkomst en laaggeletterden kunt u hier vinden. 

Via onderstaande linkjes kunt u informatie en voorlichtingsfilmpjes voor patiënten vinden in diverse 
talen: 

• Diabetes.org.uk 
• Bosman.com 

Soms is via de websites van farmacie van betreffende landen informatie te vinden bijvoorbeeld in het 
Pools via Nvovo Nordisk. 

 

  

https://www.diversiteitindiabetes.nl/
https://www.diabetes.org.uk/diabetes-the-basics/information-in-different-languages
https://www.bosman.com/cultuurservice
http://www.novonordisk.pl/Dla-pacjentow/cukrzyca.html


6. Contactmomenten 
Gedurende het jaar zijn er een aantal vaste contactmomenten die met de patiënt worden 
afgesproken. Tijdens deze contactmomenten 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 contactmoment. Betrek hierin uitdrukkelijk de wens van de patiënt! 
Hulpmiddelen hiervoor zijn te vinden in 5.2.2 
 
Er zijn een aantal vaste contactmomenten mogelijk binnen de zorg aan mensen met Diabetes: 

• Kwartaal- of halfjaarlijks 
• Jaargesprek 
• Fundusonderzoek 
• Voetonderzoek 
• Controle van de nieren 
• Mondgezondheid 

 

6.1 Kwartaal- of halfjaarlijks 
Tijdens deze contactmomenten kunnen een aantal zaken nagegaan worden: 
  
Informeren naar: 

• Algemeen welbevinden en eventuele klachten 
• Verschijnselen die duiden op hypo/hyperglycemie 
• Problemen met dieet: 

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: 
– Vragen naar bijwerkingen 
– Worden de medicijnen wel eens vergeten in te nemen? 
– Weet de patiënt waar de medicijnen voor zijn? 
– Weet de patiënt wanneer de medicijnen ingenomen moeten worden? 

• Problemen met beweging: 
Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden en is dit in te passen in het dagelijks leven. 

• Ziekte-inzicht: 
– Is de patiënt voldoende geïnformeerd? 
– 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: 

• Voeten bij een risicovoet 
• Spuitplaatsen bij mensen die insuline spuiten 

  
Bespreken van: 

• Instelling naar aanleiding van het laboratoriumonderzoek 
• 4-punts dag curven bij insulinegebruikers 
• Ingestelde en/of voorgenomen behandeling 

  
Noteren van bevindingen in HIS 

 

6.2 Jaargesprek 
Iedere huisarts dient tenminste eenmaal per jaar een contact te hebben over zijn of haar patiënten 

met diabetes, hetzij fysiek, hetzij indirect. Wij noemen dit een regiecontact. Hier zijn een aantal 

varianten op mogelijk: 

1. Een papieren jaarcontrole: bv eens per kwartaal over meerdere patiënten, die gedurende 

dat kwartaal bij de POH langs zijn geweest voor een jaargesprek bij de POH. De huisarts 

bespreekt aan de hand van de verzamelde gegevens het verdere beleid met de POH. Hierbij 

is de patiënt niet aanwezig. Deze methode is vooral geschikt voor stabiele patiënten, waar 

weinig directe beslissingen moeten worden genomen. Vermeden moet worden dat de 

patiënt daarbij nooit meer wordt gezien door de huisarts! 

2. Een jaargesprek door de huisarts aansluitend aan het jaarlijks contactmoment met de POH, 

(lab, voetcontrole, lichamelijk onderzoek). De huisarts geeft dan feedback aan de POH en 

stelt zo nodig het beleid bij. 

3. De HA doet het jaargesprek en de POH de overige contactmomenten. Er moet goed 

afgesproken worden wie wat wanneer doet (denk aan het voetonderzoek bv). 

Voor welke vorm ook gekozen wordt, dit dient in samenspraak met de patiënt te gaan! 

De diabeteszorg is de afgelopen jaren in toenemende mate gedelegeerd naar de POH. In de 

huisartsopleiding is een belangrijke plaats voor de theoretische kennis over diabetes type 2 

ingeruimd, maar helaas wordt dit niet verankerd in praktijkervaring omdat in bijna alle 

opleidingspraktijken een POH de diabeteszorg doet. Het blijft de vraag hoe de jonge huisarts zijn 

ervaren POH-er moet gaan aansturen als deze wel de kennis maar niet de ervaring heeft. Het 

helemaal uit handen geven van de diabeteszorg in de huisartspraktijk aan een POH wordt in alle 

opzichten onwenselijk geacht. De belangrijkste reden is het feit dat de huisarts weliswaar misschien 

niet altijd de maximale ervaring en kennis over DM2 heeft t.o.v. sommige (maar niet alle) POH-ers, 

maar wel degelijk eindverantwoordelijk blijft voor de totaalbehandeling. De mens met diabetes type 

2 heeft vaak veel co morbiditeit, loopt meer risico en heeft vaak ook meer dan diabetes alleen. Het 

gezichtsveld van de huisarts kan daarom groter zijn dan die van de POH. De huisarts begrijpt binnen 

welke context de ziekte diabetes in het profiel van de patiënt past en hoe dit zijn leven al of niet 

beïnvloedt.  

In het jaargesprek met de patiënt dient minimaal eenmaal per jaar het volgende aan de orde te 
komen: 

  



Informeren 

Er kan geïnformeerd worden naar: 

o Algemeen welbevinden en eventuele klachten  
o Verschijnselen die duiden op hypo/hyperglycemie  
o 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.  

o Informeer naar pijn op de borst bij inspanning, oedeem, orthopneu, dyspneu d’effort  
o Visusproblemen  
o Mondgezondheid 
o Laatste bezoek oogarts  
o Seksuele stoornissen zoals erectieproblemen, libidoverlies, verminderde lubricatie  
o Alcoholgebruik  
o Roken  
o Sociale omstandigheden:  

o Hoe reageert de omgeving/partner?  
o Is men op de hoogte van het ziektebeeld?  
o Andere problematiek?  

o Problemen met dieet:  
o Is het duidelijk waar het bij gezonde voeding en diabetes om gaat?  
o Welke veranderingen hebben er plaats gevonden en is dit in te passen in het 

dagelijks leven  
o 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?  

o Problemen met beweging:  
o Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden en is dit in te passen in het dagelijks 

leven  
o Ziekte-inzicht:  

o Is de patiënt voldoende geïnformeerd?  
o Is de patiënt op de hoogte van mogelijke complicaties? 

 Bepalen 

• Lab: 
Glucose nuchter 
HbA1c 
Nuchter lipidenspectrum (cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden) 
Nierfunctie: kreatinine en kreatinineklaring (MDRD) 
Albumine/kreatinine ratio in ochtendurine bij een levensverwachting > 10 jaar 
Kalium bij gebruik diuretica of RAAS-medicatie 

• Bloeddruk 
• Gewicht 
• Lengte 
• BMI 
• Middelomtrek 



 Controles 

• De voeten 
• Spuitplaatsen bij mensen die insuline spuiten 
• Bloedglucosemeter 
• Spuittechniek 
• Insulinepennen 

 Bespreken 

• Instelling naar aanleiding van het laboratoriumonderzoek 
• 4-punts dag curven bij insulinegebruikers 
• Ingestelde en/of voorgenomen behandeling 

 Noteren van bevindingen in HIS 

 

6.3 Fundusonderzoek1 
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 (DRP) bij ongunstige glykemische instelling, lange 
diabetesduur (meer dan 10 jaar), hypertensie, insulinetherapie, abdominale obesitas, negroïde en 
Hindoestaanse afkomst, en albuminurie. 

Eerste screening 
Een eerste screening dient binnen 3 maanden na diagnose van DM2 plaats te vinden. Dit geldt ook 
voor volwassenen met andere vormen van DM, zoals LADA, MODY, mitochondriale diabetes of 
pancreasaandoeningen.  

Bij mensen met DM2 gaat onopgemerkte hyperglykemie vaak vele jaren aan de diagnose vooraf. Bij 
ca 30% is op het moment van de diagnose al enige vorm van retinopathie aanwezig en bij 2-3% al 
visusbedreigende retinopathie. 

Zwangerschap 

DM ontstaan tijdens de zwangerschap geeft voor zover bekend, geen aanleiding tot (snelle) 

ontwikkeling van DRP. Deze patiënten hoeven niet gescreend te worden. 

  

                                                           
1 https://www.oogartsen.nl/oogartsen/diabetes_mellitus_suikerziekte/netvliesafwijkingen_ogen/controle_onderzoek/: laatste bezoek d.d. 

30-12-2018 

https://www.oogartsen.nl/oogartsen/diabetes_mellitus_suikerziekte/netvliesafwijkingen_ogen/controle_onderzoek/


Vervolgscreening 
Indien patiënten gescreend zijn op DRP wordt geadviseerd om opnieuw te screenen: 

- Eenmaal geen zichtbare DRP geconstateerd (R0): tweejaarlijks 

- Tweemaal achter elkaar geen zichtbare DRP: driejaarlijks 

▪ Aandachtspunt: bij periodes van ontregeling (infectie, ziekenhuisopname, 

stressperiode bv) vergt frequentere controle 

▪ Duur van DM is daarbij ook een belangrijke risicofactor. Na 10 jaar neemt het 

risico op DRP toe. Vraag bij twijfel altijd een extra screening aan 

- Milde (achtergrond) DRP (R1): jaarlijks 

- Retinopathie in beide ogen of visusbedreigende retinopathie (R2, R3, M1): verwijzen 

naar oogarts 

Vrouwen met een bestaande DM bij zwangerschap: 

• Screening bij eerste zwangerschapscontrole (in eerste trimester) 

• Geen DRP: herhaling bij 28 weken 

• Enige vorm van DRP: verwijzing naar oogarts 

 

Antwoordcodes van de screening: 
- Diabetische retinopathie 

o R0 geen zichtbare retinopathie 

o R1 milde achtergrondretinopathie 

o R2 pre-proliferatieve retinopathie 

o R3 proliferatieve retinopathie 

o Niet te bepalen 

- Diabetische maculopathie 

o M0 geen zichtbare maculopathie 

o M1 maculopathie 

 

Extra screening 
Wanneer iemand een langdurig verhoogd HbA1c (≥ 75 mmol/mol gedurende meer dan een jaar) 

heeft bij aanvang van bloedglucose verlagende medicatie (zoals s.u.-derivaten, GLP-1 RA of insuline) 

en er een snelle daling verwacht wordt (bv van 75 mmol/mol naar 53 mmol/mol oftewel 2% in drie 

maanden), dient de aanbeveling om voorafgaand aan de start een extra screening aan te vragen 

(vooral bij een bestaande DRP!) wanneer de laatste screening langer dan 6 maanden geleden was. 

Het advies is om de glucosewaarden geleidelijk te doen laten dalen. Wanneer toch een snelle daling 

plaatsvindt, kan er na zes maanden nog een screening aangevraagd worden. 

Indien iemand reeds DRP heeft, zal eerst een screening gedaan moeten worden alvorens gestart kan 

worden met insuline. Na starten dient na een half jaar nogmaals gescreend te worden. 

  

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 

De patiënt krijgt geen bericht van de uitslag van de screening. De huisartsenpraktijk krijgt hier wel 
bericht van samen met het advies voor de periode wanneer de vervolgscreening moet plaatsvinden. 
Wanneer de patiënt naar aanleiding van een afwijkende screening het advies krijgt om voor extra 
controle naar de oogarts te gaan, zal contact met de patiënt opgenomen worden door de instantie 
die de fundusfoto maakt. Waar de patiënt dan naar toe gestuurd wordt (ziekenhuis die 



verantwoordelijk is voor screening of ander ziekenhuis) is afhankelijk van de keuze die gemaakt 
wordt bij de verwijzing in ZorgDomein (hier dient u de optie aan te vinken “u draagt zelf zorg voor 
verwijzing” of “de optometrist stuurt zelf door”).  

Van elke gemaakte fundusfoto dient de huisartsenpraktijk een terugkoppeling te krijgen. 

Verwijzing voor de eerstelijns fundusscreening gaat via ZorgDomein, hierbij dienen een aantal 
gegevens ingevuld te worden, zie ook de invulformulieren voor RdGG (bijlage 1) en Vlietland (bijlage 
2). 

Verwijzingsmethodiek voor eerstelijnsfundusdiagnostiek RdGG 

Bronnen en informatie:  

-  Richtlijn diabetische retinopathie (NOG) of Diabetische retinopathie (Richtlijnen 
database) 

- Folders en info drp 
- Thuisarts.nl 

 

Optometristen 
In onze regio worden de patiënten vaak naar de ziekenhuizen gestuurd (RdGG en Franciscus 
Vlietland) voor fundusonderzoek. Met deze ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt over 
toegangstijden, opleiding, en controle. 

Er zijn ook 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 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. 

Voor aangesloten locaties zie https://www.ksyos.nl/zel/ 

 

Funduscontrole bij de oudere patiënt 
Overweeg, in samenspraak met de patiënt, om in geval van een korte levensverwachting niet meer 

te screenen op diabetische retinopathie. 

De Verenso Richtlijn stelt dat bij kwetsbare ouderen vervolg screening niet meer noodzakelijk is 
wanneer er geen retinopathie is gevonden bij een eenmalig onderzoek[1]. 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%). 

Er zijn maar heel weinig patiënten die alsnog een klinisch relevante retinopathie krijgen wanneer er 
voorheen geen fundusafwijkingen zijn geconstateerd. Hierbij moet ook in acht worden genomen dat 
retinopathie zeker 8 jaar nodig heeft om zich te ontwikkelen. 

 

  

https://zel.nl/wp-content/uploads/2018/02/Fundusaanvraagformulier-RHMDC.pdf
http://zel.dev-tmo.nl/wp-content/uploads/2014/09/Verwijsbrief-Vlietland-09112011.doc
http://zel.dev-tmo.nl/wp-content/uploads/2014/09/Fundusschema_RdGG.pdf
https://www.oogheelkunde.org/sites/www.oogheelkunde.org/files/richtlijnen/Richtlijn%20Diabetische%20retinopathie-geautoriseerde%20versie.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_retinopathie/startpagina_diabetische_retinopathie.html
https://www.oogartsen.nl/oogartsen/diabetes_mellitus_suikerziekte/netvliesafwijkingen_ogen/controle_onderzoek/
https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus/ik-wil-meer-weten-over-oogcontrole-bij-diabetes-mellitus
https://www.ksyos.nl/zel/
https://www.verenso.nl/kwaliteit-en-richtlijnen/richtlijnendatabase/diabetes


6.4 Voetonderzoek 
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.  

Sims classificatie2 
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 Sims classificatie. 

Naast dit jaarlijkse voetonderzoek dient bij Sims 1 en hoger één of meerdere malen per jaar extra 
voetcontrole uitgevoerd te worden. Deze voetcontrole bestaat uit inspectie, controle schoeisel, 
controle en/of behandeling van de aanwezige risicofactoren en het geven van educatie om het 
ontstaan van ulcera te voorkomen. 

Sims Risicoprofiel Controle- 

frequentie 

 

0  

laag risico 

- Geen verlies PS 

- Geen aanwijzingen voor PAV 

Eenmaal per jaar voetonderzoek  

1  

licht verhoogd 

risico 

- Verlies PS of aanwijzingen voor  

 PAV* 

- Geen tekenen van lokaal  

  verhoogde druk** 

Tweemaal per jaar voetonderzoek/controle en 

eventueel behandeling 

 

2  

hoog risico 

- Verlies PS i.c.m. PAV of 

- Verlies PS i.c.m. tekenen van    

  lokaal verhoogde druk of 

- Aanwijzingen voor PAV i.c.m.  

 tekenen van lokaal verhoogde  

 druk of 

- Verlies PS i.c.m. PAV en  

 tekenen van lokaal verhoogde  

 druk 

Viermaal per jaar voetonderzoek/controle/ 

behandeling 

 

3  

sterk verhoogd 

risico 

- Ulcus of amputatie in 

voorgeschiedenis 

- Inactieve Charcot voet 

- Eindstadium nierfalen (eGFR < 

15 ml/min) 

- Nierfunctie vervangende 

therapie (dialyse) 

Elke één tot drie maanden 

voetonderzoek/controle/behandeling 

-  

* Aanwijzingen voor PAV zijn afwijkingen bij anamnese en/of lichamelijk onderzoek zoals claudicatie 
intermittens, rustpijn, een EAI < 0.9, een TAI < 0.75 en een tcpO2 < 60 mmHg. Afwezige voetpulsaties 
kunnen wijzen op PAV, gezien de onbetrouwbaarheid van dit onderzoek is dit echter als enige 
bevinding onvoldoende. 

** Lokaal verhoogde druk: klinische tekenen van verhoogde druk gedefinieerd als overmatige lokale 
eeltvorming (inclusief likdoorns) en/of lokale ontstekingsverschijnselen zoals zwelling, roodheid of 
warmte en/of intra- of subcutane bloeding en/of blaarvorming. 

                                                           
2 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_voet/preventie/uitvoering_voetcontrole.html 



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 Sims 
classificatie en het zorgprofiel en blijft dan ook te allen tijde hoofdbehandelaar. 

Voor het opstellen van de Sims 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. 

Testen protectieve sensibiliteit 

De test wordt uitgevoerd met een 10-grams Semmes-Weinstein monofilament (SWM).  

Het monofilament moet regelmatig gekalibreerd (dit kan op een keukenweegschaal, de druk moet 10 

gram zijn) en vervangen worden indien dit niet meer het geval is of na bv 300 maal gebruiken. Tevens 

moet de nylondraad loodrecht staan t.o.v. de houder (90 graden). Materiaalmoeheid uit zich in het 

krom staan, het niet correct terugkomen in de oorspronkelijke stand.  

Het monofilament dient na gebruik bij de patiënt met alcohol te worden gereinigd.  

Uitgangshouding  

- De test moet uitgevoerd worden in een rustige en qua temperatuur aangename omgeving 

- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding  

 

Technische uitvoering  

- Voordat met het monofilament op de voet getest wordt, moet eerst een herkenningskader 

voor de patiënt gecreëerd worden. Dit gebeurt ter hoogte van de elleboog, en niet op de 

hand in verband met een mogelijke neuropathie in de handschoenregio 

- Vraag de patiënt de ogen te sluiten tijdens het uitvoeren van de test. Mocht de patiënt dit als 

erg onaangenaam ervaren, dan dient het zicht op de test te worden geblokkeerd door een 

scherm of de niet-uitvoerende hand van de onderzoeker  

- Vraag de patiënt ‘ja’ te zeggen bij iedere aanraking (‘prikje’) die hij voelt  

- Het monofilament moet loodrecht op de huid geplaatst worden en in C-vorm buigen. Nadat 

de C-vorm bereikt is, kan het monofilament van de huid afgenomen worden (de aanraking 

duurt ongeveer 1.5 sec)  

- Op de voet wordt niet getest op plaatsen waar eelt zit. Dit dient eerst verwijderd te worden 

als er zoveel eelt aanwezig is dat er niet naast het eelt getest kan worden. Ook op plaatsen 

waar littekenweefsel of necrotisch weefsel zit of in wondgebieden, wordt niet getest.  

- Indien de onderzoeker twijfelt of de patiënt het echt voelt, wordt gevraagd op welke voet 

het prikje gevoeld wordt  

- Zorg bij de uitvoering dat het tempo van de aanrakingen wisselt  

- Indien het monofilament wegspringt, telt deze meting niet mee. De meting wordt dan 

opnieuw uitgevoerd  

- Er zijn drie testplaatsen die ieder driemaal worden getest (zie tekening):  

o Plantaire zijde van de grote teen  

o Onder het kopje van het 1e middenvoetsbeentje  

o Onder het kopje van het 5e middenvoetsbeentje  

- Professionals die zeker willen weten of de voet zijn beschermende sensibiliteit niet heeft 

verloren, kunnen met het monofilament meer plaatsen testen. Aangeraden wordt om naast 

bovengenoemde punten onder de middenvoet en de hiel te testen. Ook op de voetrug kan 

het gevoel getest worden, evenals tussen de 1e en 2e teen, waar een aparte huidzenuw het 

gevoel verzorgd.  



 
 

Interpretatie 

• Een negatieve test (= geen afwijkingen) betekent dat op alle drie de testplaatsen tenminste 
twee van de drie testen gevoeld werden. 

• Alle andere uitslagen geven een positieve (= afwijkende) test. 
• Zodra er één testplaats afwijkend getest wordt, is er sprake van verlies van de protectieve 

sensibiliteit (PS). 
 

Testen naar perifeer arterieel vaatlijden (PAV) 

Testmethoden 
1. Palpatie van de pulsaties van de a. dorsalis pedis en a. tibialis posterior 
2. Beluisteren van de vaattonen van de a. dorsalis pedis en a. tibialis posterior met behulp van 

een hand Doppler. 
  
Uitgangshouding patiënt 
Zit ontspannen in langzit op de onderzoeksbank, met ontblote voeten en onderbenen tot tenminste 
15 cm boven de enkels. 
  
Patiënt instructie 

• Het meten/palperen van de pulsaties van de slagaderen op resp. de voetrug en achter de 
enkel wordt uitgevoerd zonder dat er verdere medewerking van de patiënt vereist is 

• Leg uit, dat een het niet kunnen voelen of horen van pulsaties een aanwijzing van pathologie 
kan zijn 

  
Uitvoering van de testen (beide voeten dienen te worden gepalpeerd) 

Palpatie van de a. dorsalis pedis 

• De onderzoeker staat bij voorkeur naast de patiënt, aan de kant van de te onderzoeken voet. 
• Palpeer de a. dorsalis pedis met de wijsvinger. 
• Ter oriëntatie van de loop van de a. dorsalis pedis wordt de patiënt gevraagd de hallux te 

strekken, terwijl de onderzoeker lichte tegendruk tegen de hallux geeft. 



• De a. dorsalis pedis bevindt zich aan de laterale zijde van de nu zichtbaar gemaakte pees van 
de lange teenstrekker. 

• De onderzoeker legt de wijsvinger plat op de huid ongeveer in het midden van de voetrug 
direct lateraal van de aangespannen pees. Er wordt geen druk gegeven! Daarna mag de 
patiënt de hallux weer ontspannen. 

• De onderzoeker palpeert nu naar pulsaties. Bij het niet direct vinden van pulsaties wordt de 
wijsvinger voorzichtig richting de enkel geschoven over de huid. 

• Mochten pulsaties niet gevoeld worden, dan is een alternatieve plaats voor het vinden van 
de a. dorsalis pedis de ruimte tussen de kopjes van de ossa metatarsalia 1 en 2 (daar splitst 
de a. dorsalis pedis zich vrij oppervlakkig richting de hallux en digitus 2). 

• Zodra de pulsaties gevoeld worden, kan de onderzoeker -als deze twijfelt of niet de eigen 
pulsaties gevoeld worden- de voetpulsaties vergelijken met de pulsaties van zijn/haar eigen 
polsslagader. 

 

 
 Palpatie van de a. tibialis posterior 

• De onderzoeker staat bij voorkeur naast de patiënt, aan de kant van de te onderzoeken voet. 
• De onderzoeker ‘klauwt’ de wijsvinger en middelvinger over de mediale malleolus en geeft 

lichte druk achter/onder deze malleolus. 
• Mochten pulsaties niet gevoeld worden, dan kunnen de vingers naar plantair en richting 

achillespees bewogen worden. 
• Zodra de pulsaties gevoeld worden, kan, ter controle, het aantal pulsaties gedurende 15 

seconden vergeleken worden met de pulsaties van de polsslagader aan dezelfde zijde. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretatie van de meting bij iemand zonder voet ulcus 
• Eén van beide arteriën op een voet: waarschijnlijk geen (ernstig) PAV in deze voet. 
• Zodra er op één voet geen pulsaties palpabel zijn, is nader onderzoek met de hand Doppler 

noodzakelijk. 



  
Beluisteren van de vaattonen met de hand Doppler 
Benodigdheden 

• Een hand-Doppler met een probe van 5 of 8 MHz; 
• Een tube geleidingsgel; 
• Een doos tissues. 

  
Uitvoering van de test 

• Breng de geleidingsgel dik op de huid aan op de plaats waar vermoed wordt waar de te 
testen arterie zich bevindt. 

• Plaats de probe in een hoek tussen de 60 en 90 graden op de huid middenin de gel. 
• De probe wordt tegen de richting van de bloedstroom geplaatst. 
• Pas nu wordt de hand Doppler ingeschakeld (ter bescherming van de probe: deze moet ten 

allen tijden in de gel staan). 
• Door met de probe langzaam cirkelvormige bewegingen te maken, worden de vaattonen 

opgezocht. 

 
Interpretatie van de test 

• Beluister de vaattonen en beoordeel deze op: 
o Monofasische tonen; 
o Bifasische tonen; 
o Trifasische tonen. 

• Alleen trifasische vaattonen kunnen als normale vaattonen worden beschouwd en indien 
trifasische vaattonen gehoord worden is PAV minder waarschijnlijk (maar niet volledig 
uitgesloten). 

• Zijn er alleen bi- of monofasische vaattonen te horen, dan dient een enkel-arm-index (EAI) te 
worden bepaald, deze moet tussen de 1.3- 0.9 bedragen. 

• Bij afwijkende vaattonen/ EAI hangt verder beleid af van de aan- of afwezigheid van klachten 
van PAV of een voetulcus zoals beschreven in de module ‘Diagnostiek diabetische voet’. 

• Zijn er geen harttonen hoorbaar te maken met de handdoppler, dan is er een zeer grote 
verdenking op PAV en dient de patiënt per direct verwezen te worden naar de huisarts of 
vaatchirurg 

 
Om het verschil in tonen te kunnen interpreteren, zie: 
http://www.diabetes2.nl/nl/videos/vimeo_dopplergeluiden.html  
 
Bij verdenking op PAV zijn o.a. de kleur van de huid, aanwezigheid van huidatrofie, afwezigheid van 
beharing tot op de helft van het onderbeen en eventueel een ijskoude temperatuur bijkomende 
aanwijzingen voor PAV. 

http://www.diabetes2.nl/nl/videos/vimeo_dopplergeluiden.html


 

Huidtemperatuurmeting met de infrarood huidtemperatuurmeter 

Afhankelijk van het soort meter (lees de instructies van het apparaat) plaats de meter op of een ½ cm 

boven de huid van de enkel. 

• Druk op de startknop. 
• Lees na één tot twee seconden de meting af en noteer het aantal graden. 
• Plaats vervolgens de meter op de andere enkel en voer wederom de meting uit. 
• De plaatsen waar gemeten dient te worden: 

o Ventrale zijde van de enkel. 
o Op het midden van de dorsale zijde van de voet. 
o Ter hoogte van de caput metatarsalia dorsaal. 
o Onder de mediale voetboog. 
o Onder de laterale voetboog. 

• Tevens kan iedere plaats op de voet gemeten worden, die daar aanleiding toe geeft 
bijvoorbeeld bij roodheid of zwelling. 

• Altijd de rechter- en linkervoet vergelijken op dezelfde plaats. 

 
Interpretatie van de meting 

• Een links-rechts verschil van 2 graden Celsius of meer is afwijkend. 
  
Maar: 
Bij een verschil van 2 graden Celsius of meer: herhaal de meting om er zeker van te zijn, dat niet op 
één voet bovenop een bloedvat wordt gemeten (stroming van bloed geeft warmte af) en op de 
andere voet niet. 

• Mogelijke pathologie bij een verschil van 2 graden Celsius of meer: 
o De warme voet kan betekenen dat er sprake is van infectie of een Charcot-voet. 
o De koude voet kan betekenen dat er sprake is van perifeer arterieel vaatlijden. 

In beide gevallen volgt direct verwijzing naar de huisarts voor nadere diagnostiek. 
 

Wanneer de huidtemperatuur met de handen gevoeld wordt: 

De test moet uitgevoerd worden in een aangenaam warme omgeving van ongeveer 20 graden 
Celsius. De patiënt moet tenminste 10 minuten in de omgeving gewennen aan de 
omgevingstemperatuur. Palpeer met de achterzijde van beide vingers/handen vanaf de knie naar de 
tenen, in ongeveer 6 stappen en vergelijk de temperatuur onder beide handen tijdens de test. 

 



 

Zorgprofielen 
Niet de Sims classificatie, maar het Zorgprofiel is leidend voor het recht op behandeling. Een 
zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die iemand loopt op 
het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie. Mensen met diabetes met 
een actief ulcus vallen hier dan ook buiten, behandeling vindt plaats in de tweede lijn. Binnen 
de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera is een indeling gemaakt.  

• Aan de hand van het zorgprofiel wordt verwezen naar óf de pedicure (zorgprofiel 1) óf de 
podotherapeut (zorgprofiel 2-4). 

• Bij zorgprofiel 2-4 is de podotherapeut door de verzekeraars gecontracteerd als 
hoofdaannemer en koopt waar nodig de zorg in van de medisch pedicure of van een 
pedicure met een aantekening diabetes. 

Opmerking: Een ulcus in het verleden is en blijft Sims 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! 

Hieronder een aantal documenten die u wellicht kunnen ondersteunen bij voetzorg: 

• Samenwerkingsafspraken voetzorg 2015 
• Een verwijsformulier dat u kunt gebruiken voor een verwijzing naar de pedicure of 

podotherapeut 
• Voor het bepalen van het zorgprofiel kunt u gebruik maken van het Stroomschema 

Zorgprofielen. Het zorgprofiel moet jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig, aangepast. 
• Op deze pagina is onder andere een samenvattingskaart te vinden met voorbeelden wanneer 

eelt medisch noodzakelijk verwijderd dient te worden. 

Pedicures en Podotherapeuten 
Klik hier voor een overzicht van deelnemende pedicures en podotherapeuten. 

Meer informatie: 

• www.podotherapie.nl 
• www.pedicure.nl of www.provoet.nl 

Overige testen 
Verder kunnen, naast de anamnese, de Stemvorktest, test ter beoordeling van limited joint 
mobility, schoenbeoordeling en controle van de visus meer informatie geven. 

Anamnese 

- Algemene vragen:  

• Zijn er op dit moment voetproblemen. Zo ja, welke?  

• Bent u op dit moment onder behandeling van een podotherapeut, medisch pedicure 

of pedicure DV? 

• Bent u al eerder gescreend/onderzocht op risicofactoren? Zo ja, door wie en 

wanneer? 

- Vragen naar risicofactoren:  

• Heeft u last van een doof of verminderd gevoel in voeten of benen?  

• Heeft u last van pijnlijke voeten of een brandend gevoel in de voeten?  

https://www.podotherapie.nl/files/professional/informatiemateriaal/zorgmodule-preventie-diabetische-voetulcera-2014.pdf
https://www.zel.nl/wp-content/uploads/2015/02/poster-profielen.pdf
https://www.zel.nl/wp-content/uploads/2015/02/Samenwerkingsafspraken-voetzorg-v2015.pdf
https://www.zel.nl/wp-content/uploads/2015/02/Verwijsformulier-naar-pedicure-en-podo-4-2015.docx
https://www.zel.nl/wp-content/uploads/2015/02/Stroomschema-Zorgprofielen.pdf
https://www.zel.nl/wp-content/uploads/2015/02/Stroomschema-Zorgprofielen.pdf
https://www.podotherapie.nl/professional/wetenschap/consensusstudie/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=ztRhVHP7G9TQ.kqB3RDAHyK40&usp=sharing
http://www.podotherapie.nl/
http://www.pedicure.nl/
http://www.provoet.nl/


• Heeft u tijdens het lopen wel eens last van een krampende pijn in de benen? Zo ja, 

wat helpt u dan deze pijn te verminderen?  

- Bewegen, ‘afkoelen’ op de koude badkamervloer  

- Benen uit bed laten afhangen  

• Heeft u een wond gehad aan de voeten?  

• Zijn uw ogen de laatste tijd achteruitgegaan?  

- Gaat het lezen van de ondertiteling van de tv moeilijker?  

- Kunt u de krant, een boek moeilijker lezen?  

• Rookt u?  

• Gebruikt u alcohol?  

• Heeft u last van een hoge bloeddruk?  

• Gaat u voor de voetverzorging naar een medisch pedicure of een pedicure met 

aantekening diabetische voet?  

• Woont of leeft u alleen? 

Er kan een inschatting gemaakt worden van de SES (sociaaleconomische status). Is deze laag? Weet 

de patiënt wat de risicofactoren zijn van voetproblemen bij diabetes mellitus? 

Stemvorktest 

De stemvorktest heeft geen plaats in het bepalen van het risico op een ulcus (de Sims classificatie). 

De stemvorktest zegt iets over de aanwezigheid van neuropathie in het algemeen en het risico op 

vallen (vanwege onbalans door het verdwijnen van het diepe gevoel = propriocepsis). Een afwijkende 

stemvorktest geeft een verhoogd risico op heup- en polsfracturen, maar voorspelt niet het krijgen 

van een ulcus.  

De stemvorktest is wél van belang om uit te voeren in de 1e lijn: patiënten die hun propriocepsis 

verliezen worden onzeker, gaan minder stabiel lopen en dienen de juiste voorlichting te krijgen. Dit is 

de reden dat de uitvoering van de stemvorktest hieronder wel beschreven wordt.  

Uitgangshouding: 

- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving  

- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding  

 

Technische uitvoering  

- Voor dit onderzoek is een stemvork van 128 hertz nodig, eventueel de stemvorkspanner  

- Geef uitleg over de test: vertel de patiënt dat het geen pijn doet. Laat de stemvork zien, sla deze  

  aan en voer de test uit op uw eigen pols  

- Doe vervolgens de test voor op de elleboog van de patiënt, op de botknobbel die daar zit. Doe dit 

zowel met een trillende als met een niet-trillende stemvork, zodat de patiënt het verschil voelt 

tussen trillen en niet trillen. Let op: doe de test niet voor op de pols (indien er neuropathie bestaat, 

zal zowel het sok- als het handschoengebied aangedaan zijn)  

- Vraag de patiënt om de ogen te sluiten en aan te geven met ‘ja’ zodra hij de stemvork voelt en ook 

weer aan te geven wanneer de trilling verdwenen is.  

- Breng de stemvork in trilling zonder geluid. Dit om de patiënt niet op voorhand te laten weten dat 

de test begint. De stemvork kan op twee wijzen in trilling worden gebracht:  

• Door de twee armen naar elkaar toe te knijpen en dan snel los te laten; dit kan een 

scherp, soms wat pijnlijk gevoel geven aan de vingers van de onderzoeker  

• Maak gebruik van de stemvorkspanner die speciaal voor dit doel ontwikkeld is  



- Plaats de stemvork op het interfalangeale gewricht van de grote teen gewricht tussen de twee 

teenkootjes). Belangrijk: u houdt de stemvork met twee vingers vast aan de steel zonder de armen 

van de stemvork aan te raken. Raakt u dit wel aan, dan zal de trilling direct gedempt worden. Dit 

doet afbraak aan het testresultaat.  

- Vraag of de patiënt de trilling voelt en of hij/zij wil aangeven wanneer hij/zij de trilling niet meer 

voelt  

 

Interpretatie  

- Wanneer de trillingen tenminste tien tellen wordt waargenomen, is er geen afwijking van het diepe 

gevoel. Daarbij is van groot belang dat u zeker weet dat de stemvork ook tien seconden goed 

voelbaar trilt. Goede controle daarop bent u zelf: u houdt de steel van de stemvork vast en voelt 

zelf de trilling in de vingers. Bij twijfel kunt u de test een- of tweemaal herhalen.  

- Voor het verkrijgen van meer informatie over het diepe gevoel is aan te raden de stemvorktest ook 

uit te voeren op de zijkant van het 1e en 5e middenvoetsbeentje. Wordt daar binnen tien seconden 

aangegeven dat de trilling niet meer aanwezig is, terwijl de onderzoeker de trilling nog wel voelt, 

kan de test voortgezet worden op respectievelijk de binnen enkel en de buiten enkel. Indien daar 

wel de tien seconden- trilling gevoeld wordt, is de conclusie dat er een stoornis is in het diepe 

gevoel, ook wel gevoelsgeleidingsstoornis genoemd. 

 

Limited Joint Mobility (LJM) 

De aanwezigheid van LJM wordt getest door middel van de prayer’s sign (= bidstand van de handen).  

Contra-indicaties voor de test zijn:  

- Reumatische aandoening of de ziekte van Dupuytren (peesschrompeling van de buigspieren 

van pink en/of ringvinger)  

- Een in het verleden doorgemaakt trauma aan een van betrokken gewrichten. 

Uitgangshouding  

- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving  

- De patiënt zit in een ontspannen houding  

Technische uitvoering  

- De patiënt wordt gevraagd om de bidstand aan te nemen, waarbij de polsen in een hoek van 

negentig graden gebogen dienen te worden  

- De bidstand van de handen moet ontspannen tot stand kunnen komen: de handen moeten 

niet met veel kracht tegen elkaar aan geduwd te worden  

Interpretatie Indien de hoek van negentig graden tussen de handen en onderarm niet gehaald wordt, 

of er is een opening tussen beide pinken, dan bestaat de verdenking op LJM. 

Schoenbeoordeling  

Uitgangshouding De patiënt zit op een stoel en trekt beide schoenen uit. De onderzoeker neemt een 

van beide schoenen in de hand.  

Technische uitvoering  

o Voetlengtemeting:  

o Meet de voetlengte met een voetlengte meter in stand of  

o Laat de patiënt op een A4 staan en teken de omtrek van de voet  

o Beoordeel de schoen op de volgende elementen:  



o Lengte:  

▪ Meet de binnen lengte van de schoen met een binnenmaatstok of – meter of  

▪ Gebruik de omtrekmeting op papier van de voet, en zet de losse binnenzool 

of eventueel de schoen hierop.  

▪ Beoordeel nu of de schoen lang genoeg is  

o Breedte:  

▪ Laat de patiënt op een A4 staan, teken de omtrek van de voet en zet de 

schoen hierop of  

▪ Laat de patiënt op de losse binnenzool staan en beoordeel de breedte  

o Hoogte teenbox: dit is een inschatting van de onderzoeker  

o Contrefort: ga na of de achterzijde van de schoen, het contrefort, voldoende stevig is 

(niet of alleen onder druk enigszins indruk baar)  

o Hakhoogte: schat in of de hakhoogte niet hoger is dan 2-3 cm. Bekijk tevens of de 

hak voldoende stevigheid biedt door een breed draagvlak  

o Overgang hiel naar voorvoet in de schoen: pak de schoen vast bij achter- en voorzijde 

en maak een torsiebeweging. Dit moet nauwelijks uitvoerbaar zijn: de overgang 

moet stijf zijn  

o Stevigheid van de voorzijde van de schoen: plaats de schoen met de neus loodrecht 

op de tafel. Duw de schoen loodrecht richting tafel. De doorbuiging van de schoen 

moet stevig zijn, de schoen mag niet volledig inzakken.  

o Oneffenheden in de schoen: voel met de hand in de schoen naar losse delen in de 

schoen, een uitstekend spijkertje e.d. Ga tegelijk na of naden en stiksels voelbaar zijn 

aan de binnenzijde van de schoen  

o Beoordeel de sokken of panty’s die worden gedragen op naden of stiksels  

Interpretatie: beoordeel in hoeverre de schoen en eventueel de sokken of panty’s de oorzaak kunnen 

zijn van een teveel aan mechanische stress op het huis. 

Controle van de visus  

Een advies dat altijd gegeven moet worden, is de zelfinspectie van de voeten. Een belangrijk punt om 

deze inspectie goed te kunnen uitvoeren is het gezichtsvermogen van de patiënt aangezien mensen 

met diabetes type 2 retinopathie kunnen ontwikkelen wat een goede zelfinspectie in de weg kan 

staan. De zorgverlener die de Sims classificatie bepaalt of controleert, moet in staat zijn om te 

controleren of de patiënt in staat is zijn eigen voeten te zien.  

Benodigdheden: een voeten-en-visuskaartje: een kaartje in de vorm van een creditcard (85 x 54 mm) 

met daarop vijf regels met letters in verschillende grootte.  



 

Uitgangshouding: de patiënt zit in langzit op de onderzoeksbank of op een stoel met de voeten op de 

grond.  

Technische uitvoering: 

- Leg het voeten-en-visuskaartje op de bovenzijde van de tenen  

- Wijs met een dunne pen de rij letters aan, te beginnen met de bovenste rij  

- Van groot naar klein worden de letters aangewezen en de patiënt wordt gevraagd de letters 

hardop voor te lezen. Noteer welke van de vijf rijen met letters foutloos gelezen worden  

- Leg daarna het voeten-en-visuskaartje tegen de bal van de voet. Kan de patiënt niet onder op 

de voet kijken (bv vanwege stijfheid, ouderdom), gebruik dan een handspiegel of een 

telescoopspiegel met uitschuifbare stang om de patiënt dit te laten lezen. De patiënt houdt 

zelf de spiegel vast  

- Van groot naar klein worden weer de letters aangewezen en moeten de letters hardop 

worden voorgelezen. Noteer welke van de vijf rijen met letters foutloos gelezen worden. 

Interpretatie  

De uitkomsten van de test met het voeten-en-visuskaartje moeten als volgt worden 

geïnterpreteerd:  

• Alle 5 de regels kunnen lezen op beide zijden van de voet (boven- en onderzijde): deze 

patiënt kan zelf zijn voeten dagelijks inspecteren  

• Slechts 2-4 regels kunnen lezen op één van beide zijden of op beide zijden van de voet: 

verhoogd risico op het missen van wondjes bij zelfinspectie. Dit is een verhoogd risico op het 

ontstaan van een diabetes ulcus zonder dat men dit waarneemt: iemand anders moet 

assisteren bij het inspecteren van de voeten  

• Kan men slechts 1 regel of helemaal geen regels lezen, dan is er een zeer sterk verhoogd 

risico op het ontstaan van ulcera: er dient absoluut hulp bij inspectie te worden geregeld, bij 

voorkeur ten minste drie keer per week. 

Educatie 
Het is van belang uitleg aan de patiënt te geven waarbij een voetverzorgings- en schoenadvies (zie 
verder) soms niet kunnen ontbreken. 

Uitleg 

Door preventie is veel gezondheidswinst te boeken. Goede, juiste en vooral tijdige voorlichting is een 

belangrijk onderdeel van preventie. Voorlichting aan patiënten met een Sims classificatie omvat: 



1. Algemene voorlichting De voorlichting aan mensen met diabetes zonder verhoogd risico op 

een ulcus bestaat uit:  

a. Het informeren over de mogelijke complicaties (neuropathie, PAV en de gevolgen 

van mechanische stress op de huid)  

b. Controle van de visus en advisering over (dagelijkse) huidinspectie  

c. Voetverzorgingsadvies  

d. Schoenadvies  

2. Voorlichting aan patiënten met een Sims classificatie 1  

a. Algemene voorlichting 

b. Voorlichting over wat het verlies van PS of PAV betekent. Het voorkomen van 

mechanische stress op de huid en het soepel houden van de huid zijn essentieel.  

i. Voorlichting aan mensen met diabetes en verlies van PS:  

1. Goede dagelijkse huidinspectie  

2. Juiste voetzorg  

3. Nooit op blote voeten lopen, omdat men dan het risico loopt om op 

iets scherps te stappen zonder dat men het merkt  

4. Altijd de binnenkant van de schoen met de hand controleren op 

onregelmatigheden  

5. Zorg voor goed passende schoenen. Knellen van de schoenen wordt 

niet gevoeld, dus moet men zeker weten dat men schoenen koopt 

met de juiste lengte, breedte en pasvorm  

6. Wollen of katoenen sokken dragen zonder naden over de tenen  

7. Panty’s binnenste buiten dragen, zodat de naden niet in de voet 

drukken  

c. Voorlichting aan mensen met diabetes met tekenen van PAV zonder verlies van PS:  

i. Voorlichting gericht op de complicaties die PAV met zich mee kan brengen. 

Ook nu is het vermijden van mechanische stress van belang. PAV kan 

gepaard gaan met een dunne, kwetsbare huid, die gemakkelijk kapot gaat. 

De plaats van het ontstaan van ulcera aan de voeten van mensen met 

diabetes en PAV is in veel gevallen daar waar de schoen de voet omsluit. 

Daartoe moet het belang van passende, niet-knellende schoenen nog eens 

extra worden onderstreept. Voor mensen met diabetes en een dunne, 

kwetsbare huid is een extra eis aan de schoenen dat er een zachte polstering 

binnen in de schoen aanwezig is (zoals bij sportschoenen), of dat het 

materiaal van de schoen enigszins rekbaar is, zonder slap te zijn. Ook de zorg 

voor de kwetsbare, dunne huid is nog belangrijker bij deze complicatie van 

diabetes  

3. Voorlichting aan mensen met een Sims classificatie 2 of 3: Naarmate de complicaties van de 

diabetische voet ernstiger worden, is er meer risico op het ontstaan van een ulcus. Alles in 

de voorlichting is erop gericht het kapot gaan van de huid te voorkomen. Naast frequentere 

controle zal ook de frequentie van voorlichting moeten toenemen. Daarom is naast de 

algemene voorlichting extra voorlichting nodig op de volgende onderwerpen:  

a. Het herkennen van drukplekken op en onder de voet en tussen de tenen  

b. Het signaleren van plotseling optreden van kleurverschillen, waar dan ook op de 

voeten  

c. Het opmerken van temperatuurveranderingen op of in de voet. In dit geval wordt de 

patiënt soms aangeraden een infrarood huidtemperatuurmeter of een Thermoscale 

(=weegschaal die ook de temperatuur van de voeten kan meten) aan te schaffen, 



zodat men dagelijks de temperatuurverschillen tussen beide voeten in de gaten kan 

houden. Ook nu geldt dat men bij een temperatuurverschil van twee graden Celsius 

contact moet opnemen met de huisarts 

 

- Voorlichtingsfilm DM - voetzorg 

- Informatiebrochure voetzorg 

Voetverzorgingsadvies 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xl9XgnSA4dI
https://www.podotherapie.nl/files/professional/informatiemateriaal/folders/brochure-voetzorg-bij-diabetes.pdf


Schoenadvies 

 

 

  



Vergoeding 
Voor alle mensen met DM2 geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse 

voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het 

zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Wanneer 

het zorgprofiel 0 of 1 is, zijn er soms mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Verder geldt 

voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht 

voetonderzoek door een pedicure of eventueel door een podotherapeut. 

- Meer informatie is te vinden op Zorgwijzer en op kosten en vergoeding 

 

6.5 Controle van de nieren 
Onderzoek van de nieren omvat onderzoek van bloed en urine naar aanwezigheid van nierschade. 
Nierschade ontstaat meestal door hypertensie en diabetes. Door diabetes beschadigen de kleine 
aanvoerende bloedvaatjes in de nier en de nierfilters waardoor nierschade ontstaat. Hoge bloeddruk 
beschadigt de bloedvaten en de nierfilters. Ongeveer één op de vijf patiënten met hypertensie heeft 
chronische nierschade. Chronische nierschade ten gevolge van diabetes treedt op bij 25-40% van de 
patiënten met type 1 of type 2-diabetes binnen 20-25 jaar na diagnosestelling. 

Via de Nierstichting zijn verschillende factsheets beschikbaar met meer informatie over CNS. 

Bepalen van de nierfunctie met bloedonderzoek 
Bij 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.  

Er wordt onder andere gekeken naar het creatinine in het bloed. Creatinine is een afbraakproduct 
van de spierstofwisseling en wordt via glomerulaire filtratie uit het bloed verwijderd en met de urine 
uitgescheiden. De hoogte van het creatinine in het bloed is afhankelijk van de filterfunctie van de 
nieren, maar ook van de spiermassa. Zo zal bij eenzelfde nierfunctie een body-builder een hogere 
creatininewaarde in het bloed hebben dan een tengere vrouw. Bij de interpretatie zal rekening 
gehouden moeten worden met leeftijd, geslacht, lichaamsafmeting en etniciteit.  
 
De glomerulaire filtratiesnelheid kan op basis van het creatininegehalte van het bloed worden 
geschat met behulp van verschillende rekenformules. De meest toegepaste formule is de MDRD-
formule (een formule ontwikkeld in de Modification of Diet in Renal Disease trial). Sinds kort wordt 
ook de CKD-EPI formule gebruikt. Met deze formules wordt op basis van het creatininegehalte in het 
bloed, de nierfunctie berekend door rekening te houden met leeftijd en geslacht. Dit wordt 
uitgedrukt in een getal, de eGFR in ml/min per 1,73 m2 lichaamsoppervlakte. De eGFR is de 
geschatte waarde van de GFR.  
 
Wanneer de eGFR gelijk aan of boven de 90 ml/min/1,73 m2 is spreekt men van een normale 
nierfunctie. Als de nierfunctie lager dan 60 ml/min/1,73 m2 is, spreekt men van een verminderde 
nierfunctie. Deze eenheid is voor niet medisch geschoolde mensen moeilijk te begrijpen. Daarom 
wordt vaak een percentage gebruikt. Bij een eGFR van 60 ml/min/1,73 m2 functioneren de  
nieren nog voor zo’n 60%.  
 

Cystatine C 

Cystatine C is een eiwit dat door alle kern houdende cellen wordt geproduceerd (in tegenstelling tot 
creatinine, dat alleen door spiercellen wordt geproduceerd). Dit eiwit wordt ongehinderd glomerulair 

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure
https://www.podotherapie.nl/client/voetzorg-bij-diabetes/vergoeding-diabetes-voetzorg/
https://www.nierstichting.nl/professionals/factsheets/
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-chronische-nierschade


gefiltreerd en vervolgens tubulair terug geresorbeerd en aldaar volledig afgebroken. In tegenstelling 
tot creatinine vindt er geen tubulaire secretie van cystatine C plaats.  
 
Bij patiënten met een eGFR tussen 45 en 60 ml/min/1,73 m2 en zonder andere tekenen van 
chronische nierschade, diabetes mellitus of hypertensie kan schatting van de nierfunctie op basis van 
cystatine C overwogen worden om de diagnose chronische nierschade met meer zekerheid te 
bevestigen of te verwerpen. De reden hiervoor is dat er geen verhoogd risico op overlijden, hart- en 
vaatziekten en eindstadium nierfalen is bij mensen met een normale eGFR, geschat op basis van 
cystatine C. Dit is het geval bij een derde van de mensen met een eGFR 45-60 ml/min/1,73 m2, 
geschat op basis van het serumcreatininegehalte. De cystatine-C-bepaling is niet overal beschikbaar. 
Bepaling van de creatinineklaring in 24-uurs urine is in dit geval een alternatief.  

• Vlietland: op het formulier bijschrijven met toelichting. Vooraf ook een mailtje sturen naar 
het lab bij welke patiënt dit aangevraagd gaat worden en met welke reden. 

• RdGG: kan als extra bepaling aangevraagd worden. Het RdGG doet bepaling niet zelf, maar 
stuurt het materiaal op naar een ander lab. 

 

Wel moet er rekening mee worden gehouden dat: 

- Deze test duurder is dan een kreatinine bepaling  
- De tijd tot rapportage langer is (1-2 weken) 
- Er (nog) geen formules zijn ingericht voor de eGFR op basis van Cystatine C. Alleen de waarde 

van Cystatine C zelf wordt dan gerapporteerd. 

 

Bepalen van de hoeveelheid eiwit in de urine 
Als de nieren gezond zijn, bevat urine vrijwel geen eiwit. Bij nierschade komen er meer eiwitten in de 
urine terecht, waarbij albumine – als één van de kleinere eiwitten – als eerste wordt doorgelaten. Bij 
sommige nierziekten kunnen ook grotere eiwitten in de urine terecht komen. Bijvoorbeeld 
immunoglobulines, die betrokken zijn bij afweer tegen infecties.  

Vaststelling van albuminurie dient plaats te vinden in het laboratorium door bepaling van de 
albumine/creatinine-ratio (ACR). Het verzamelen van 24-uurs urine is de meest accurate methode 
voor het meten van albuminurie, maar is niet noodzakelijk. Het meten van de ACR in de eerste 
ochtendurine is een betrouwbare screeningsmethode. 

Waarden: 

• Normaal: < 3 mg/mmol 

• Matig verhoogd: 3-30 mg/mmol 

• Ernstig verhoogd: > 30 mg/mmol 

Wanneer de ACR verhoogd is, is het goed te kijken of er een niet-nefrogene oorzaak is zoals  
• Contaminatie van de urine (met bloed of fluor)  
• Koorts 
• Urineweginfectie, ontregelde DM 
• Manifest hartfalen 
• Zware lichamelijke inspanning  
• Recent doorgemaakt epileptisch insult 

 

Interpretatie gevonden waarden 
Mensen met chronische nierschade behoren tot de groep mensen met het hoogste risico op hart- en 

vaatziekten zoals hartfalen, een hartinfarct of een herseninfarct. Het is dus van essentieel belang hier 

in de behandeling alert op te zijn en chronische nierschade vroeg op te sporen. In de beginfase van 

chronische nierschade hebben mensen geen tot weinig klachten en verloopt het ziekteproces 



onopgemerkt. Hoe ernstiger de schade, des te meer klachten en medische problemen kunnen 

ontstaan en des te complexer de behandeling wordt. Klachten ontstaan meestal pas als de nieren 

sterk achteruit zijn gegaan en de werking ervan nog maar 30% of minder is. Nierfunctie vervangende 

behandeling (dialyse of niertransplantatie) is over het algemeen nodig als de nierfunctie ongeveer 

10% is. 

Bij de interpretatie van gevonden waarden kan gebruik gemaakt worden van het stroomdiagram 

diagnostiek CNS 

Leefstijl en andere factoren die van invloed zijn op de nierfunctie 

✓ Hoge zoutinname: Zoutgebruik verhoogt de bloeddruk en daarmee het risico op hart- en 

vaatziekten. Maar zout heeft los hiervan ook een schadelijk effect op de nieren. Zelfs als de 

bloeddruk goed is, kunnen er schadelijke effecten optreden door gebruik van veel zout. 

Daarnaast kan overmatig zoutgebruik leiden tot minder effectieve werking van medicatie bij 

de behandeling van hoge bloeddruk en nierschade. Het advies is om minder dan 6 gram zout 

per dag te gebruiken. 
✓ Roken kan de bloedvaten in en naar de nieren beschadigen 
✓ Overgewicht geeft een verhoogde bloedstroming door de nier, waardoor de nier overbelast 

wordt (hyperfiltratie), wat vervolgens leidt tot nierschade. Overgewicht blijkt een 

onafhankelijke risicofactor voor het ontwikkelen van verlies van eiwit in de urine en het 

vergroot de kans op de ontwikkeling van nierfalen 
✓ Medicatie: 

o NSAID’s (zoals diclofenac, ibuprofen en naproxen), kunnen bij langdurig gebruik 

chronische nierschade veroorzaken. Bij koorts en uitdroging van het lichaam 

(bijvoorbeeld bij diarree), kunnen NSAID’s tot acute nierschade leiden.  
o Ook sommige bloeddrukverlagende medicijnen kunnen bij koorts en uitdroging acute 

nierschade veroorzaken, met name bij patiënten met diabetes en hart- en 

vaatziekten.  
o Bepaalde antibiotica kunnen een schadelijk effect op de nieren hebben 

✓ Genetische factoren: De aanwezigheid van nierziekten in de familie geeft een verhoogd risico 

op het ontwikkelen van chronische nierschade. Bij vrouwen met een familiegeschiedenis met 

nierschade is het risico meer dan twee keer, en bij mannen meer dan drie keer zo groot.  

 

6.6 Mondgezondheid 
Tussen diabetes en parodontitis bestaat een wisselwerking. Enerzijds komt een verminderde 

mondgezondheid (xerostomie, schimmelinfecties, cariës, gingivitis en parodontitis) vaker voor bij 

diabetespatiënten; anderzijds leidt een verminderde mondgezondheid tot een verslechterde 

glucoseregulatie.  

Tijdens de diabetescontroles kan besproken worden of de patiënt de tandarts en/of mondhygiënist 

regelmatig bezoekt en of er klachten zijn van pijn in de mond, een droge mond, veranderde smaak, 

slechte adem, bloedend en/of gezwollen tandvlees of losstaande gebitselementen. Geadviseerd 

wordt om tweemaal per jaar de mondgezondheid te laten controleren door een tandarts en/of 

mondhygiënist. Ook voor patiënten met een volledige gebitsprothese is regelmatig bezoek aan de 

tandarts en/of mondhygiënist geïndiceerd, vanwege het verhoogd risico op schimmelinfecties. 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/50_nhg_standaard_chronische_nierschade_ndds_fig1.jpg
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/50_nhg_standaard_chronische_nierschade_ndds_fig1.jpg


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. 

 

7.1 Niet-medicamenteuze adviezen 
Niet-medicamenteuze adviezen oftewel verandering van leefstijl kan op korte en lange termijn 
(verergering van) 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. 

In de Zorgmodules Leefstijl staan meer richtlijnen over de advisering en begeleiding van de patiënten 
als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding.  

Per 1-1-2019 is de prestatie Gecombineerde Leefstijl Interventie (zgn. GLI) aan de basisverzekering 

buiten het eigen risico van de patiënt toegevoegd. 

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.  

Lichamelijke inspanning werkt preventief ten aanzien van de bijkomende complicaties en 
risicofactoren van diabetes mellitus. Aangetoond is dat bij beide typen diabetes mellitus er een 
toename in zelfrespect en gevoel van welbevinden kan ontstaan door regelmatige lichamelijke 
inspanning. 

Lichamelijke inactiviteit is een onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van hyperinsulinemie als 
gevolg van insulineresistentie en glucose-intolerantie. Gestoorde glucosetolerantie leidt bij 5% van 
de patiënten per jaar tot manifeste diabetes mellitus type 2. 

Lichamelijke activiteit omvat behalve sporten ook diverse bewegingsvormen in de vrije tijd en tijdens 
dagelijkse verplichtingen. Onder bewegen in de vrije tijd wordt bijvoorbeeld dansen, fietsen of 
wandelen verstaan. Bij dagelijkse verplichtingen moet men denken aan huishoudelijk werk, klussen, 
fietsen of wandelen van en naar werk of school. Werk, school en huishoudelijk werk zijn de 
belangrijkste bronnen voor alledaagse lichamelijke activiteit. Tuinieren, klussen, wandelen en fietsen 
zijn belangrijke vormen van bewegen in de vrije tijd. 

Lichamelijke activiteit verschilt in intensiteit. Zo moet men zich meer inspannen om te rennen dan 
om te wandelen, en zal een jong en fit individu zich minder hoeven inspannen om met een bepaalde 
snelheid te rennen dan een ouder en minder fit individu. Op deze manier wordt er onderscheid 
gemaakt in licht intensieve, matig intensieve en zwaar intensieve lichamelijke activiteit. 

In 2017 zijn er nieuwe beweegrichtlijnen uitgekomen.  

  

https://www.nhg.org/thema/nhg-zorgmodules
https://www.lhv.nl/uw-beroep/aanbod/preventie/gecombineerde-leefstijl-interventie-gli
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sport-en-bewegen/cijfers-context/huidige-situatie#definities
https://zel.nl/wp-content/uploads/2019/04/Beweegrichtlijnen.pdf


Onderscheid in lichamelijke activiteit 

• Bij licht intensieve lichamelijke activiteit is er vaak geen sprake van verhoogde hartslag of 
versnelde ademhaling. 

• Matig intensieve lichamelijke activiteit zorgt ervoor dat een individu een verhoogde hartslag 
heeft, het wat warmer heeft en een versnelde ademhaling heeft. 

• Bij zwaar intensieve lichamelijke activiteit gaat een individu zweten en raakt deze buiten 
adem. 

Bewegen en DM type 2 

Lichaamsbeweging is in principe voor iedereen van belang, zeker ook voor de mens met diabetes 
mellitus type 2. Vooral het gunstige effect van gewichtsreductie is, naast de andere therapeutische 
effecten, bij deze groep belangrijk. 

Effecten van bewegen bij mensen met diabetes 

• Gunstig effect op lichaamsgewicht en vetpercentage 
• Gunstig effect op de bloeddruk 
• Verbetering van het lipidenprofiel: dalen van de concentraties triglyceriden, VLDL-cholesterol 

en stijgen van HDL-cholesterol 
• Verbetering van de glucosetolerantie en insulinegevoeligheid 
• Gunstig effect op de botdichtheid 
• Vermindering van het risico op hart- en vaatziekten 
• Verbetering van psychosociaal functioneren. 

Bekeken dient te worden welke handicaps met betrekking tot normaal bewegen c.q. lichamelijke 
inspanning bestaan bij mensen met diabetes. Er moet rekening worden gehouden met leeftijd, 
geoefendheid in bewegen, duur van de diabetes, kwaliteit van de instelling, comorbiditeit enz. 

Als voorbeeld: bij aanwezigheid van voetproblemen is fietsen vaak goed mogelijk. Indien er sprake is 
van risicofactoren voor hart- en vaatziekten zal cardiale evaluatie nodig zijn. 

Voor een (ouder) iemand met diabetes type 2 is het allerminst vanzelfsprekend om te gaan bewegen. 
Bij deze mensen speelt vaak de onbekendheid met de diverse vormen van sport en bewegen en de 
eigen fysieke mogelijkheden en beperkingen een rol. Door deskundige begeleiding kan men op weg 
geholpen worden om zelfvertrouwen in het eigen kunnen te ontwikkelen en om het plezier in het 
regelmatige bewegen te ervaren. 

Voor meer informatie: Leidraad voor sporten en Diabetes 

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 de dieetadvisering op zich. 
Via verwijzing van een huisarts aangesloten bij de ZEL wordt dieetadvies aan patiënten uit de keten 
vergoed uit de basisverzekering. Het is wenselijk dat de patiënt begeleiding krijgt van een diëtist 
aangesloten bij VELD (Verenigde Eerstelijns Diëtisten). 

  

https://www.zel.nl/wp-content/uploads/2014/10/Sporten-en-Diabetes.pdf
https://www.zel.nl/wp-content/uploads/2014/10/NDFvoedingsrichtlijndiabetes2015-samenvattingskaartweb.pdf


Verwijzing naar een diëtiste is mogelijk bij: 

• Nieuw gediagnosticeerde patiënten met diabetes 

• Wanneer een patiënt ingesteld wordt op insuline 

• Op indicatie kan extra consultatie plaatsvinden: 
– Bij moeilijk instelbare bloedglucosewaarden 
– Bij specifieke dieetproblemen: 

o Ongewenste toename of afname van het lichaamsgewicht 
o Ontregelingen door verkeerd eetgedrag 

• Elke andere vraagstelling van patiënt/POH/huisarts die betrekking heeft op voeding en/of 
eetgedrag. Dit omhelst ook bv het veranderen van voedingspatroon naar het Mediterrane of 
het koolhydraatbeperkte voedingspatroon. 

Landelijk gezien is er veel aandacht voor voeding. Zie ook Arts en leefstijl en Keer diabetes om. 

Wanneer een patiënt gericht met koolhydraatarme voeding aan de slag gaat, zal medicatie aangepast 

dienen te worden. Hiertoe kan de handleiding demedicalisering ingezet worden.  

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 
Het advies is om niet meer dan 1 glas alcohol op een dag te drinken en niet iedere dag. Iedere dag 1 
glas alcohol drinken kan al nadelig voor de gezondheid zijn. Hiernaast is het goed ten minste 2 dagen 
in de week géén alcohol te drinken om te voorkomen dat het drinken een gewoonte wordt. 

Exclusie bij normaalwaarden 
Patiënten die gedurende 5 jaar normaalwaarden hebben op het gebied van de nuchtere glucose en 
HbA1c zonder medicatie, kunnen geëxcludeerd worden van het zorgpad DM. Zij dienen jaarlijks 
vervolgd te worden volgens de NHG-standaard CVRM. De diagnosecode kan gewijzigd worden in 
gestoorde glucosetolerantie (A91.05). Voorwaarde is dat er geen complicaties t.g.v. de DM zijn. Zie 
ook bijlage 5). 

 

  

https://www.artsenleefstijl.nl/
https://keerdiabetesom.nl/voor-zorgprofessionals/
http://www.diabetes2.nl/uploads/user/bestanden/Handleiding%20medicatieafbouw.pdf


7.2 Medicamenteuze behandeling  
De behandeling bestaat uit een aantal stappen: 

 

* Op indicatie bij een HbA1c < 15 mmol/mol boven de streefwaarde 

Of een patiënt doorstroomt naar een volgende stap hangt af van het wel of niet bereiken van de 
glycemische instelling:  

 

• De nuchtere glucosewaarden worden gebruikt om de dosering van de voorgeschreven medicatie 
iedere twee tot vier weken aan te passen 

• Indien de nuchtere glucosewaarde de streefwaarde heeft behaald, kan het HbA1c bepaald worden 
om te kijken of de beoogde glycemische instelling is behaald of dat moet worden over gegaan op 
verdere intensivering 

 

Een hoge nuchtere glucosewaarde hoeft niet altijd direct tot intensivering van de behandeling te 

leiden. Blijkt bij de volgende nuchtere glucosemeting deze waarde opnieuw te hoog, dan wordt het 

HbA1c bepaald. Bij een HbA1C beneden de streefwaarde is intensivering van de behandeling niet nodig 

en is in het vervolg het HbA1c leidend voor aanpassing van de medicatie. 

 

Een goede nuchtere glucosewaarde bij een hoog HbA1c duidt erop dat de patiënt mogelijk minder 

goed is gereguleerd dan de nuchtere waarde suggereert.  

Streefwaarden worden 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. ZEL volgt het algoritme voor 
het bepalen van de HbA1c streefwaarde, zoals dat in de NHG-standaard is opgenomen: 

 

Stap 1: Metformine 

Aandachtspunten bij de behandeling: 

• Staak de metformine tijdelijk bij (dreigende) dehydratie, bijv. bij intercurrente ernstige diarree, 
braken of koorts; vooral bij een verminderde nierfunctie (eGFR < 60 ml/ min/1,73 m2) bestaat er 
onder deze omstandigheden een verhoogd risico op melkzuuracidose. 

• Begin met een lage dosis en verhoog de dosering geleidelijk om de kans op maag-darmklachten te 
verkleinen. Verlaag de dosering zo nodig (tijdelijk) 

• Dosering bij verlaagde nierfunctie: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf 1 december 2018 beschikbaar: Glucient® SR, een nieuwe (duurdere!) metformine met 
verlengde afgifte die 1x per dag kan worden ingenomen. Glucient® SR is een behandeloptie voor 
diabetes type 2 patiënten:  

• Die gastro-intestinale (GI) intolerantie ervaren bij metformine IR (directe afgifte);  
• Die hun medicatielast willen terugdringen naar 1x daags, één of twee tabletten tegelijk 
• Bij wie lagere doseringsfrequentie de medicatietrouw kan verhogen. 

Er dient wel bijbetaald te worden! 
 

  

https://glucient-sr.nl/


Stap 2: Gliclazide 
Gliclazide heeft twee verschillende tabletpreparaten met verschillende farmacokinetische 
eigenschappen: 1 tablet 80 mg gliclazide mga (middellangwerkend) komt ongeveer overeen met 1 
tablet 30 mg gliclazide mga (langwerkend). In verband met de farmacokinetische verschillen kunnen 
de preparaten niet gecombineerd worden. Wissel ook niet tussen de preparaten. 
 
Ernstige infecties kunnen hypoalbuminurie veroorzaken. Gliclazide is voor 95% aan albumine 
gebonden. Indien door de infectie de hoeveelheid albumine is gedaald, stijgt de vrije fractie 
gliclazide. Dit kan de werking van gliclazide versterken, waardoor hypo’s kunnen ontstaan. 
 
Gliclazide kan zonder dosisaanpassing gebruikt worden bij een verminderende nierfunctie (eGFR 10-

50 ml/min/1,73m
2
)  

 

Stap 3: (middel)langwerkende insuline 
Weeg vanaf deze stap het belang van het strikt halen van de HbA1c -streefwaarde af in relatie tot 
factoren zoals leeftijd, comorbiditeit, complicaties, haalbaarheid en motivatie van de patiënt.  
 
Om onderliggende factoren in kaart te brengen wat de reden is dat een patiënt tegen het spuiten van 
insuline opziet, kan een test gemaakt worden. 
 
Behandeling met eenmaal daags middel langwerkende insuline (NPH-insuline) heeft, net als bij de 
NHG, ook bij ZEL de voorkeur. Deze voorkeur is gebaseerd op de effectiviteit, de ruime ervaring met 
het middel en de goede lange termijn veiligheid. Er kunnen redenen zijn om in plaats van insuline te 
kiezen voor een dipeptidyl-peptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) of glucagon-like peptide-1-
receptoragonist (GLP-1-receptoragonist)  
 
NPH-insuline kan zonder dosisaanpassing gebruikt worden bij een stabiel verminderde nierfunctie. 
 
Houd rekening met gewichtstoename (circa 2 tot 4 kg, afhankelijk van de insulinedosering en het 
voedings- en beweegpatroon van de patiënt) en de kans op hypoglykemieën, die toeneemt met het 
intensiveren van de insulinetherapie.  
 

Handel als volgt: 

• Continueer metformine en bij voorkeur ook het sulfonylureumderivaat. Staak het gebruik van een 
eventuele DPP-4-remmer (wordt niet vergoed i.c.m. insuline). 

• Streefwaarde van het nuchtere bloedglucose is 4,5-8 mmol/l. 
• Start met 10 E (middel)langwerkende insuline (bij voorkeur NPH-insuline) tussen avondeten en 

voor het slapengaan. 
• Bepaal dagelijks het nuchtere glucose en pas elke twee tot drie dagen de insulinedosering aan, op 

basis van het volgende schema: 
o Nuchtere bloedglucose > 10 mmol/l: verhoog met 4E  
o Nuchtere bloedglucose 8 -10 mmol/l: verhoog met 2 tot 4E  
o Nuchtere bloedglucose 4,5 -8 mmol/l: continueer dezelfde dosering 
o Nuchtere bloedglucose < 4,5 mmol/l of nachtelijke hypoglykemieën: verlaag met 2 tot 4E  

 
  

https://hypoinzicht.nl/kit


Overige aandachtspunten zijn: 

• Er is geen vaste bovengrens van het aantal eenheden insuline dat per injectie kan worden 
toegediend. Raadpleeg voor het bepalen van het maximaal toe te dienen volume insuline de 
bijsluiter van de betreffende insuline. Als de bijsluiter geen maximum vermeldt, kan de maximale 
dosering van de insulinepen worden aangehouden. Overweeg om bij klachten (pijn, lekkage, 
huidschade) de insulinedosis te splitsen en op twee plaatsen te injecteren. 

• Dag curven zijn alleen nodig bij een discrepantie tussen de nuchtere waarde en het HbA1c 
• In geval van hypoglykemie kan worden overgeschakeld op een langwerkend insuline-analoog 
• Overweeg in geval van erg wisselende glucosewaarden (ondanks een correcte injectietechniek) de 

NPH-insuline te vervangen door een langwerkend insuline-analoog om te zien of daarmee een 
voorspelbaarder glucosebeloop optreedt. 

 
Het is niet goed te voorspellen hoeveel het HbA1c daalt bij intensivering van de insulinebehandeling. 
Ook wordt niet altijd een goede diabetesregulering bereikt met hoge doseringen. In dat geval is het 
niet zinvol om de dosering steeds verder op te hogen, maar kan beter gekozen worden voor een 
ander insulineregime (of eventueel het toevoegen van een GLP-1-receptoragonist, indien niet eerder 
gebruikt). In de standaard wordt toevoegen van een DPP-4-remmer ook als mogelijkheid genoemd, 
dit wordt echter in combinatie met insuline niet vergoed! 
 

Gebruik M&I verrichting instellen op insuline 

Voor het instellen op insuline kan de M&I verrichting instellen op insuline (code 13030) gebruikt 
worden, zie hieronder voor de voorwaarden: 

Omschrijving: Instellen van DM-patiënt op insuline door de huisarts, waarbij de patiënt in de eerste 
lijn blijft en dus niet wordt verwezen naar de tweede lijn.  
 
Voorwaarde:  

• Het betreft patiënten met DM type II, die van orale medicatie overgaan op insuline  
• De huisarts heeft een aantoonbare opleiding insulinetherapie met goed gevolg afgerond en 

volgt tenminste eenmaal per 3 jaar een relevante bijscholingscursus  
• Deze verrichting wordt uitgevoerd conform de NHG-standaard M01 en NDF Zorgstandaard  
• Er is sprake van een georganiseerde en schriftelijk vastgelegde samenwerking met internist 

en/of DM-verpleegkundige  
 
Declaratie:  

• Tarief mag maximaal vier keer per verzekerde per kalenderjaar gedeclareerd worden  
• De verrichting mag slechts 1 jaar per verzekerde gedeclareerd worden 
• Deze verrichting is enkel te declareren wanneer de huisarts(enpraktijk) is aangesloten bij een 

eerstelijns diabetesketen  
• Deze verrichting is niet te declareren in combinatie met een gelijkwaardige ziekenhuis DBC 

 
Meerverbruik strips 

Het kan door omstandigheden gebeuren dat een patiënt die insuline spuit, niet uitkomt met de 

“normale” hoeveelheid strips: 

- Maximaal éénmalig 100 test strips voor diabeten die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale 

bloedsuikerverlagende middelen, waarbij behandeling met insuline wordt overwogen 

- Maximaal 100 strips per 3 maanden voor diabeten die één tot tweemaal per dag een 

insuline-injectie nodig hebben;  

- Maximaal 400 test strips per 3 maanden voor diabeten die 3 of meer insuline-injecties per 

dag nodig hebben of diabeten die een insulinepomp hebben. 



In dat geval kan het DSW Aanvraagformulier meerverbruik Diabetes testmateriaal (zie bijlage 6) 

gebruikt worden om, goed onderbouwd, meer strips aan te vragen direct bij de zorgverzekeraar (op 

het formulier staat het e-mailadres waar het formulier naar toe verstuurd kan worden). 

 

Stap 4: intensivering insulinetherapie 

Wanneer de glycemische instelling onvoldoende blijft, kan worden overgeschakeld op een tweemaal 

daags schema mixinsuline of een schema met snelwerkende insuline vóór de hoofdmaaltijd(en) 

gecombineerd met middellang werkende insuline voor de nacht (basaal bolusregime). 

Bij het maken van een keuze tussen deze twee insulineregimes, spelen onder andere de volgende 

factoren een rol: patiëntkenmerken (leefpatroon, vaste werktijden, fysieke activiteit, 

gezondheidsvaardigheden), de mogelijkheid tot zelfcontrole en zelfaanpassing van de 

insulinedosering en de motivatie van de patiënt. 

Omdat de mixinsulines een combinatie bevatten van snel- en langwerkende insuline, is het regime 

minder flexibel dan een basaal bolusregime. Maar voor diabetespatiënten met een regelmatig 

eetpatroon die gebaat zijn bij een simpeler schema dan een basaal bolusregime kan het een goede 

keuze zijn. 

Indien wordt overgeschakeld op tweemaal daags mixinsuline of een basaal bolusregime, is een – 

soms aanzienlijke – gewichtstoename te verwachten. Bereid de patiënt hierop voor. 

Tweemaal daags mixinsuline 

Handel als volgt: 

• Continueer metformine en staak het sulfonylureumderivaat. Staak het gebruik van een eventuele 
DPP-4-remmer (wordt niet vergoed i.c.m. insuline). 

• Neem 80% van de totale dagdosis insuline tijdens het eenmaal daagse regime en verdeel deze 
hoeveelheid in twee delen: geef twee derde van het aantal E vóór het ontbijt en een derde van het 
aantal E vóór het avondeten; 

• Pas de dosering aan tot een nuchtere bloedglucose van 4,5-8 mmol/l en postprandiale glucose < 
10 mmol/l; 

• Als er geen acceptabel resultaat wordt behaald, is overstappen op een basaal bolusregime een 
optie. 

 

Basaal bolusregime 

Snelwerkend maaltijdinsuline is bedoeld om de postprandiale glucosepieken af te vlakken. Het is niet 

altijd nodig om bij alle hoofdmaaltijden insuline te geven. Een basaal bolusregime kan betekenen dat 

naast het (middel)langwerkende insuline voor de nacht (= basaal) bij een, twee of drie 

hoofdmaaltijden een snelwerkend insuline (= bolus) wordt gegeven. Een geleidelijke aanpak is om 

eerst alleen een snelwerkend insuline te gebruiken voor de hoogst gemeten piek. Start, indien er 

geen piek is, voor het ontbijt. Verwijzing naar een diëtist (zeker bij een onregelmatige leefstijl en 

eetgewoontes) is van belang om een adequate regulatie te bereiken. 

 
  



Handel als volgt: 
• Continueer metformine en staak het sulfonylureumderivaat. Staak het gebruik van een eventuele 

DPP-4-remmer (wordt niet vergoed i.c.m. insuline). 
• Bij overschakeling van eenmaal daags insuline naar een basaal bolusregime: start met 4E 

snelwerkend insulineanaloog bij de maaltijd en verhoog zo nodig stapsgewijs met 2E. Continueer 
de (middel)langwerkende insuline in ongewijzigde dosering; 

• Bij overschakeling van een tweemaal daags schema naar een basaal bolusregime: neem 80% van 
de totale dagdosis insuline en verdeel deze hoeveelheid in vier delen: driemaal 20% snelwerkende 
insuline voor de hoofdmaaltijden en 40% (middel-) langwerkende insuline, in één portie voor de 
nacht; 

• Pas de dosering aan tot een nuchtere bloedglucose van 4,5-8 mmol/l en postprandiale glucose < 
10 mmol/l. 

 

Keuzemogelijkheden stap 3 en 4, indien behandeling met insuline (of intensiveren van de 

insulinebehandeling) niet gewenst is 
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.  

 

 

* Betrek bij de keuze naast het BMI ook andere factoren, zoals mate van gewenste HbA1c-daling, 
leefstijl, therapietrouw, contra-indicatie, veiligheid op langere termijn en vergoeding  
^ DPP-4-remmers hebben de voorkeur op basis van toedieningsvorm, vergoedingsvoorwaarden en 
kosten. 
# GLP-1-receptoragonisten hebben de voorkeur in verband met het gunstige effect op het gewicht. 

U kunt tevens gebruik maken van de keuzetabel.  

 

  

https://www.thuisarts.nl/sites/default/files/Keuzetabel%20Diabetes%20type%202_1.pdf


Er dient tevens rekening gehouden te worden met de vergoeding: 

- DPP4-remmers worden niet vergoed i.c.m. insuline 
- Patiënten met metformine en een SU-derivaat krijgen GLP-1-agonisten alleen vergoed bij een 

BMI ≥ 35 kg/m2. 
- Patiënten met optimaal getitreerd basaal insuline krijgen GLP-1-agonisten alleen vergoed bij 

een BMI ≥ 30 kg/m2 

Het combineren van DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten is niet zinvol. 
 

DPP4-remmers 

Hoewel deze middelen een gunstig bijwerkingenprofiel hebben en de cardiovasculaire veiligheid voor 

een deel van de middelen op de korte en middellange termijn voldoende is aangetoond, is er nog 

enige onzekerheid over het optreden van bepaalde bijwerkingen (bijvoorbeeld pancreatitis, 

hartfalen) op de lange termijn.  

Een cardiovasculair veiligheidsonderzoek toont dat sitagliptine ten opzichte van placebo de sterfte en 

macrovasculaire morbiditeit niet verhoogt. Behandeling met saxagliptine wordt niet aanbevolen, 

omdat de kans op hartfalen mogelijk verhoogd is. Van linagliptine en vildagliptine zijn er (nog) geen 

gegevens bekend uit cardiovasculaire veiligheidsonderzoeken. 

 

Behandeling: 

• Continueer de metformine en het sulfonylureumderivaat 
• Overweeg de dosering van het sulfonylureumderivaat te verlagen om hypoglykemie te 

voorkomen 
• Evalueer de effectiviteit van de behandeling na zes maanden: 

o Behandeling onvoldoende effectief (daling HbA1c < 5 mmol/mol):  
• Staak de DPP-4-remmer en start eenmaal daags insuline  

• Eventueel GLP-1-receptoragonist bij een BMI ≥ 30 kg/m
2

 

o Behandeling wel effectief (daling HbA1c ≥ 5 mmol/mol), maar de streefwaarde wordt 
niet behaald 

• Overstap naar een van de andere middelen wenselijk?  
 

  



GLP-1-receptoragonisten  

GLP-1-receptoragonisten moeten subcutaan worden toegediend, zelfcontrole is niet nodig. De 

middelen leiden tot een geringe gewichtsafname (0,5 tot 5,5 kg). De cardiovasculaire veiligheid voor 

een deel van de GLP-1-receptoragonisten op de korte en middellange termijn is voldoende 

aangetoond. Er is nog enige onzekerheid over het optreden van bepaalde andere bijwerkingen op de 

lange termijn (galstenen, retinopathie, schildklier- en pancreascarcinoom).  

Betrek bij de afweging de aanzienlijk hogere kosten van GLP-1-receptoragonisten in vergelijking tot 

(middel)langwerkende insuline. Andere factoren die een rol spelen bij het maken van een keuze zijn: 

mate van gewenste HbA1c-daling, toedieningsvorm, noodzaak tot zelfcontrole, contra-indicaties en 

veiligheid op langere termijn 

Voor het verkrijgen van een recept is een artsenverklaring nodig.  

 

 

Aandachtspunten bij de behandeling: 

• Continueer de metformine en het sulfonylureumderivaat. Overweeg de dosering van het 
sulfonylureumderivaat te verlagen om hypoglykemie te voorkomen. 

• Evalueer de effectiviteit van de behandeling na zes maanden: 
o Behandeling onvoldoende effectief (daling HbA1c < 5 mmol/mol): staak de GLP-1-

receptoragonist en start eenmaal daags insuline. 
o Indien de behandeling wel effectief is (daling HbA1c ≥ 5 mmol/mol), maar de 

streefwaarde niet wordt behaald, bespreek dan met de patiënt of overstap naar 
eenmaal daags insuline wenselijk is. Betrek hierbij factoren als gebruiksgemak, 
bijwerkingen en het belang om de HbA1c -streefwaarde te behalen. 

  

https://www.znformulieren.nl/337936416/Document?documentregistrationid=2831712264


Indien de behandeling aanvankelijk effectief was, maar het HbA1c na verloop van tijd oploopt tot 
boven de streefwaarde: staak de GLP-1-receptoragonist en start eenmaal daags insuline. 
 

Er zijn ook combinatiepreparaten van GLP-1-RA met insuline beschikbaar zoals Insuline Degludec met 
Liraglutide (Xultophy®) of Insuline Glargine met Lixisenatide (Suliqua®). Ook hiervoor is een speciale 
artsenverklaring nodig. 
 

Educatie aan de patiënt 
- Eventueel verwijzing en begeleiding door diëtist 
- Aanpassen dieet 

o Kleinere porties eten 
o Spreiding koolhydraten 
o Vetrijke maaltijden kunnen meer klachten geven (door maagontlediging) 
o Genoeg water drinken 

- Leren luisteren naar het lichaam en verzadiging aanvoelen 
o Vol is vol, niet blijven eten 

- Coachen leefstijlverandering: 
o Stimuleer beweging en gezonde voeding 

- Bespreek mogelijke verandering in voedingstoffen, vitaminen, mineralen 

 

Injecteren 
Neem bij het voorschrijven de functionaliteit van het daarbij horende systeem in overweging. De 
keuze voor het toedieningssysteem wordt medebepaald door het middel dat de patiënt gaat 
gebruiken. 
 
GLP-1-RA wordt subcutaan gespoten, in buik, bovenbeen of arm. Dit betekent dat spuitplaatsen goed 
gecontroleerd moeten worden! 
 

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 ZEL heeft jaarlijks overleg 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 hier te vinden. 

 

7.3 Beleid bij No Show 
Binnen iedere huisartsenpraktijk zijn er patiënten die (herhaaldelijk) niet verschijnen op 

controleafspraken binnen de ketenzorg; aangeduid als no-show. Op ZEL.nl vindt u een advies hoe u 

hiermee om kunt gaan.  

 

  

https://www.znformulieren.nl/337936416/Document?documentregistrationid=2831712295
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/diabetes_mellitus_type_2.pdf
https://www.zel.nl/wp-content/uploads/2014/09/RTA-Diabetes.pdf
https://zel.nl/geintegreerde-en-persoonsgerichte-zorg/chronische-zorg/informatie-zorgpaden/advies-no-show-beleid/


8. Behandeling risicofactoren 
Behandeling van risicofactoren is erop gericht om lange termijncomplicaties te voorkomen. Het gaat 
hierbij om hyperlipidemie en hypertensie. Voor diabetespatiënten zonder hart- en vaatziekten is er 
onvoldoende bewijs dat behandeling met acetylsalicylzuur leidt tot risicoreductie. 

Hypercholesterolemie 
De indicatie voor medicamenteuze behandeling wordt bepaald door een combinatie van 
risicofactoren en wordt bepaald via 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: 
Er zijn drie onafhankelijke factoren die leiden tot een verslechtering van het vetspectrum: voeding, 
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 
Voor de medicamenteuze behandeling wordt de NHG-standaard Cardiovasculair Risicomanagement 
gevolgd. 

  

Verwijzing specialist 
Bij verdenking familiaire hypercholesterolemie (er dient eerst een LEEFH diagnose 
instrument ingevuld te worden) en bij patiënten met een persisterende verhoging van: 

• Triglyceriden > 8,0 mmol/l 
• TC > 8 mmol/l 
• TC/HDL ratio > 8 

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 
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: Omdat natrium water aantrekt en vasthoudt, neemt 
het bloedvolume toe naarmate er meer natrium in het lichaam aanwezig is. Een groter 
bloedvolume leidt tot een verhoging van de druk in het arteriële systeem. Keukenzout is de 
voornaamste bron van natrium. Het bestaat voor 40% uit natrium. De nieren reguleren de 
hoeveelheid natrium in het lichaam. Als het lichaam weinig natrium bevat, houden de nieren 
natrium vast, maar als het lichaam veel natrium bevat, scheiden de nieren het teveel uit in de 
urine. Hoe het lichaam reageert op natrium verschilt per mens. Sommige mensen kunnen 
zoveel natrium gebruiken als ze willen, zonder het hun bloeddruk beïnvloedt. Anderen 
reageren heel snel op natrium en dat uit zich in een bloeddrukverhoging. Ongeveer 40% van 
de mensen met hypertensie is natriumgevoelig. Natriumgevoeligheid neemt toe naarmate 

http://149.210.202.7/wp-content/uploads/2015/04/34152_LEEFH_diagnosekaart_c.pdf
http://149.210.202.7/wp-content/uploads/2015/04/34152_LEEFH_diagnosekaart_c.pdf


men ouder is en komt meer voor bij mensen met overgewicht. Ook mensen met diabetes 
mellitus zijn gevoeliger voor natrium. Insuline zorgt ervoor dat de nieren meer natrium 
vasthouden. Echter is natriumbeperking bij slechts 10% van de patiënten met hypertensie 
effectief. 

• Vermindering van het lichaamsgewicht: Er bestaat een sterk verband tussen de bloeddruk en 
het lichaamsgewicht. De bloeddruk stijgt wanneer men zwaarder wordt, maar daalt ook 
weer wanneer het lichaamsgewicht afneemt. 

• Verhoging van de lichamelijke activiteit: Het is aangetoond dat lichamelijke activiteit niet 
alleen een bloeddrukdaling kan bewerkstelligen, maar ook de kans verkleint op het manifest 
worden van diabetes mellitus en cardiovasculaire complicaties (de insulineresistentie neemt 
namelijk af). 

• Stoppen met roken: Roken verhoogt de bloeddruk. Binnen 1 minuut na de inhalatie van 
sigarettenrook neemt de hartfrequentie met 30% toe tijdens de eerste 10 minuten. Daarna 
daalt de frequentie weer, maar niet helemaal naar het normale niveau totdat het roken 
gestopt is. Een andere directe respons op nicotine is een verhoging van de bloeddruk door 
het samenknijpen van de bloedvaten. Bepaalde studies suggereert dat de bloeddruk tussen 
de rookperioden weer terugkeert naar het normale niveau, maar herhaald roken gedurende 
de hele dag leidt wel tot een hogere gemiddelde bloeddruk. 

• Maximering van het alcoholgebruik: Excessief alcoholgebruik veroorzaakt een stijging van de 
bloeddruk en verhoogt het risico van harten vaatziekten. 

  
Medicamenteus 
Blijft de bloeddruk te hoog ondanks een verandering van de leefstijl, dan zullen er medicijnen 
worden voorgeschreven. In 75% van de gevallen is er meer dan 1 medicament nodig om de 
streefwaarde te bereiken. 
Bij de medicamenteuze behandeling wordt onderscheid gemaakt in de behandeling: 

• Bij een goede ACR: 
o Stap 1: start thiazidediureticum (eenmaal daags 12,5 mg is maximale dosering)3 
o Stap 2: toevoegen ACE-remmer, of, als die niet wordt verdragen: starten met AII-

antagonist4  
o Stap 3: bij onvoldoende effect op de bloeddruk de ACE-remmer of de AII-antagonist 

ophogen tot maximale dosering is bereikt.  
o Stap 4: toevoegen selectieve bètablokker of een calciumantagonist 

• Bij afwijkend ACR: 
o Stap 1: start ACE-remmer, of, als die niet wordt verdragen: starten met AII-

antagonist5 
o Stap 2: bij onvoldoende effect op de bloeddruk de ACE-remmer of de AII-antagonist 

ophogen tot maximale dosering is bereikt.  
o Stap 3: toevoegen thiazidediureticum (eenmaal daags 12,5 mg is maximale dosering) 
o Stap 4: toevoegen selectieve bètablokker of een calciumantagonist 

 

                                                           
3 Starten met hydrochloorthiazide of chloortalidon in een dosering van eenmaal daags 12,5 mg wanneer de 
serumkaliumconcentratie ≥ 3,5 mmol/l is 
4 Voordat gestart wordt met een ACE-remmer of AII-antagonist moet de nierfunctie gecontroleerd worden. 
Door deze middelen kan de nierfunctie bij mensen bij wie de functie al verminderd is, snel verslechteren. Twee 
weken na de start van de behandeling moet de nierfunctie opnieuw worden gecontroleerd. Er hoeft niet meer 
via lab gecontroleerd te worden wanneer dosering aangepast wordt 
5 RAS-remmers hebben de voorkeur vanwege het nierbeschermende effect. Deze middelen kunnen zowel de 
bloeddruk als het nierfunctieverlies en de progressie naar nierschade gunstig beïnvloeden. De voorkeur gaat uit 
naar een ACE-remmer. Verdraagt de patiënt geen ACE-remmers, dan zijn de angiotensine-II-antagonisten een 
alternatief. De combinatie van ACE-remmers en AII-antagonisten wordt niet aanbevolen 



Controle dient plaats te vinden na 2 tot 4 weken na het starten van de behandeling. 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 

 

  



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. 

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. 

Indien er sprake is van retinopathie kan dit gecodeerd worden met de ICPC-code F83.01. 

Meer informatie is te vinden in de richtlijn diabetische retinopathie of op www.oogartsen.nl. Voor 
patiënten via Thuisarts.nl of DIEP.  

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 diabetespatiënten te zijn. Risicofactoren voor 
neuropathie zijn o.a. een slechte metabole instelling, roken, alcoholabusus, lage sociaaleconomische 
status, nierinsufficiëntie, vitaminetekort. 
  
De DN-4 vragenlijst 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 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_retinopathie/startpagina_diabetische_retinopathie.html
http://www.oogartsen.nl/oogartsen/diabetes_mellitus_suikerziekte/netvlies_retina_retinopathie_ogen/
https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus/ik-wil-meer-weten-over-oogcontrole-bij-diabetes-mellitus
http://www.diep.info/diabetes-educatie-complicaties-diabetische-retinopathie
http://www.neuropathie.nu/download/Vragenlijsten/DN4.pdf


deze aandoening te voorkomen. (Medicamenteuze) behandeling volgens de Richtlijn Pijnlijke 
Diabetische Neuropathie.  
  
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. 
 
Zie voor meer informatie Thuisarts.nl of DIEP.  
 

Chronische Nierschade 
Vanaf de leeftijd van ongeveer 40 jaar neemt, in een normale situatie, de nierfunctie geleidelijk af 
met ongeveer 0,4% per jaar. Iemand die verder gezond is, kan door die achteruitgang op 70-jarige 
leeftijd een nierfunctie hebben tussen de 60% en 45%. 
Meer dan 40% van de mensen ouder dan 70 jaar heeft chronische nierschade. De verminderde 
nierfunctie wordt dan vaak als normaal gezien. Maar ook op oudere leeftijd is een verminderde 
nierfunctie een risico op ziekte en sterfte en moet de dosering van sommige geneesmiddelen worden 
aangepast. Een verminderde nierfunctie vraagt dan ook altijd om serieuze aandacht en alertheid. Per 
individu moet, rekening houdend met leeftijd en levensverwachting, beoordeeld worden welke 
behandeling en welke behandelaar (huisarts of specialist) het beste past.  
Er wordt gesproken over CNS (ICPC U99.01) wanneer er drie of meer maanden sprake is van een 

verminderde nierfunctie en/of verhoogde albuminurie en/of specifieke sedimentsafwijkingen. 

Progressie van nierfunctieverlies: 

• Een bevestigde daling van de eGFR van 25% ten opzichte van de eerste 
meting in de afgelopen vijf jaar, in combinatie met een verslechtering in 
stadium van nierschade; of 

• Daling van de eGFR van ten minste 5 ml/min/1,73 m
2

/jaar, vastgesteld met 
ten minste drie metingen in één jaar 

Acute nierschade (vermindering nierfunctie): 

• Stijging van het serumcreatininegehalte ≥ 25 µmol/L binnen 48 uur; of 

• Stijging van het serumcreatininegehalte met meer dan 50% binnen één 
week 

 
Stadiering van CNS en de daaraan gekoppelde risicoschatting op cardiovasculaire schade, progressie 
van nierschade en mortaliteit: 
 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/pijnlijke_diabetische_neuropathie_pdnp/startpagina_pijnlijke_diabetische_neuropathie.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/pijnlijke_diabetische_neuropathie_pdnp/startpagina_pijnlijke_diabetische_neuropathie.html
https://www.thuisarts.nl/zenuwpijn/ik-heb-zenuwpijn
http://www.diep.info/diabetes-educatie-complicaties-diabetische-neuropathie
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/50_nhg_standaard_chronische_nierschade_ndds_fig2.jpg


 
 

Risicocategorie Risico cardiovasculair 
overlijden 

Risico eindstadium nierfalen 

Geel 1,5 – 2,2 x verhoogd 4 – 20 x verhoogd 

Oranje 2.2 – 4 x verhoogd 20 – 80 x verhoogd 

Rood > 4 x verhoogd > 80 x verhoogd 

 

Medicatiebewaking 
Bij het voorschrijven van geneesmiddelen die voornamelijk door de nier geklaard worden aan 
patiënten met een verminderde nierfunctie, is minder geneesmiddel nodig om een werkzame spiegel 
te bereiken.  
Om (ernstige) toxiciteit te voorkomen moet daarom bij het voorschrijven van een aantal 
geneesmiddelen de (start-) dosering en/of het doseerinterval aangepast worden (bijvoorbeeld bij 
lithium, metformine, digoxine, sotalol, amoxicilline/clavulaanzuur, rosuvastatine en allopurinol). Bij 
geneesmiddelen die toxisch voor de nieren zijn kan een acute verslechtering van de nierfunctie 
ontstaan.  
Sinds augustus 2013 is de huisartsenpraktijk wettelijk verplicht om een afwijkende nierfunctie aan de 
apotheker door te geven. 
 

Beleid bij dreigende dehydratie 

• Overweeg controle van de patiënt en bepaling eGFR, kalium, natrium 

• Overweeg op grond van het klinisch beeld (en eventuele laboratoriumuitslagen): 
o (Tijdelijk) diuretica te staken en de dosering van RAS-remmers te halveren; 
o Bij patiënten met hartfalen: de dosering van diuretica én RAS-remmers (tijdelijk) te 

halveren; 
o Bij gebruik van NSAID’s: staak deze in ieder geval tijdelijk maar zo mogelijk helemaal. 

 

Behandeling 
Leefstijladviezen worden altijd gegeven: gezond lichaamsgewicht, beweegadvies conform de Norm 
Gezond Bewegen, stoppen met roken en zoutinname beperken tot maximaal 6 gram (keukenzout 
(NaCl)) per dag. 
 
Voor de behandeling en controlefrequentie van CNS kunt u gebruik maken van het overzicht uit de 
NHG-standaard CNS 
 
Behandeling van de bloeddruk: 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/50_nhg_standaard_chronische_nierschade_ndds_fig3.jpg
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-chronische-nierschade


- Streef naar een bloeddruk ≤ 130/80 mmHg 
- Individualiseer de streefwaarden met name op basis van leeftijd en comorbiditeit 
- Bij matig/sterk verhoogde albuminurie: voorkeur RAS-remmer. Bij een eerste gebruik dient 

controle van kalium en eGFR na 1-2 weken plaats te vinden. Hierbij wordt een daling van de 
eGFR van maximaal 20% geaccepteerd. 

Voor de voorkeursmedicatie bij andere comorbide aandoeningen of condities wordt aanbevolen de 
NHG-standaard Cardiovasculair Risicomanagement te volgen. 
 

Consultatie en/of verwijzing  
Verwijzing naar een nefroloog kan plaatsvinden bij: 

• (Vermoeden van) acute nierschade 

• Vermoeden van een onderliggende specifieke nierziekte 

o Sedimentafwijkingen 

o Een bekende auto-immuunziekte, recidiverende pyelonefritis, vesi-co-urethrale 

reflux, nefrectomie 

o Vermoeden van een erfelijke nierziekte of erfelijke nierziekte in de familie 

• Een ernstig verhoogde albuminurie, ACR > 30 mg/mmol 

• Progressie van CNS 

Overwegingen om ‒ in overleg met de patiënt ‒ niet te verwijzen zijn met name een beperkte 

levensverwachting en/of uitgebreide comorbiditeit. 

Overweeg (tele)consultatie van de internist-nefroloog voor behandelingsadviezen van patiënten die 
ondanks een verwijsindicatie een voorkeur hebben voor behandeling door de huisarts. Deze vragen 
kunnen onder andere gaan over: 

• De progressie van nierschade 

• Therapieresistente hypertensie (hypertensie die niet voldoende reageert op 
behandeling met drie of meer middelen) 

• Afwijkende laboratoriumuitslagen, wijzend op metabole complicaties 
 

Overweeg verwijzing naar een diëtist bij therapieresistente hypertensie en/of gebruik van een RAS-

remmer voor evaluatie en beperking van de zoutinname. 

Seksuele stoornissen 
Een erectie verloopt volgens de seksuele responscyclus. Zin in seks vormt het startpunt van de 
erectie. Via signalen vanuit de hersenen (psychische prikkels) en vanuit de geslachtsdelen (fysieke 
prikkels) komt er een zenuwprikkel terecht in het ruggenmerg. Vanuit het ruggenmerg lopen 
zenuwbanen naar de penis. De erectie zelf ontstaat doordat via deze zenuwbanen een samenspel 
ontstaat van bloedvatverwijding, opzetten van zwellichamen in de penis en het afsluiten van aderen. 
Plaatselijke arteriën in de penis verwijden zich en het gladde spierweefsel van de penis verslapt. Dit 
heeft als gevolg dat de zwellichamen in de penis zich kunnen vullen met bloed. Het opzetten van de 
zwellichamen drukt de afvoerende aderen dicht en zodoende wordt de penis stijf en komt deze in 
meer of mindere mate omhoog te staan.  

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). 

Bij bijna de helft van de mannen met type-2-diabetes is er sprake van erectiele disfunctie. Leeftijd, 
hart- en vaatziekten, maar ook het gebruik van statines, angiotensin-converting enzyme (ACE)-



remmers en bètablokkers hangen significant samen met erectiestoornissen. Bij vrouwelijke 
diabetespatiënten is naast een verminderde lubricatie, vooral een depressie gerelateerd aan het 
voorkomen van seksuele problematiek 

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. 

Indien er sprake is van libidoverlies/vermindering kan dit gecodeerd worden met P07, bij erectiele 
disfunctie P08.01.  

Zie voor meer informatie en behandeling: NHG-standaard seksuele klachten, eventueel kan gebruik 
gemaakt worden van de vragenlijst.  

Meer informatie voor de patiënt is te vinden via Thuisarts.nl, DIEP, 
www.erectiestoornis.nl of www.seksindepraktijk.nl 

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.  

Depressie komt twee keer zo vaak voor bij mensen met diabetes vergeleken met mensen zonder 
diabetes. Het samen voorkomen van depressie en diabetes vermindert de kwaliteit van leven en 
verhoogt de kans op een slechte glycemische regulatie en het risico op complicaties, zoals hart- en 
vaatziekten, nierziekten, oogziekten en het risico op overlijden. 

Richtlijn 
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 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. 

Signaleren 
Er zijn een aantal signaleringsvragenlijsten beschikbaar om een mogelijke depressie te signaleren, 
zoals 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 bijvoorbeeld bestaan uit behandeling van 
een eerstelijns psycholoog. 

  

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-seksuele-klachten-eerste-herziening
http://www.seksueledisfuncties.nl/lijsten/IIEF%20vragenlijst.pdf
https://www.thuisarts.nl/erectieproblemen
http://www.diep.info/diabetes-educatie-leven-met-diabetes-zin-in-seks-maar...
http://www.erectiestoornis.nl/
http://www.seksindepraktijk.nl/
http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2013/11/Richtlijn-Signalering-en-monitoring-van-depressieve-klachten-DEF-261120131.pdf
http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2014/01/Signaleringsvragenlijsten-bij-diabetes-en-depressieve-klacten.pdf


Bijlage 1 Educatie en instructie zelfcontrole 
In het consensusdocument bloedglucosemeting staat omschreven welke educatie en instructie m.b.t. 

zelfcontrole gegeven zou kunnen worden. 

 

 

https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/hulpmiddelen-diabetes/RegisterKwaliteitsstandaardenDocumenten/Module%20diabetes%20hulpmiddelen%201.1.pdf


  



Bijlage 2: Verwijsformulier Eerstelijns Fundusscreening RdGG 

 

 



 

  



Bijlage 3: Verwijsbrief Eerstelijns fundusscreening Vlietland 

  
Verwijsbrief 
Eerstelijns 

Fundusscreening 
 

 
Stempel huisarts 
 
 
 
 
 
Datum:  
 
NAW-gegevens patiënt: 
 

 

 
Aan de funduscopist 
 
 
Het betreft preventieve screening of anders: 
 
 
0 Nieuw ontdekte type 2 DM-patiënt 
0 Type2 DM-patiënt die op insuline wordt gezet  
 
 
Bij constatering van een mogelijke afwijking door de funduscopist: 
 
 
0 zal deze zorg dragen voor een verwijzing conform de gemaakte afspraken naar de oogarts  
 
of 
 
0 zal de huisarts zelf zorgdragen voor de verwijzing richting oogarts 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Huisarts: 
Diabetesverpleegkundige: 
POH: 
  



Patiëntinformatie 
Waarschuwing 

Voor het onderzoek kan het noodzakelijk zijn dat u oogdruppels krijgt die de oogpupil verwijden. 

Door deze oogdruppels ziet u mogelijk enige tijd wazig. Wij adviseren u dan ook om niet zelf auto te 

rijden. 

Indien u na het druppelen last krijgt van hoofdpijnklachten, rode ogen en wazig zien, dient u direct 

contact op te nemen met het ziekenhuis. Van 8-17 uur: polikliniek oogheelkunde, buiten deze tijden 

kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp. 

Het telefoonnummer is: 010-8939393 

Algemeen 

Als gevolg van diabetes (suikerziekte) kunnen beschadigingen optreden aan het netvlies van het oog. 

Wanneer u regelmatig uw ogen laat controleren, kunnen schadelijke afwijkingen tijdig worden 

ontdekt en zo nodig worden behandeld. 

Het Vlietland Ziekenhuis organiseert samen met de huisartsen in de regio de diabetes oogcontrole. U 

kunt telefonisch een afspraak maken.  

Het telefoonnummer is: 010 – 8933000 

Voor het maken van de afspraak hebben wij uw verzekeringsgegevens nodig, wilt u deze gegevens 

paraat houden. U krijgt een afspraakbevestiging en een informatiefolder over de diabetes 

oogcontrole per post thuisgestuurd. 

Voorwaarde 

U komt alleen voor deze oogcontrole in aanmerking als u nog niet onder behandeling bent bij de 

oogarts. 

Verwijsbrief 

Heeft u een verwijsbrief gekregen van de huisarts, wilt u deze dan s.v.p. meenemen. 

Locatie fundusfotografie 

Schiedam 

Vlietland Ziekenhuis 

Vlietlandplein 2 

POLIKLINIEK 1e ETAGE c-lift route 128 

  



Bijlage 4: Verwijzing Fundusfoto via Ksyos 

 

 



 

  



Bijlage 5 Stroomschema DM in remissie 

 

 

 

  



Bijlage 6 Meerverbruik Bloedglucose strips DSW 

 



  



ALLEEN INVULLEN BIJ NIET MEER WILLEN DEELNEMEN AAN HET OPROEPSYSTEEM VOOR DE 

CONTROLE VAN DIABETES/COPD/HART- EN VAATZIEKTEN 

Naam: 

Geboortedatum: 

Ik wil NIET MEER uitgenodigd worden voor de controles van mijn diabetes/COPD/hart- en 

vaatziekten 

Reden: 

 

Datum: 

Handtekening:  

 

Gaarne dit formulier retourneren aan uw huisarts! 

  



Tekst chronische aandoeningen, om in te voegen per patiënten brief 

Onderstaande tekstjes zijn, behalve Diabetes Mellitus (andere bron), afgeleid van de website 

www.thuisarts.nl. In verband met eventuele veranderende inzichten in de behandeling van de 

chronische aandoeningen, adviseren we u de content van de onderstaande tekstjes jaarlijks te 

controleren of te bespreken met uw inhoudsdeskundige. 

Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus is een chronische stofwisselingsziekte die consequenties heeft voor het gehele 

lichaam. Diabetes is niet te genezen, maar wel goed te behandelen. De behandeling van diabetes 

moet ervoor zorgen dat uw bloedglucosewaarden niet te hoog worden. Uw bloed mag niet te veel 

glucose bevatten. Als deze waarden goed zijn, dan zult u geen last hebben van problemen als dorst, 

wazig zien, vermoeidheid en veel plassen. Wel kunt u op den duur last krijgen van andere klachten, 

vooral wanneer u al langer diabetes heeft. Deze problemen kunnen voorkomen op verschillende 

plaatsen in het lichaam en worden complicaties genoemd. Complicaties van diabetes zijn: hart- en 

vaatziekten, problemen met de ogen, de zenuwen, de voeten en de nieren. Voor alle complicaties 

geldt: als ze op tijd worden ontdekt, kunnen ze beter worden behandeld. Daarom is het belangrijk 

dat er op tijd wordt gecontroleerd of u complicaties heeft. 

COPD 

COPD is een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Bij beide 

aandoeningen zijn de longen en de luchtwegen blijvend ontstoken. Daardoor zijn deze beschadigd en 

zullen ze niet meer herstellen. De beschadigingen aan de longen bij COPD genezen dus niet meer. 

COPD is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In het Nederlands betekent het: 

ziekte waarbij u constant last van uw longen heeft. U haalt steeds adem door luchtwegen die 

vernauwd zijn en zo kunt u dus niet meer vrij ademen. Daar kunt u last van hebben als u de trap 

oploopt, uw werk doet, of bij het aankleden. Die benauwdheid kan steeds erger worden.  

COPD kent verschillende fases.  

 

Secundaire preventie hart- en vaatziekten 

U heeft een hart- of vaatziekte (gehad) en u wordt behandeld om de verhoogde kans op hart- en 

vaataandoeningen zo sterk mogelijk te verlagen. Bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten 

kunnen medicijnen die uw bloeddruk of cholesterolgehalte verlagen zinvol zijn. Hoe hoger uw 

geschatte risico op hart- en vaatziekten, en hoe hoger uw bloeddruk of cholesterolgehalte, des te 

groter is de kans dat u baat heeft bij deze medicijnen. 

Om dit risico te verlagen is het heel erg belangrijk om gezond te leven. Dat kan betekenen dat u 

bepaalde leefgewoontes moet veranderen. Graag bespreken we met u welke maatregelen mogelijk 

zijn om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Daarmee maken we samen met u een plan voor 

de verdere aanpak van uw risicofactoren. 

 

http://www.thuisarts.nl/

