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Voorwoord  

 
Dit protocol is ontwikkeld om te kunnen dienen als leidraad bij de invoering van transmurale 

diabeteszorg volgens de NHG-standaard ”Diabetes Mellitus type 2” uit 2013, de richtlijnen van de 
Nederlandse Internisten Vereniging en de “Zorgstandaard voor goede Diabeteszorg” van de 
Nederlandse Diabetes Federatie uit 2007 

 
In deze handleiding wordt uiteengezet hoe de basiszorg door de zorgverlener wordt uitgevoerd en 
wanneer consultatie of verwijzing geschiedt van of naar andere zorgverleners in de eerste of de 

tweede lijn. Hierbij is het uitgangspunt dat een groot deel van de basiszorg, onder voorwaarden, kan 
worden geleverd door de praktijkondersteuner en/of de diabetesverpleegkundige.  
Er wordt aangegeven hoe de huisarts, die primair verantwoordelijk is voor de patiëntenzorg binnen 

zijn/haar praktijk, deze zorg aan de praktijkondersteuner kan delegeren en deze vervolgens 
controleert. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor de zorg binnen de tweede lijn.  
Uitgangspunt is dat de huisarts eindverantwoordelijk is voor de ongecompliceerde diabeteszorg en dat 

de internist eindverantwoordelijk is voor de gecompliceerde diabeteszorg.  
 
Het protocol is een onderdeel van een samenwerkingsverband, waarbinnen zorgverleners elkaar 

informeren, waar nodig overleg voeren over de behandeling, gebruik maken van elkaars 
deskundigheid, en het behandelbeleid samen afstemmen. Bij elk hoofdstuk, waar van toepassing, 
worden de verwijzingscriteria genoemd. Aan het eind is een apart hoofdstuk met een samenvatting 

van alle verwijzingscriteria opgenomen. 
Veranderde inzichten en gedane ervaringen zullen het steeds kritisch kijken naar en het bijwerken van 
het protocol noodzakelijk maken. 
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1 Diagnose 

1.1 Grenswaarden 

 

De diagnose diabetes mellitus kan worden gesteld als bij twee bloedglucosemetingen de volgende 
waarden worden vastgesteld. Bij 2 nuchtere metingen: veneus plasma: ≥ 7.0mmol/l 

▪ bij 2 niet nuchtere metingen ≥ 11,1  mmol/l 

▪ of een nuchtere meting veneus plasma ≥ 7.0 en een niet nuchtere meting ≥ 11,1 mmol/l 
▪ of een willekeurig meting ≥ 11,1 mmol/l in combinatie met klachten die passen bij 

hyperglycemie. 

 
N.B. alle goedgekeurde draagbare meters rekenen capillair afgenomen bloed om naar de waarde in 
veneus plasma! 

 
Evaluatie volgens NHG-standaard 2013: 

Evaluatie  Veneus plasma 

Normaal: nuchter glucose < 6,1 mmol/l 

  niet nuchter < 7,8 mmol/l 

Gestoorde glucosetolerantie: nuchter glucose > 6,1 en < 6,9 mmol/l 

Diabetes mellitus: nuchter glucose ≥ 7.0 mmol/l 

  niet nuchter ≥ 11,1 mmol/l 

Draagbare bloedglucosemeters kunnen, al zijn ze gecontroleerd en goedgekeurd (middels een 

duplometing), een meetfout hebben van 10-15%. Gezien het belang van zorgvuldige diagnostiek dient 
een marginaal afwijkende meting in de huisartsenpraktijk te worden bevestigd door een meting in een 
laboratorium. 

Voor het stellen van de diagnose speelt de waarde van het HbA1c, conform internationale afspraken, 
geen rol. 
 

Aanbevolen wordt bij een gestoord nuchtere glucose, de glucosebepaling na drie maanden te 
herhalen. Als ook dan geen diagnose DM wordt gesteld, wordt glucose bij de patiënt jaarlijks 
gecontroleerd. 

 
Nuchter betekent: de laatste 8 uur geen inname van voedsel of drinken anders dan water/thee/koffie 
zonder suiker. 

 
Aanwijzingen dat er sprake is van diabetes type 2 

▪ Familie anamnese: DM type 2 bij eerstegraads familieleden 

▪ Aanwezigheid van andere cardiovasculaire risicofactoren, zoals overgewicht  of obesitas, 
hypertensie, dyslipidemie, belaste familie-anamnese voor hart- en vaatziekten 

▪ Acanthosis nigricans (wijst op insulineresistentie) 

 
Aanwijzingen dat er sprake is van diabetes anders dan type 2, aanwijzing voor DM type 1 (kan ook op 
oudere leeftijd voorkomen) 

▪ Acute presentatie met hoge glucose, gewichtsverlies, niet persé ketonen in de urine 
of aanwijzing voor LADA 

▪ Leeftijd < 45 jaar (hoeft niet persé) 

▪ Hoge initiële glucose (glucose ≥15 mmol/l), bij normaal gewicht (BMI <27), urine zelden 
positief op ketonen) 

▪ Geen of onvoldoende reactie op orale medicatie 

of aanwijzing voor monogenetische vorm van DM (MODY) 
▪ Familielid met DM < 25 jaar 
▪ DM in 3 opeenvolgende generaties 

▪ Verdenking op een autosomaal dominant overervingpatroon  
of aanwijzing voor secundaire DM 

▪ Aanwezigheid van aandoeningen die de endocriene en/of exocriene pancreasfunctie kunnen 

verstoren (bijv. chronische of recidiverende acute pancreatitis, hemochromatose) 
In deze gevallen dient de internist geconsulteerd te worden (zie ook Hoofdstuk consultatie) 
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2 Opsporen van diabetes        
 
 

Aanbevolen wordt om de (bij voorkeur nuchtere) glucose te bepalen bij patiënten met klachten, die het 
gevolg zouden kunnen zijn van DM zoals dorst, polyurie, vermagering, pruritus vulvae op oudere 
leeftijd, balanitis, mononeuropathie, neurogene pijnen en sensibiliteitsstoornissen.  

 
Geadviseerd wordt om 3-jaarlijks glucose te bepalen bij personen > 45 jaar met een BMI ≥ 27 kg/m2 
en een verhoogd risico op DM zoals 

 
▪ met diabetes mellitus type 2 bij ouders, broers of zussen; 
▪ van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst; 

▪ voor mensen van Hindoestaanse afkomst geldt hetzelfde advies maar wordt een leeftijdsgrens 
van 35 jaar aangehouden. 

▪ Tailleomtrek >88 cm bij vrouwen, >102 cm bij mannen 

 
Bepaal jaarlijks de glucose bij patiënten met: 

▪ (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten  

▪ hypertensie (systolische bloeddruk > 140 mmHg of behandeling voor hypertensie);  
▪ vetstofwisselingsstoornissen (HDL-cholesterol ≤ 0,90 mmol/l, triglyceriden > 2,8 mmol/l);  

 

Het advies om jaarlijks de glucose te controleren wijkt af van het advies in de NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement, hierin wordt ook voor deze groepen een 3-jaarlijkse controle 
geadviseerd. 

 
Vrouwen die zwangerschapsdiabetes doormaakten worden gedurende de daaropvolgende vijf jaar 
jaarlijks opgeroepen voor een nuchtere glucosebepaling, daarna om de drie jaar 
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3 In kaart brengen van een nieuwe DM type 2 patiënt 
 

3.1 Anamnese 

 
Informeer naar klachten die mogelijk een hyperglycemische oorsprong hebben.  

▪ Dorst, veel drinken 

▪ Polyurie 
▪ Vermagering 
▪ Pruritus vulvae 

▪ Balanitis 
▪ Mononeuropathie, neurogene pijnen en sensibiliteitsstoornissen  
▪ Moeheid 

▪ Vaak optredende UWI (> 3x/jaar) 
 
Inventariseer cardiovasculaire risicofactoren  

▪ Roken, aantal pakjaar, gestopt? Zo ja wanneer 
▪ Belaste familie-anamnese voor hart- en vaatziekten (eerstegraads familieleden met HVZ 

jonger dan 65 jaar) 

▪ Dyslipidemie 
▪ Stress  
▪ Etnische belasting 

▪ Quetelet-index > 25 en tailleomtrek (mannen > 102 cm, vrouwen > 88 cm) 
▪ Hypertensie  
▪ Manifeste hart- en vaatziekten bij patiënt zelf dan wel aanwijzingen voor eindorgaanschade, 

zoals bijvoorbeeld nierfunctiestoornissen, linkerventrikelhypertrofie 
 
Informeer naar medicatie die bloedglucosewaarde kan beïnvloeden  

▪ Zoals: corticosteroiden, thiazides, beta-blokkers, NSAID’s  
 
Informeer naar leefstijl. 

▪ Voeding (zie bijlage voeding) 
▪ Zout, cafeïne en glycyrrhizinehoudende producten (zie bijlage voeding) 
▪ Lichamelijke activiteit  

▪ Alcoholconsumptie  
▪ Roken  
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3.2 Lichamelijk onderzoek 

 
Meet  

 
▪ Lengte 
▪ Gewicht 

▪ Bloeddruk 
▪ Tailleomtrek 

 

Ausculteer  
 

▪ hart- en bloedvaten (op indicatie, indien anamnese hiertoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld bij 

claudicatioklachten, buikaortaaneurysma, dyspnoe d’effort) 
 
Zoek  

 
▪ naar lichamelijke condities die oorzaak of gevolg van afwijkende bloedglucosewaarden 

kunnen zijn, zoals infecties en ontstekingshaarden.  

 
Stel vast  
 

▪ of er sprake is van een ‘gesaneerd gebit’, dat wil zeggen: inspecteer z.n. de mondholte en 
informeer of tenminste jaarlijks tandartsbezoek plaatsvindt, dan wel in geval van kunstgebit of 
dit goed past en de laatste vijf jaar nog door een tandarts of tandprotheticus is gecontroleerd.  

 
▪ De voeten worden onderzocht (uit praktische overwegingen eventueel bij een volgend 

consult).  
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3.3 Aanvullend onderzoek 

 
Laboratoriumonderzoek  

 

Bloedonderzoek 

 
Bepaling 

Vast onderdeel 
diagnostiek/ 
risico- 

Inventarisatie 

 
Vast onderdeel 
Jaarcontrole 

 
Optioneel 

Nuchter glucose x x  

Niet nuchter glucose   x 

HbA1c/GlycHb x x  

Kreatinine+MDRD x x  

Totaal cholesterol*** x x  

HDL-cholesterol*** x x  

Triglyceride*** x x  

LDL-cholesterol*** x x  

Totaal chol/HDL-chol x x  

ASAT*   x 

ALAT*   x 

GammaGT*   x 

CK**   x 

K x x  

Na x x  

Hb   x 

TSH x   
*  optioneel, indien relevant bij bekende hyperlipidemie voor te starten medicatie, o.a. statinen 

** optioneel, indien relevant voor te starten medicatie o.a. statine, bij bekende hyperlipidemie 
    en eerder spiertoxiciteit op statinen of fibraten. 
*** nuchter lipidenspectrum wordt aangevraagd. (Geen vereiste bij een directe meting van het 

LDL, dus waar geen gebruik wordt gemaakt van de triglyceridemeting om het LDL uit te 
rekenen) 

Urineonderzoek 

Bepaling Vast onderdeel 
diagnostiek/ 

risico- 
Inventarisatie 

Vast onderdeel 
Jaarcontrole 

Optioneel 

Alb/kreat ratio x x  

Kreatinine (mmol/l) x x  

Albumine (mg/l) x x  

Kreatinine 
(mmol/24uur) 

  x 

Albumine (mg/24uur)   x 

 

De urine wordt in het laboratorium onderzocht op aanwezigheid van (micro)albumine. Hiervoor kan de 
albumine/kreatinine ratio worden gebruikt. De patiënt brengt een beetje urine (50 ml) mee (liefst de 
tweede ochtendplas). Zie ook hoofdstuk nefropathie.  

 
Fundusscreening 
 

De patiënt wordt verwezen voor fundusscreening. Een eerste controle moet binnen 3 maanden na het 
stellen van de diagnose plaatsvinden. Bij lang bestaande en/of sterk verhoogde bloedglucosewaarden 
(HbA1c >86mmol/mol) is een spoedfundusscreening noodzakelijk, voordat de behandeling met orale 

medicatie of insulinetherapie gestart wordt, als het doel een scherpe instelling.van de glucoseregulatie 
is. 
 

Er wordt op indicatie een ECG en een Doppler-onderzoek  voor de bepaling van enkelarm-index EAI, 
gemaakt.  
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4 Behandeling van een verhoogde glucosewaarde     
 
Volgens de NHG-standaard dient de behandeling van Diabetes Mellitus in eerste instantie te bestaan 

uit een voedingsadvies en het bevorderen van voldoende beweging. In geval van overgewicht dient 
gewichtsreductie op de voorgrond te staan. Als het na drie maanden niet is gelukt om de 
streefwaarden voor de bloedglucosewaarden te bereiken, wordt gestart met orale medicatie.  

 
Het valt niet te verwachten dat iemand met een bij herhaling nuchtere glucose >10 mmol/l  alleen door 
leefstijlaanpassing de streefwaarden zal bereiken.  

 
Bij sterk verhoogde initiële bloedglucosespiegels en een normaal gewicht kan de leefstijl/dieetfase 
eventueel worden overgeslagen.  

 
Een minderheid van de patiënten, met name diegenen met een normaal of ondergewicht, komt direct 
voor insulinetherapie in aanmerking. 

4.1 Doel van de behandeling  

 
Doel van de behandeling is om complicaties zoals hart- en vaatziekten, nefropathie, retinopathie 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. 
Bij kwetsbare ouderen en mensen met een verkorte levensverwachting met diabetes mellitus type 2 is 

het belangrijkste doel van de glykemische regulering het voorkómen van symptomatische hypo- of 
hyperglykemieën 

4.2 Streefwaarden glykemische parameters 

 
Veneus plasma  
 

 Streefwaarden 

Nuchter glucose, (voorkeur) 4.5-8 

Preprandiaal  4-7 

Postprandiaal  < 9 

Voor de nacht (bij gebruik insuline) 7-9 

HbA1c (mmol/mol) Zie stroomschema volgende pagina 

 

NB: de HbA1c kan schijnbaar verhoogd zijn bij uremie en schijnbaar verlaagd bij anemie.  
  



Huisartsen Eemland Zorg 2017 

 
Diabetes type 2, protocol deel 2 

 - 13 - 

Het HbA1c geeft informatie over de instelling van de patiënt in de voorafgaande acht tot twaalf weken.  
Een kortdurende hoge glucosewaarde met een snelle correctie heeft minder impact op het HbA1c dan 
een chronisch verhoogd bloedglucose met minder hoge pieken.  

Een hoge nuchtere glucosewaarde bij een goed HbA1c kan worden beschouwd als een tijdelijke 
uitschieter of als beginnende ontregeling, maar sommige patiënten hebben consistent een relatief 
hoge nuchtere glucosewaarde terwijl het HbA1c goed is. Ondanks het feit dat bij patiënten die geen 

insuline gebruiken er doorgaans een redelijke correlatie bestaat tussen het HbA1c en de nuchtere 
glucosewaarde, behoeft een hoge nuchtere glucosewaarde 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. 
Een goede nuchtere glucosewaarde bij een hoog HbA1c duidt erop dat de patiënt mogelijk minder 
goed is gereguleerd dan de nuchtere waarde suggereert. 

 

4.2.1 Stroomdiagram gedifferentieerde streefwaarden HbA1c 

 

 
 
Bij kwetsbare ouderen en mensen met een verkorte levensverwachting met diabetes mellitus type 2 is 
het belangrijkste doel van de glykemische regulering het voorkómen van symptomatische hypo- of 

hyperglykemieën  
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4.3 Niet-medicamenteuze adviezen 

 
▪ Na het stellen van de diagnose wordt de patiënt verwezen naar de diëtist. Verwijzing gebeurt 

via het EPD, met vermelding van de medicatie.  De link http://www.artsenwijzer.info  geeft 
achtergrondinformatie over het verwijzen naar de diëtist, maar ook informatie over 
dieetkenmerken.  

▪ Bespreek bij de start van de voorlichting, waaruit gezonde voeding bestaat en hoe en waarom 
de voeding over de dag moet worden verdeeld.  

▪ Wijs de patiënt op de voorlichting bij Thuisarts, link https://www.thuisarts.nl  

▪ Zie ook: www.caloriechecker.nl 
▪ Het belang van het verminderen van eventueel overgewicht wordt uitgelegd.  
▪ In aansluiting hierop, maar ook als los staande mogelijkheid van beïnvloeden van de DM, 

wordt op het belang van lichaamsbeweging gewezen. Geadviseerd wordt minstens 5 dagen 
per week, minimaal 30 minuten/dag matig intensieve inspanning te leveren (flink 
doorwandelen, fietsen). 

▪ Verder wordt een begin gemaakt met voorlichting met betrekking tot andere cardiovasculaire 
risicofactoren. Zoals: 

o Stoppen met roken 

o Matig alcoholgebruik, ≤ 1E/dag voor vrouwen en ≤ 2E/dag voor mannen* 
o Reductie van stress kan een goede invloed op de DM hebben, maar is vaak moeilijk 

te realiseren. 

 
* de grens voor aanvaardbare alcoholconsumptie is een advies van de Gezondheidsraad, gebaseerd op nieuwe 
wetenschappelijke inzichten. Het advies is een ijkpunt voor het vaststellen van het doel/persoonlijke streefwaarde 
in het individuele zorgplan en dient afgestemd te worden op iemands situatie (leeftijd, zwangerschap, 
medicijngebruik) 

 

4.4  Indicatie medicamenteuze behandeling 

 
Indicatie voor starten medicatie: 
Glucose nuchter > 8, na de eerste periode van 3 maanden met leefstijlaanpassing, waarbij ook 

gekeken wordt naar postprandiale waarden (goed < 9). 
Bij twijfel wordt de HbA1c waarde nog eens bepaald.  
 

Er zullen weinig mensen zijn die tijdens de diagnosestelling bij herhaling een nuchtere glucosewaarde 
van >10 mmol/l hebben en vervolgens met alleen “niet-medicamenteuze adviezen” binnen 3 maanden 
goed gereguleerd zijn.  

Hieruit volgt onderstaand beleid voor de eerste stap van de medicamenteuze behandeling op basis 
van de nuchtere glucosewaarde: 
 

Nuchtere glucose Behandeling 

  < 10 mmol/l Leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 

10-15 mmol/l Metformine  +  Leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 

15-20* mmol/l Metformine  +  Leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 

Insuline + Metformine  +  Leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 

  > 20 mmol/l Insuline + Metformine +  Leefstijlaanpassingen, dieet en beweging 

 
*N.B. Bij bloedglucose 15-20 mmol/l wordt na overleg met hoofdbehandelaar besloten of behandeling 
volgens bovenstaand schema wenselijk is, of dat direct gestart wordt met insuline en metformine. 

Deze beslissing wordt genomen met inachtneming van co-morbiditeit en aanwezigheid van 
hyperglycemische klachten 
Bij een bloedglucosewaarde > 20 en BMI < 25 wordt direct begonnen met insulinetherapie, welke in 

een later stadium (na optimaliseren leefstijlaanpassingen en metformine-dosering, herstel van 
luxerend moment zoals infectie) soms weer gestaakt kan worden.  
  

http://www.artsenwijzer.info/
https://www.thuisarts.nl/
http://www.caloriechecker.nl/
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4.5 Medicatie, startdosering en ophoogschema 

 

4.5.1 Bloedglucoseverlagende middelen  

(exclusief insuline) 
 
Indien het met voorlichting, educatie, aanpassing van de voeding en stimulering van lichamelijke 

activiteiten niet lukt de streefwaarden voor de bloedglucosewaarde te bereiken, wordt gestart met 
orale medicatie die wordt getitreerd op basis van de nuchtere glucosewaarde.  
Metformine is het middel van eerste keus gevolgd door gliclazide. De derde stap is insulinetherapie, 

zie STAPPENPLAN  
Indien het vanwege contra-indicaties of bijwerkingen niet mogelijk is dit stappenplan te volgen, kan 
worden uitgeweken naar de andere middelen uit dit stappenplan.  

 
Als bij de diagnosestelling hoge glucosewaarden én hyperglykemische klachten bestaan, dient de 
patiënt tweemaal per week gezien te worden en zorgvuldig te worden gemonitord (dehydratie, 

polyurie, respons op ingestelde behandeling). Afhankelijk van de bereikte behandeleffecten moet de 
medicatie frequent worden opgehoogd en mogelijk moet insulinebehandeling snel worden gestart.  
N.B. Andere typen diabetes (type-1-diabetes, LADA) moeten worden overwogen. 

 
Bij patiënten die vanaf de diagnose metformine gebruiken is een verlaging van de mortaliteit en van 
macrovasculaire en diabetesgerelateerde eindpunten aangetoond. Daarom is metformine het orale 

bloedglucoseverlagende middel van eerste keuze. 
 
Van sulfonylureumderivaten is aangetoond dat ze het optreden van microvasculaire complicaties 

verminderen. Gliclazide is geassocieerd met een lager risico op cardiovasculaire mortaliteit en sterfte 
door alle oorzaken, vergeleken met de overige sulfonylureumderivaten. Voorts is voor gliclazide geen 
dosisaanpassing nodig bij verslechterende nierfunctie en is het risico op hypoglykemieën laag. 
Daarom heeft gliclazide als tweede stap in de behandeling de voorkeur. Bij patiënten die reeds een 

ander sulfonylureumderivaat gebruiken en een goede glykemische regulering hebben wordt dit 
sulfonylureumderivaat gecontinueerd. 
 

Van de overige middelen ontbreekt direct bewijs voor effectiviteit op (diabetesgerelateerde) mortaliteit 
en morbiditeit 
 

De beschikbare groepen bloedglucoseverlagende middelen (exclusief insulines) die in de NHG-
standaard worden samengevat in een tabel zijn: metformine, sulfonylureumderivaten, repaglinide, 
acarbose, dipeptidylpeptidase-4-remmers, ‘glucagon-like’ peptide-1-receptoragonisten en pioglitazon.  

De kenmerken van deze middelen worden in de tabel in paragraaf 4.5.4 samengevat.  
Om het overzicht compleet te maken zijn in dit protocol opgenomen de SGLT-2-remmers. Deze groep 
heeft geen plaats in de NHG-standaard. 
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4.5.2 Stappenplan medicatie  

 
Start bij de orale bloedglucoseverlagende middelen met een lage dosering. 

Verhoog de dosering elke twee tot vier weken. 
Ga over naar de volgende stap, als ophoging van de dosis door bijwerkingen of door het bereiken van 
de maximale dagdosis niet meer mogelijk is én de glykemische instelling, vastgesteld met het HbA1c, 

onvoldoende is.  
 
STAPPENPLAN 

 

 
Stap 1 
 

 
Start met metformine 

 

Stap 2  
 

 

Voeg een sulfonylureumderivaat aan metformine toe* 

 
Stap 3 

Voeg eenmaal daags (middel)langwerkendinsuline † toe aan orale bloedglucose 
verlagende middelen  

Bij start insuline wordt het gebruik van pioglitazon gestaakt.  

 
Stap 4 
 

4a: overgaan naar 2 maal daags mix-insuline continueer metformine, stop overige OAD 
4b: overgaan naar 4 maal daags insuline, continueer metformine, stop overige OAD 

* Van de sulfonylureumderivaten gaat de voorkeur uit naar gliclazide. 

† Bij nachtelijke hypoglykemieën kan worden overgestapt op een langwerkend analoog.  
Zie ook behandeling met insuline. 
 
Indien één van bovenstaande middelen (metformine, sulfonylureumderivaat, insuline) op bezwaren 

(bijwerkingen, contra-indicaties) stuit, dan dienen eerst de andere twee genoemde middelen uit het 
stappenplan te worden ingezet.  
Blijven er daarna desondanks dwingende redenen bestaan om één van de overige middelen voor te 

schrijven, dan kunnen bij het maken van de keuze de gegevens uit bovenstaande tabel, “Overzicht 

geneesmiddelengroepen” gebruik gemaakt worden. Overweeg consultatie 2e lijn. 

Bij het maken van een keuze zijn ook de volgende factoren van belang: de mate van HbA1c -daling, 
het risico op hypoglykemieën, eventuele gewichtstoename, veiligheid op langere termijn en het 
kostenaspect. Onderstaand schema kan hierbij als hulpmiddel dienen.  

 

4.5.3 Kenmerken overige middelen 

Middel HbA1c-daling 
t.o.v. placebo 

Kans op 
hypoglykemieën 

Effect op 
gewicht 

Langetermijn 
veiligheid 

Kosten 

Acarbose 

 

8-9 mmol/mol Geen Geen Goed Goedkoop 

DPP-4-
remmers 

7-9 mmol/mol Geen Geringe 
toename 

Onbekend Duur 

GLP-1-
analogen 

11 mmol/mol Geen Afname Onbekend Duur 

Pioglitazon 

 

9-11 

mmol/mol 

Geen Duidelijke 

toename 

Slecht Goedkoop 

Repaglinide 
 

11 mmol/mol Gering Duidelijke 
toename 

Goed Goedkoop 

SGLT-2-
remmers * 

9 mmol/mol Geen Geringe 
afname 

Onbekend Duur 

 

* Deze groep heeft geen plaats in de NHG-standaard   
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4.5.4 Overzicht geneesmiddelengroepen  

(exclusief insuline)  
 

Middel 
 

Eigenschappen 
 

Effectiviteit 
 

Bijw erkingen 
 

Contra-indicatie 
Effecten op morbiditeit 

en mortaliteit 

 
 
Metformine 

Remt gluconeogenese in de 
lever  
en verbetert de 

insulinegevoeligheid; geeft 
een lichte daling van LDL-
cholesterol en totale 
cholesterol 

HbA1c-verlaging 
van 11 
mmol/mol t.o.v. 

placebo  

Geen gew ichts-toename 
of hypoglycemie, 
5% verdraagt het middel 

niet, 15-20% verdraagt 
maximale dosering niet. 
Geen verhoogd risico op 
melkzuur acidose, bij 

rekening houden met 
contra-indicaties. Staken 
bij braken, diarree en/of 
dreigende dehydratie 

Nier- of lever-
functiestoornis, hypoxie bij 
hart- en vaatziekten, 

slechte voedingstoestand, 
fors alcoholgebruik. 
Röntgen contrast vloeistof 
i.v. 

Verlaging van 
mortaliteit, 
macrovasculaire en 

diabetes gerelateerde 
morbiditeit bij nieuw  
gediagnosticeerde 
type-2 

diabetespatiënten  

 

 
SU-
derivaten 

Bevorderen afgifte van 

insuline uit de 
β-cellen w aardoor de 
glucosewaarde daalt en de 
glucose-toxiciteit vermindert. 

Gliclazide heeft een selectieve 
w erking op de β-cel. 

HbA1c-verlaging 

van 11 
mmol/mol t.o.v. 
placebo 

Gew ichtstoename, (circa 

2 kg t.o.v. metfomine). 
Hypoglycemie. 

Ernstige nier-of 

leverfunctie stoornissen. 
Geen dosisreductie voor 
gliclazide bij gestoorde 
nierfunctie met eGFR >10 

ml/min/1,73m2  

Vermindering van 

microvasculaire 
complicaties. 
Verlaging van 
mortaliteit is niet 

aangetoond. 

 
Acarbose 
 

Vertraagt de afbraak in de 
darm van di-, oligo- en poly-
sacchariden tot mono 

sacchariden 

HbA1c-verlaging 
van 8-9 
mmol/mol t.o.v. 

placebo 

Geen gew ichtstoename, 
gastro-intestinale 
klachten, m.n. f latulentie  

Geen  Geen direct bew ijs 
voor effectiviteit op 
diabetes gerelateerde 

mortaliteit of 
morbiditeit 

 
DPP-4-
remmers 

 

Remmen afbraak 
incretinehormonen, door het 
enzym DPP-4, w aardoor 

plasmaconcentraties van GLP-
1 en GIP stijgen, hierdoor 
stijging van insuline secretie 
en remming van 

glucagonafgifte op 
glucoseafhankelijke w ijze 

HbA1c-verlaging 
van 7-9 
mmol/mol t.o.v. 

placebo 

Gew ichtstoename t.o.v. 
placebo ongeveer 0.7 kg 

Leverfunctie stoornis, 
ernstig hartfalen 
(vildagliptine en 

saxagliptine) 

Geen direct bew ijs 
voor effectiviteit op 
diabetes gerelateerde 

mortaliteit of 
morbiditeit 

 
GLP-1-
analogen 

 

Stimuleren na injectie 
insulinesecretie en remming 
van glucagonafgifte op 

glucoseafhankelijke basis 

HbA1c-verlaging 
van 11 
mmol/mol t.o.v. 

placebo 

Gew ichtsafname t.o.v. 
placebo  
0.7 -2.5 kg, t.o.v. 

insuline 3.3-6 kg 
misselijkeheid, acute 
pancreatitis, 
langetermijn veiligheid 

onbekend  

Geen Geen direct bew ijs 
voor effectiviteit op 
diabetes gerelateerde 

mortaliteit of 
morbiditeit 

 
Pioglitazon 
 

Verbetert insuline gevoeligheid 
door activatie van 
kernreceptor PPAR-gamma. 
Verlaagt triglyceriden- en vet-

zuurplasmaw aarden 

HbA1c-verlaging 
van 9-11 
mmol/mol t.o.v. 
placebo 

Gew ichtstoename, 
oedeem, verhoogd risico 
op hartfalen, verhoogd 
risico op fractuur en 

blaaskanker 

(Verhoogd risico op) 
hartfalen. (Vermoeden) 
van leveraandoeningen. 

Geen eenduidig bew ijs 
voor effectiviteit op 
diabetes gerelateerde 
mortaliteit of 

morbiditeit 

 
Repaglinide 
 

Stimuleert de afgifte van 
insuline door de 
β-cellen. Werkingsduur 
gedurende de maaltijd 

HbA1c-verlaging 
van 11 
mmol/mol t.o.v. 
placebo 

Gew ichtstoename, 
hypoglycemie. 

Ernstige leverfunctie 
stoornis. Kan gegeven 
w orden bij nierfunctie 
stoornis. 

Geen direct bew ijs 
voor effectiviteit op 
diabetes gerelateerde 
mortaliteit of 

morbiditeit 

 
SGLT-2-

remmers * 

 

Vermindert de renale 
glucosereabsorptie, zodat 
glucose w ordt uitgescheiden 
met de urine en de 

glucoseplasmaspiegel 
afneemt. Gebruik leidt tot 
osmotische diurese en 

toename van het urinevolume. 
Werkt onafhankelijk van 

insuline 

HbA1c-verlaging 
van 6-9  
mmol/mol  t.o.v. 
placebo 

Vulvovaginitis, balanitis 
en gerelateerde genitale 
infecties, 
urinew eginfecties. 

Rugpijn. Polyurie. 
Dyslipidemie, 
Misselijkheid, obstipatie. 

Duizeligheid. 
Huiduitslag. 
Volumedepletie, 

nycturie, hyperhidrose. 

Niet aanbevolen bij 
patiënten met matige tot 
ernstige nierinsuff iciëntie 
(creatinineklaring < 60 

ml/min) of bij patiënten 
met volumedepletie. 
Voorzichtigheid is 

geboden bij patiënten bij 
w ie een bloeddrukdaling 
riskant kan zijn (bv. bij 
ouderen of 

cardiovasculaire ziekten. 

Geen bew ijs voor 
effectiviteit op 
diabetes gerelateerde 
mortaliteit of 

morbiditeit 

 
Raadpleeg in de NHG-standaard de noten 6schema4,65) , 66, 67, 68, 69 en 70)   en/of het Farmacotherapeutisch Kompas voor uitvoerige 

informatie over deze geneesmiddelen 
 

* Deze groep heeft geen plaats in de NHG-standaard. 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-diabetes-mellitus-type-2-derde-herziening#note-64
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-diabetes-mellitus-type-2-derde-herziening#note-66
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4.5.5 Doseringen orale bloedglucoseverlagende middelen 

(exclusief insuline) 
Stofnaam Groep Sterkte Min-max 

dagdosis 
Gebruiksadvies Ophogen 

 
 
Metformine 

 
 
Biguanide 
derivaat 

 
 
500/850/ 
1000 mg 

 
 
500-3000 mg 

 
1-3 dd tijdens of na 
de maaltijd.  
Startdosis 500 mg 

Stap 2: 500-0-500 
Stap 3: 500-500-500 
Stap 4: 850-850-850 
Stap 5: 1000-1000-1000 

Gliclazide  
langwerkend 

 
SU-derivaat 

 
30 mg 

 
30 – 120 mg 

1dd bij het ontbijt 
Startdosis 30 mg 

Stap 2: 60-0-0 
Stap 3: 90-0-0 
Stap 4: 120-0-0 

Gliclazide  
kortwerkend 

 
SU-derivaat 

 
80 mg 

 
80-240 mg 

Innemen kort vóór of 
tijdens de maaltijden 
Startdosis 80 mg 

Stap 2: 80-0-80 
Stap 3: 80-80-80 
 

 
 
Glimepiride 

 
SU-derivaat 

 
 
1/2/3/4 mg 

 
 
1-6 mg 

 
1dd kort vóór of 
tijdens ontbijt 
Startdosis 1 mg 

Stap 2: 2-0-0 
Stap 3: 3-0-0 
Stap 4: 4-0-0 
Stap 5: 5-0-0 
Stap 6: 6-0-0 

 
Tolbutamide 

 
SU-derivaat 

 
500/1000 mg 

 
500-2000 mg 

1-2 dd kort vóór of 
tijdens ontbijt en 
avondeten. Startdosis 
500 mg 

Stap 2: 500-0-500 
Stap 3: 1000-0-500 
Stap 4: 1000-0-1000 

 
Repaglinide  

 
Meglitinide 
derivaat 

 
0.5/1/2 mg 

 
3 x 0.5 mg tot  
16 mg / dag  

 
3 dd vlak vóór de 
maaltijd 

Stap 2: 3 x 1 mg 
Stap 3: 3 x 2 mg 
Stap 4: 3 x 3 mg 
Stap 5: 3 x 4 mg 

Pioglitazon Thiazolidinedion 30 mg 15-45 mg 1dd 
Startdosis 15 mg 

Stap 2: 30 mg 
Stap 3: 45 mg 

Linagliptine* DPP-4 remmer 5 mg 5 mg 1dd 5 mg  

Saxagliptine* DPP-4 remmer 5 mg 5 mg 1dd 5 mg  
Sitagliptine * DPP-4 remmer 100 mg 100 mg 1dd 100 mg  

Vildagliptine* DPP-4 remmer 50 mg 50 mg-100mg 2dd 50mg  
Dapagliflozine** SGLT-2-remmer 5/10 mg 5 mg-10 mg 1 dd 10 mg  

* Deze middelen alléén gebruiken in combinatie met metformine of SU-derivaat. Dosering aanpassen 
op de nierfunctie 
** Deze groep heeft geen plaats in de NHG-standaard 

 
Met name bij metformine de dosering voorzichtig ophogen  
Start bij alle middelen met een lage dosering en verhoog de dosering elke 2-4 weken, bij pioglitazon 

wordt de dosering elke 4-6 weken opgehoogd. 
CAVE: gliclazide bestaat zowel als kort- en langwerkende tablet, met verschillende max dosering. 

4.5.6 Doseringen parenterale glucoseverlagende middelen  

(exclusief insuline) 

Stofnaam Groep Sterkte Min-max 
dagdosis 

Gebruiksadvies Ophogen 

Liraglutide  GLP-1-agonist  
0.6 mg  

 
0.6-1.8 mg 

0.6 mg, s.c., op vast tijdstip 
Minstens 1 week tussen elke stap 

Stap 2: 1.2 mg 
Stap 3: 1.8 mg 

Exenatide 

Byetta 

GLP-1-agonist  

5 µg 

 

5-20 µg 

s.c. 5 µg een uur voor het ontbijt en 

de avondmaaltijd. Stap 2 volgt niet 
eerder dan één maand na stap 1 

 

Stap 2: 2x10 µg 

Exenatide 
Bydureon 

GLP-1-agonist 2 mg 1x 2mg/week Steeds op dezelfde dag en tijdstip 
toedienen.  

Niet 
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4.5.7 Aandachtspunten bloedglucoseverlagende middelen  

(exclusief insuline) 

Stofnaam Contra-indicaties Bijwerkingen 

 
Metformine  

Relatief bij kreatinineklaring < 60 
Absoluut bij kreatinineklaring < 30 

Leverinsufficientie 
Hypoxie bij HVZ (hartfalen), COPD,  
Slechte voedingstoestand 

Fors alcoholgebruik 

25-30% van de patiënten krijgen 
gastro-intestinale klachten. 

Cave: bij genoemde contra-indicaties 
melkzuuracidose 
Afname van vitamine B12 resorptie bij 

langdurig gebruik 

Repaglinide Leverfunctiestoornis (ALAT > 2.5 x 
referentiewaarde) 

Zelden: hypoglycemie of  
gastro-intestinale klachten 

 
SU-derivaat 

Overgevoeligheid voor SU-derivaten en 
verwante stoffen (sulfonamiden en 

thiazidediuretica) 
Relatief bij kreatinineklaring < 60 
Absoluut bij kreatinineklaring < 30 

Hypoglycemie 
Gewichtstoename  

Huidreacties 
Maagdarmklachten  
Alcohol-flushes 

 

Thiazolidine- 
dionen 

Hartfalen 

Leverfunctiestoornis (ALAT > 2.5 x 
referentiewaarde) 
Behandeling met insuline  

Vochtretentie (cave gebruik NSAID’s), 

soms resulterend in hartfalen 
Gewichtstoename (4 kg) 
Botfracturen 

Mogelijk verhoogd risico op 
blaaskanker 

DPP-4-
remmers 

Bij DM type 2: geen Bovenste luchtweginfecties, 
misselijkheid 

Kan de digoxinespiegel verhogen 

GLP-1-
agonisten 

Kreatinineklaring < 30 Misselijkheid, braken, diarree 
Zeer zelden acute pancreatitis 

 
SGLT-2-
remmers* 

 
Kreatinineklaring < 60  
Volumedepletie 

Patiënten <18 jaar, >75 jaar 

Vulvovaginitis, balanitis en 
gerelateerde genitale infecties, 
urineweginfecties. Rugpijn. Polyurie. 

Dyslipidemie, Misselijkheid, obstipatie. 
Duizeligheid. Huiduitslag. 
Volumedepletie, nycturie, 

hyperhidrose. 

 
* Deze groep heeft geen plaats in de NHG-standaard   
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4.5.8 Behandeling met insuline 

Indien het niet (meer) lukt de bloedglucosespiegels de patiënt met diabetes mellitus type 2 met orale 
bloedglucose verlagende middelen afdoende te reguleren - te valideren met een bepaling van de 

HbA1c waarde - is toediening van exogeen insuline noodzakelijk. 
 
Insuline kan één- of meermaal daags worden toegediend, al of niet in combinatie met orale 

bloedglucoseverlagende middelen.  
Aanbevolen wordt te starten met het schema eenmaal daags (middel)langwerkend insuline   
toegevoegd aan orale bloedglucoseverlagende middelen.  

 
Verlaag bij gecombineerd gebruik van insuline met een sulfonylureumderivaat allereerst de dosering 
van dit sulfonylureumderivaat. Zo nodig wordt de insulinedosering aangepast. Bij nachtelijke 

hypoglykemieën geldt als vuistregel dat de bloedglucose voor de nacht niet lager mag zijn dan 8 
mmol/l. 
 

Er is geen vaste bovengrens van het aantal eenheden insuline dat kan worden toegediend.  
 
Overweeg bij eenmaal daags insuline of een basaal/bolusschema bij onvoldoende effect van deze 

maatregelen bij personen die frequent ernstige nachtelijke hypoglykemieën hebben, een langwerkend 
insulineanaloog (insuline glargine, insuline detemir) te gebruiken.  
 

De beslissing om met insuline te starten moet tevens in overleg met de patiënt gebeuren.  
Ter voorbereiding op het gebruik van insuline moet de patiënt eerst leren zijn eigen 
bloedglucosespiegels te meten. Aanbevolen wordt hiermee al te beginnen op het moment dat de 

patiënt maximaal met tabletten moet worden behandeld. 
 
Insulinetherapie kan veilig in de eerste lijn worden toegepast, indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:  

 
▪ De huisarts werkt samen met een diabetesverpleegkundige of een op het gebied van diabetes 

deskundige praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige met een aanvullende opleiding voor 

insulinetherapie in de 1e lijn. Zie verder ook Protocol deel 1.  
▪ Er is een protocol voor behandeling en het delegeren van behandeling 
▪ De patiënt krijgt voorlichting en instructie over het zelf controleren van het 

bloedglucosegehalte, de injectietechniek en eventueel het op geleide van de gemeten 
bloedglucosewaarden aanpassen van de insulinedosering  

▪ De huisarts heeft een goede samenwerkingsrelatie met een internist die op de hoogte is van 

de door de huisarts toegepaste insulineschema's.  
▪ De patiënt wordt naar een diëtist verwezen. In overleg met de diëtist wordt bezien of 

aanpassing van de eetgewoonten nodig is in verband met de toediening van insuline.  

▪ De patiënt heeft instructie over de verschijnselen en het beleid bij hypoglycemie en 
hyperglycemie gekregen  

▪ Bij start insulinetherapie is bij de patiënt recent (< 3 maanden geleden), (pre)proliferatieve 

diabetische retinopathie uitgesloten. 
▪ Zie ook in bijlage 4: “Checklist diabeteseducatie volwassenen” 
 

 
Bij het bepalen van de noodzaak van overgang van orale medicatie naar insuline, wordt gestreefd 
naar een optimale glucoseregulatie. Zie paragraaf “Streefwaarden glykemische parameters”  
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4.5.8.1 Zelf glucose meten  

De patiënt leert zijn eigen bloedglucosewaarde te meten. Voor het instellen op insuline zijn 
bloedglucose dagcurves onmisbaar. Het zelf meten van de bloedglucosewaarde geeft de patiënt ook 

de mogelijkheid om inzicht te krijgen in zijn ziekte. Bij voldoende inzicht en kennis van de diabetes 
biedt het zelf meten de patiënt bovendien de mogelijkheid zijn bloedglucosewaarde direct bij te sturen. 
Het zelf meten biedt de patiënt de mogelijkheid om bepaalde signalen van het lichaam te objectiveren 

(hypo, hyper). In uitzonderlijke situaties zoals: ziekte, stress, vakantie, sport en etentjes is  het zelf 
meten noodzakelijk om maatregelen te kunnen nemen. Bij ontregeling door ziekte wordt geadviseerd 
om met de behandelaar te overleggen. 

 
Bij de educatie wordt aandacht geschonken aan: 

▪ Het zelf meten van de bloedglucosewaarde als middel voor het verkrijgen van inzicht in de 

glucosestofwisseling 
▪ De normaalwaarden van glucoseconcentraties in het bloed 
▪ Het glucosedagboek / EPD om glucosewaarden te noteren 

▪ Het belang van de bloedglucosedagcurves voor een goede instelling van de insuline 
▪ Het verkrijgen van een bloedglucosemeter, teststrips, lancetten en naaldcontainers 
▪ De werking van de bloedglucosemeter 

▪ De houdbaarheid en het bewaren van de glucose teststrips 
▪ Dat elke glucosemeter zijn eigen teststrips heeft 
▪ Dat de meter juist in ingesteld op mmol/l  

▪ De juiste codering van de meter horend bij de strips 
▪ Onderhoud van de meter + jaarlijkse kwaliteitscontrole van de glucosemeter bij de 

duplometing. 

▪ De juiste techniek bij de glucosewaarde meten: De benodigde attributen klaarleggen en de 
handen wassen en goed drogen. Welke vinger te gebruiken. Niet stuwen. 

▪ De priklancetten zijn voor eenmalig gebruik 
▪ De juiste techniek van het prikken. Zijkant vinger, goede diepte ingesteld op prikpen 

▪ (Eerste druppel wegvegen niet nodig na handenwassen) 
▪ De verschillende bloedglucosedagcurves, dus de tijdstippen van het meten. 
▪ Desgewenst het gebruik van glucagon, uitgelegd met name aan iemand in de omgeving van 

de patiënt. Besteed ook aandacht aan bewaren en houdbaarheid van glucagon  
 
Zie ook EADV-richtlijn Samenvattingkaart met aanbevelingen bij het zelf meten van de 

bloedglucosewaarde. 
http://www.eadv.nl/page/Service/Kennisbank/Richtlijnen?mod[229][page]=83#zelfcontrole  
 

 
Bloedglucosedagcurve’s: 
 

 Nuchter Post- 

prandiaal 
na*  

ontbijt 

Pre-

prandiaal 
vóór  

lunch 

Post- 

prandiaal 
na*  

lunch 

Pre-

prandiaal 
voor 

avondeten 

Post- 

prandiaal 
na* 

avondeten 

Voor 

slapengaan 

4-punts      x      x        x          x 

5-punts      x       x       x         x         x 

7-punts      x       x     x      x       x        x          x 

*1.5-2 uur na de maaltijd  

4.5.8.2 Controle bloedglucosemeter 

 
De software van Portavita ondersteunt een jaarlijkse controle van de glucosemeter van de patiënt. 

Hiervoor moet het speciale formulier van de site worden gedownload en aan de patiënt meegegeven.  
Metercontrole bij het Meander Medisch centrum of Saltro.  
 

De uitslag van de metercontrole wordt bij de laboratoriumuitslagen in de monitor getoond. Is de 
controle langer dan een jaar geleden gebeurd, is dit in de jaarcontrole te zien. 
 

Zie ook bijlage “Controle bloedglucosemeter”.  

http://www.eadv.nl/page/Service/Kennisbank/Richtlijnen?mod%5b229%5d%5bpage%5d=83#zelfcontrole
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4.5.8.3 Het gebruik van insuline  

 
Achtergrondinformatie wordt gegeven over insuline en de werk ing hiervan.  

 
▪ De glucosestofwisseling 
▪ De werking van insuline 

▪ De werkingsduur van de (eventueel verschillende) insulineprepara(a)t(en) 
▪ Het belang van de juiste injectietechniek 
▪ De hygiëne 

▪ Hoe werkt de pen 
▪ Welke naald te gebruiken 
▪ Kennis van de juiste spuitplaatsen 

▪ Het belang van het afwisselen van spuitplaatsen binnen het afgesproken spuitgebied 
▪ De invloed van keuze spuitplaatsen op de opnamesnelheid van insuline 
▪ Het tijdstip van injecteren 

▪ Het belang van een goede verdeling van de voeding, m.n. van de koolhydraten 
▪ De invloed van lichamelijke activiteit op de glucosehuishouding 
▪ Wat doet ziekte en stress met de glucosehuishouding 

▪ Bewaren en houdbaarheid van insuline 
 
Zie ook evt. www.diep.info  of  

 
http://www.eadv.nl/index.php/page/Service/Kennisbank/Richtlijnen?mod[229][page]=83  

4.5.8.4 Verwijzing naar de diëtist. 

 
▪ Als de beslissing is genomen om met insuline behandeling te starten, wordt de patiënt 

verwezen naar de diëtist.  
▪ Verwijzing gebeurt via het EPD, met vermelding van de medicatie en voldoende 

achtergrondinformatie.  
 

De link http://www.artsenwijzer.info/ geeft achtergrondinformatie over het verwijzen naar de diëtist, 

maar ook informatie over dieetkenmerken.  
 

http://www.diep.info/
http://www.eadv.nl/index.php/page/Service/Kennisbank/Richtlijnen?mod%5b229%5d%5bpage%5d=83
http://www.artsenwijzer.info/
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4.5.8.5 Insulineregime en startdosering 

 
Laat, op twee representatieve dagen, actief/inactief, twee 7-puntscurve’s maken en bepaal naar 

aanleiding van de uitkomsten met welke soort insulinetherapie te beginnen. 
 
Maak met behulp van onderstaand stroomschema en /of de tekst zoals in de NHG-standaard 

beschreven, een keuze voor 1-, 2- of 4 maal daags insulinetherapie. 
 
Stroomschema na keuze voor één of twee maal daags insulinetherapie 

 

 
 
 
Indicaties Intensieve insulinetherapie (4 maal daags)  

 
▪ Onregelmatige leefstijl 
▪ Moeilijk te regelen diabetes,  

▪ Bij > 2 x 40E mixinsuline 
▪ (Intensieve) sportbeoefening 
▪ Wens patiënt (mede door mogelijkheid om minder regelmatig te eten)  

▪ Jonge patiënten/patiënten in het arbeidsproces  
 
Voor stroomschema 4 maal daags insulinetoediening, zie volgende pagina. 
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Stroomschema na keuze voor vier maal daags insulinetherapie 
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Eenmaal daags insuline toevoegen aan orale bloedglucoseverlagende middelen 
▪ Voeg een avonddosering (middel)langwerkende insuline toe.  
▪ Bij ongeveer driekwart van de patiënten lukt het om een bevredigende glykemische regulatie 

te bereiken met een eenmaal daags insulineregime.  
▪ De instelling op eenmaal daags insuline gebeurt met behulp van de nuchtere 

glucoseconcentratie; dagcurves zijn alleen nodig bij een discrepantie tussen de nuchtere 

waarde en het HbA1c.  
▪ Als een goede en/of stabiele nuchtere glucosewaarde is bereikt, bepaalt de huisarts ter 

controle hiervan twee maanden later het HbA1c.  

▪ Daarna bepaalt hij, afhankelijk van de stabiliteit van de nuchtere waarden, om de drie 
maanden de nuchtere glucosewaarde en om de drie of zes maanden het HbA1c.  

▪ Het eenmaal daags schema is eenvoudig toe te passen en leidt tot een relatief geringe 

gewichtstoename en weinig hypoglykemieën. 
 
Handel als volgt: 

▪ Continueer metformine en eventueel het sulfonylureumderivaat;  
▪ Start met 10 E (middel)langwerkende insuline tussen het avondeten en bedtijd; 
▪ Bepaal dagelijks de nuchtere glucose en pas bij een (herhaald) verhoogde nuchtere 

bloedglucosewaarde de insulinedosering aan tot een waarde van 4,5 tot 8 mmol/l is bereikt.  
 
Wijzig de dosering elke 2 tot 3 dagen op basis van het volgende schema: 

▪ Nuchtere bloedglucose > 10 mmol/l: verhoog met 4 E; 
▪ Nuchtere bloedglucose 8 tot 10 mmol/l: verhoog met 2 tot 4 E; 
▪ Nuchtere bloedglucose 4,5 tot 8 mmol/l: continueer dezelfde dosering;  

▪ Nuchtere bloedglucose < 4,5 mmol/l of nachtelijke hypoglykemieën: verlaag met 2 tot 4 E.  
 
Als de glykemische instelling onvoldoende blijft, kan men overschakelen op een tweemaal daags 
schema mix-insuline of een schema met snel/kortwerkende insuline vóór de hoofdmaaltijd(en) 

gecombineerd met (middel)langwerkende insuline voor de nacht. 
 
De keuze voor een tweemaal daags schema met mix-insuline of een basaal-bolusregime bij het falen 

van een eenmaal daags regime heeft vooral te maken met de mogelijkheid tot het zelf meten van de 
bloedglucosewaarde en zelf toediening van insuline en de motivatie van de patiënt.  
 

Omdat de mix-insulines een combinatie bevatten van kort- en middellangwerkende insuline is het 
regime minder flexibel dan een basaal-bolusregime. Maar voor diabetespatiënten met een regelmatig 
eetpatroon die gebaat zijn met een simpeler schema dan een basaal-bolusregime kan het een goede 

oplossing vormen. Op lokaal niveau kan men hier verder invulling aan geven.  
Indien wordt overgeschakeld op tweemaal daags mix-insuline of basaal-bolusregime, is een – soms 
aanzienlijke – gewichtstoename te verwachten. De huisarts of praktijkondersteuner moet de patiënt 

hierop voorbereiden om demotivatie te voorkómen. 
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Tweemaal daags mix-insuline 
Handel als volgt: 

▪ continueer metformine en eventueel sulfonylureumderivaat; 

▪ neem 80% van de totale dagdosis insuline tijdens het eenmaal daagse regime en verdeel 
deze hoeveelheid in twee delen:  

▪ geef tweederde van het aantal E vóór het ontbijt en  

▪ eenderde van het aantal E vóór het avondeten; 
▪ pas de dosering aan tot een nuchtere bloedglucose 4,5 tot 8 mmol/l en postprandiale glucose 

< 10 mmol/l. 

 
Viermaal daags insuline (Basaal-bolusregime) 
Voor dit schema is ruime ervaring met insulinetherapie nodig.  

Indien met de bovenbeschreven insulineschema’s geen goede glucoseregulatie wordt verkregen en 
indien er hoge postprandiale glucosewaarden blijven bestaan, wordt een basaal-bolusregime 
geïnitieerd.  

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 één, twee of drie 

hoofdmaaltijden (= bolus) een snelwerkend insuline wordt gegeven.  
Een geleidelijke aanpak is om eerst alleen een snelwerkend insuline te gebruiken voor de hoogst 
gemeten piek na de meest koolhydraatrijke maaltijd, meestal de avondmaaltijd.  

 
Handel als volgt: 

▪ Neem 80% van de totale dagdosis insuline tijdens een- of tweemaal daags insulineregime en 

verdeel deze hoeveelheid in 3 maal 20% kort/snelwerkende insuline vóór de maaltijden en  
▪ 1 maal 40% (middel)langwerkende insuline voor de nacht (bij omzetting naar viermaal daags 

basaal-bolusregime); 
▪ Pas de dosering aan tot een nuchtere bloedglucose 4,5 tot 8 mmol/l en postprandiale glucose 

< 10 mmol/l. 
 
Stabiele fase 

Als de patiënt de streefwaarden heeft bereikt, kan met minder frequente (zelf)controles worden 
volstaan.  
Vaste schema’s zijn daarvoor niet te geven, de frequentie zal afhangen van de fysieke activiteit van de 

patiënt en het aantal ervaren hypoglykemieën. Ook werkgerelateerde factoren (bijvoorbeeld 
ploegendienst) kunnen hierop van invloed zijn.  
Ten minste eenmaal per maand wordt een glucosedagcurve gemaakt.  

Het HbA1c wordt om de drie of zes maanden bepaald.  
 
Als de glykemische regulatie onvoldoende blijft, is  consultatie van of verwijzing naar een internist 

geïndiceerd. 
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4.5.8.6 Insulinepomp therapie, (Continue subcutane Insuline Infusie) 

 
Voorwaarden 

▪ Voldoende kennis, inzicht en technische vaardigheden. 
▪ Het zelf meten van de bloedglucosewaarde (minimaal) 4 x per dag. 
▪ Kunnen rekenen met koolhydraten en zelfregulatie kunnen toepassen 

▪ Voldoende verantwoordelijkheidsbesef. 
▪ Therapietrouw. 

 

 
Indicaties 

▪ Matig tot slechte bloedglucose regulatie ondanks intensieve insulinetherapie,  

Hba1c > 64 mmol/ 
▪ Te hoge nuchtere bloedglucosewaarden (Dawnfenomeen, Somogy-effect, resorptiestoornis). 
▪ Type 1 patiënten met een zwangerschapswens of tijdens de zwangerschap. 

▪ Onverklaarbare schommelingen van de bloedglucosewaarden. 
▪ Frequente hypoglycaemieën. 
▪ Pijnlijke neuropathie. 

▪ Verzoek van de patiënt betreffende insulinepomp therapie.  
▪ Insulineresistentie 
▪ Onregelmatige werktijden  

 
 
Absolute contra-indicaties 

▪ Onbehandelde proliferatieve retinopathie. 
▪ Ernstige taalbarrière. 
▪ Geen instemming van de patiënt. 
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4.5.8.7 Het injecteren van insuline 

 
Voor het injecteren hoeft niet gedesinfecteerd te worden, wel moet de huid normaal schoon zijn.  

 
De insuline wordt subcutaan geïnjecteerd. Bij voorkeur wordt geadviseerd om loodrecht te injecteren 
omdat deze techniek eenvoudig is en geen negatief effect heeft op de bloedglucoseregulatie.  

De meeste mensen kunnen met een 5–6 mm, (soms 8 mm) pennaald loodrecht zonder huidplooi 
injecteren. Het advies over de naaldlengte zal altijd in combinatie met een advies over de 
injectietechniek moeten worden gegeven om te verzekeren dat de insuline in subcutaan weefsel 

toegediend wordt.  N.B. de naalden zijn voor éénmalig gebruik!  
Zie aanbevelingen EADV:  
http://www.eadv.nl/index.php/page/Service/Kennisbank/Richtlijnen?mod%5b229%5d%5bpage%5d=8

3.  Klik op het “toedienen van insuline met een insulinepen” 
 
Het meest geschikt om te injecteren zijn de buik, bovenbenen en billen.  

Houdt in de buik ongeveer 4 cm afstand tot de navel.  
De opnamesnelheid van insuline is verschillend vanuit de verschillende gebieden. Volgorde van snel 
naar minder snel: buik-been-bil. 

De opnamesnelheid wordt ook door andere factoren beïnvloed: de conditie van de injectieplaats (denk 
aan lipodystrofie/infiltraten, vertraagt de opname), een warm bad of sauna versnelt opname, een 
fietstocht na injectie bovenbeen versnelt de opname. 

 
Injecteer insuline steeds weer op een nieuwe plek binnen het afgesproken spuitgebied, varieer, even 
dagen rechts, oneven dagen links (bil, been, buik). Varieer ook van boven-onder, binnen-buiten 

((middel)langwerkende insuline mag ook in de buik). Rotatieschema injecteren insuline: 
Bij 1 maal daags injecteren:  

▪ voor het ontbijt of voor het slapen gaan. Bij middellangwerkende insuline heeft injecteren voor 
het slapen gaan een (sterke) voorkeur  

▪ in het been injecteren  
▪ op even dagen rechts injecteren  
▪ op oneven dagen links injecteren 

Bij 2 maal daags injecteren:  
▪ direct voor het ontbijt in de buik injecteren  
▪ direct voor het avondeten in het been injecteren  

▪ op even dagen rechts injecteren  
▪ op oneven dagen links injecteren 

Bij 4 maal daags injecteren:  

▪ voor het ontbijt in de buik injecteren  
▪ voor de lunch in de buik injecteren  
▪ voor het avondeten in de buik injecteren  

▪ voor het slapen in het been injecteren  
▪ even dagen rechts injecteren  
▪ oneven dagen links injecteren 

 
De insuline wordt langzaam geïnjecteerd, tel tot 10 voordat de naald wordt uitgehaald.  
Troebele insulines moeten voor injectie gezwenkt (10X) worden. Het wordt het als goed gebruik 

beschouwd, om bij een lage dosering troebele insuline en de aanwezigheid van minder dan 12 E 
insuline in de pen(vulling), deze niet volledig leeg te spuiten omdat de insuline dan mogelijk niet meer 
volledig gemengd kan worden. (EADV) 

De langwerkende en middellang werkende insulines worden bij voorkeur in bil of been geïnjecteerd. 
Humane insuline injecteren 20-30 min voor de maaltijd, analoge insuline wordt direct vóór, of tijdens 
de maaltijd gespoten. Beiden worden normaal gesproken in de buik gespoten. Als de glucosewaarde 

te laag is vóór de maaltijd, dan eerst direct eten en pas na de maaltijd spuiten. 
In verlamde ledematen, oedeem- of trombosegebied, een te opereren gebied, arm of been met shunt 
of infuus mag nooit geïnjecteerd worden. 

Als de insulinedosis >40E is, de injectie over 2 injectieplaatsen verdelen.  
De voorraad insuline moet koel worden bewaard, de pennen in gebruik worden op kamertemperatuur 
bewaard. Als maximum voor bewaren kan volgende regel worden gebruikt: niet langer dan 30 dagen 

en niet warmer dan 30 graden. 

http://www.eadv.nl/index.php/page/Service/Kennisbank/Richtlijnen?mod%5b229%5d%5bpage%5d=83
http://www.eadv.nl/index.php/page/Service/Kennisbank/Richtlijnen?mod%5b229%5d%5bpage%5d=83
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4.5.8.8 Het evalueren van de behandeling 

 
Streefwaarden:  

▪ nuchtere bloedglucosewaarden 4.5-8 mmol/l 
▪ postprandiale waarden < 9 mmol/l 
▪ Vóór de nacht 7- 8 mmol/l 

 
De HbA1c waarde geeft pas 6-8 weken na de laatste aanpassing van de insulinedoses een indicatie 
van de glycemische instelling onder de desbetreffende insulinedosering. 

 
1 maal daags middellangwerkende of langwerkende insuline: 
 

Pas de insulinedosering 1-2 keer per week aan. 
Vraag de patiënt 1 x 4-punts bloedglucosecurve en 2 nuchtere waarden te prikken 
Aanpassen volgens onderstaand schema. Indien tevens gekeken wordt naar postprandiale waarden, 

is een 5- of 7-punts curve noodzakelijk.  
Indien blijkt dat meer dan 40E insuline nodig zijn om de nuchtere waarde onder de 8,0 mmol/l te 
krijgen of er een aanzienlijke postprandiale hyperglycemie blijft bestaan, wordt overgegaan op 2 dd 

mix-insuline (of 4 dd insulineregime). 
 
2 maal daags mix-insuline: 

 
Pas de insulinedosering 1-2 keer per week aan. 
Vraag de patiënt 2 x 4-punts bloedglucosecurve te prikken. Bij analoge mix post-prandiaal, bij humaan 

pre-prandiaal. 
Pas het injectieschema pas aan als twee opeenvolgende curves dezelfde “afwijking” laten zien.  
 
Intensieve insulinetherapie (4 dd) 

 
Pas de insulinedosering 1-2 keer per week aan. 
Vraag de patiënt bij humane/analoge insuline 2 x 4-punts bloedglucosecurve te prikken, zo nodig 2 x 

5- of 7-punts bloedglucosecurves indien postprandiale waarden bekeken moeten worden. 
Pas het injectieschema pas aan als twee opeenvolgende curves dezelfde “afwijking” laten zien.  
 

Aanpassen volgens onderstaand schema. 
 
Pas de insulinedosis aan met 2E aan als <20E gespoten wordt of streefwaarden bijna zijn bereikt. Als 

dosis >20E wordt, kan de dosis met 4E per keer worden aangepast. 
 
(Er kan ook gekozen worden om eerst te zorgen voor een goede nuchtere regulatie door ophogen 

avonddosering, alvorens de ochtenddosering wordt opgehoogd.) 
 

Soort insuline Wanneer aanpassen Hoe aanpassen 

 
Middel(langwerkend) 1dd 

 
Nuchter glucose >8 

 
Insuline a.n. ophogen 

 

 
Mixinsuline 2dd 

Alle waarden te hoog 
Glucose na ontbijt en voor 
avondeten te hoog 

Glucose na het avondeten en 
nuchter te hoog 

Beide injecties ophogen 
Ochtendinjectie ophogen 
 

Avondinjectie ophogen 

 
Intensieve insulinetherapie: 

1 maal daags 
(middel)langwerkende insuline + 
3 maal daags humane/analoge 

insuline 
 

 
Indien nuchtere glucose >8 

 

Indien bloedglucose na de 

maaltijd of voor de volgende 
maaltijd verhoogd is 

 
(middel)Langwerkende insuline 

voor het slapen gaan ophogen 

humane/analoge insuline vóór 

de maaltijd aanpassen 
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4.5.8.9 Informatie over hypo- en hyperglycemie. 

 
Oorzaken, symptomen en de te ondernemen actie(s) 

 
Hypoglycemie: 
Volgens de NHG-standaard betekent hypoglycaemie een glucosewaarde van lager dan of gelijk aan 

3.5 mmol/l. Bij behandeling van DM patiënten wordt een glucose nagestreefd die niet lager is dan 4.0 
mmol/l  
 

Oorzaken van het ontstaan van een hypo kunnen zijn: 
▪ Overslaan of uitstel van een maaltijd of minder eten dan normaal 
▪ Te veel insuline gespoten of teveel orale medicatie. 

▪ Meer dan normale inspanning of activiteit 
▪ Het gebruik van alcohol kan invloed hebben op de bloedglucoseconcentratie 
▪ Menstruele cyclus 

▪ Gewijzigde absorptie door verandering insuline-injectieplaats (spuit-infiltraat of andere 
injectieplaats 

▪ Verandering in het insulineschema, zoals een bijzondere gelegenheid 

 
Mogelijke symptomen van een (naderende) hypo: 

▪ Bleekheid 

▪ Transpireren 
▪ Beven 
▪ Duizeligheid 

▪ Plotselinge honger 
▪ Plotselinge moeheid 
▪ Wazig zien 
▪ Tintelingen in tong en lippen 

▪ Hoofdpijn 
▪ Prikkelbaarheid 
▪ Agressief gedrag 

▪ Hartkloppingen 
▪ Gedaald bewustzijn 

 

Actie: 
▪ Bij hypoglycaemieverschijnselen moet de bloedglucosewaarde worden gemeten  
▪ Indien bloedglucosewaarde < 4 mmol/l, advies: 15-20g koolhydraten (4-6 dextrotabletten). In 

plaats van dextrotabletten kan 2 eetlepels (afgestreken) dextropoeder, 200 ml frisdrank (niet 
suikervrij) of 30 ml onverdunde limonadesiroop + water gebruikt worden.  

▪ Na 15-20 minuten de bloedglucosewaarde controleren. Als de bloedglucosewaarde dan nog 

steeds < 4 mmol/l is: nogmaals koolhydraten nemen (als boven). 
▪ Als de hypo optreedt meer dan 1 uur voor een volgende maaltijd, dan moet er 10 minuten na 

de initiële stap met snelle koolhydraatinname, langzame koolhydraten worden gebruikt 

(boterham met beleg, en stuk fruit of een glas melk)  
▪ Let op! Blijf niet eten tot het hypogevoel over is, maar ga uit van de gemeten waarde op de 

bloedglucosemeter!! 

▪ Probeer de oorzaak van de hypo te achterhalen en corrigeer zo mogelijk deze om herhaling te 
voorkómen 

▪ Bij bewusteloosheid niets laten drinken, glucagon in spier spuiten. Glucagon kan alleen 

helpen als voldoende glycogeen in de lever aanwezig is, anders moet glucose intraveneus 
worden gegeven.  

 

N.B.  bij hypo-achtige verschijnselen, maar glucose >4, geen noodzaak voor inname dextro of andere 
koolhydraten. 
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Hyperglycemie: 
 
Oorzaken: 

▪ Te hoge koolhydraatinname 
▪ Verkeerde soort of verkeerde dosis insuline gespoten 
▪ Vergeten insuline te spuiten 

▪ Verkeerde of vergeten orale medicatie 
▪ Stress 
▪ Intercurrente ziekten 

▪ Minder dan geplande lichaamsbeweging 
▪ Spuitinfiltraten, zie apart hoofdstuk hieronder 
▪ Verkeerd naaldgebruik (lengte of soort) 

▪ Corticosteroïdgebruik  
 
Symptomen: 

▪ Moeheid 
▪ Vaak plassen  
▪ Droge mond 

▪ Jeuk 
▪ Wazig zien 
▪ Sufheid 

▪ Gevoel van zwakte 
 
Actie: 

Ook bij goed gereguleerde diabetes kunnen verhoogde bloedglucosewaarden tijdelijk worden 
gemeten. Als gevolg van langer bestaande hyperglycemieën kunnen uitdroging en uiteindelijk coma 
ontstaan. Een eenmalig gemeten bloedglucosewaarde van 10-15 mmol/l behoeft geen directe actie, 
wel verder volgen met metingen. Bij bloedglucosewaarden > 25 mmol/l moet onmiddellijk een arts 

worden geraadpleegd. Patiënten met een hyperglycemie moet altijd aangespoord worden om veel te 
drinken om dehydratie te voorkomen. Zie ook bijlage “Kaartje op zakformaat 2-4-6 regel” 
 

Beleid bij incidentele glucosewaarden tussen 15-25 mmol/l 
 

Geen k lachten,  
1-2 dd insuline 

Afwachten. Volgende 2 dagen dagcurve prikken. 
Indien noodzakelijk volgens protocol insuline aanpassen. 

 

Dorst/veel plassen.  
2 dd insuline 

Bijspuiten met snelwerkende insuline: 2-4-6 regel 

 
Controleer glucose elke 2 uur tot glucose <15. 
 

> 15 mmol/l: 4E bijspuiten (snelwerkende insuline)  
> 20 mmol/l: 6E bijspuiten (snelwerkende insuline) 
 

Laat de patiënt bij een bloedglucose <15 mmol/l nog iedere 2-4 uur 
doorgaan met het zelf meten van de bloedglucosewaarde tot een stabiele 
(bijna) normoglycemische situatie is bereikt en adviseer aansluitend 24 uur 

een 4/5-puntscurve te prikken. 

 
4 dd insuline 

Bijspuiten met snelwerkende insuline: 2-4-6 regel 
 
Controleer glucose elke 2 uur tot glucose <15. 

 
>15 mmol/l: 4E bijspuiten (snelwerkende insuline)  
>20 mmol/l: 6E bijspuiten (snelwerkende insuline) 

 
Laat de patiënt bij een bloedglucose <15 mmol/l nog iedere 2-4 uur 
doorgaan met het zelf meten van de bloedglucosewaarde tot een stabiele 

(bijna) normoglycemische situatie is bereikt en adviseer aansluitend 24 uur 
een 4/5-puntscurve te prikken. 

Misselijk met braken 
 

“Braken is bellen” 
Altijd arts waarschuwen. De arts bepaalt of patiënt moet worden 

opgenomen  
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4.5.8.10 Ontregelingen bij insulinegebruik 

 
Bij insulinegebruik is een plotselinge ontregeling vaak veroorzaakt door een foutieve meting, verkeerd 

gespoten insuline of gevolgen uit de hypo/hyperreeks.  
 
Foutieve metingen 

▪ Code is onjuist ingesteld 
▪ Verkeerde teststrips ( teststrips hebben verkeerde lotnummer, passen niet bij meter) 
▪ De teststrips zijn verlopen 

▪ Bloedglucosemeter staat niet ingesteld op mmol/l 
▪ Er is te weinig bloed op de teststrip 
▪ De bloedglucosemeter is vuil 

▪ De bloedglucosemeter is niet geijkt, moet jaarlijks 
▪ De handen zijn niet gewassen en de eerste druppel werd desondanks gebruikt 

 

Verkeerde toediening van insuline 
▪ Lipodystrofie/infiltraten 
▪ Verkeerde insuline (langwerkend/kortwerkend) 

▪ Verkeerde dosering 
▪ Vergeten te spuiten 
▪ Koude insuline 

▪ Verkeerde spuittechniek 
▪ Insuline is niet gemengd, in geval van mixinsuline of middellangwerkend insuline 
▪ Verkeerd naaldgebruik 

 
Koorts, braken en/of diarree kunnen de glucosemetabolisme verstoren en kunnen vooral bij patiënten 
die insuline gebruiken een hypo- of hyperglycemie veroorzaken. 
 

Om dehydratie te voorkomen is extra vochtinname noodzakelijk.  
De insulinetoediening moet altijd worden voortgezet, ook al gebruikt de patiënt minder of geen 
voedsel.  

De glucosewaarden en de vochthuishouding van een diabetespatiënt met koorts, braken of diarree 
moet door de behandelaar zorgvuldig worden bewaakt 
Bij dreigende dehydratie wordt metformine en RAAS-remmer (tijdelijk) gestaakt 

 
Zie ook bovenstaand 2-4-6 schema voor incidenteel verhoogde glucosewaarden. 
 

4.5.8.11 Spuitinfiltraten 

 
Bij een stijging van de insulinebehoefte zonder duidelijke verklaring moet altijd gedacht worden aan de 

mogelijkheid van een spuitinfiltraat.  
Spuitinfiltraten zijn afwijkingen in het subcutane vetweefsel, die bij frequent injecteren van insuline op 
één plaats kunnen ontstaan. Dit verschijnsel komt bij 30-50% van de patiënten voor. Er is meestal 

sprake van vaste of hard aanvoelende ‘bobbels’.  
Door de ontstekingsreactie en bindweefselvorming op deze plaatsen worden de insuline minder goed 
geresorbeerd en kan er een (forse) stijging van de insulinebehoefte optreden.  

Patiënten die insuline gebruiken moeten minstens eenmaal per jaar gecontroleerd worden op deze 
spuitinfiltraten. Gedurende het eerste jaar dat de patiënt met insuline wordt behandeld, iedere drie 
maanden controle spuitplaatsen verrichten. 

Wanneer er sprake is van een spuitinfiltraat: Kies een andere injectieplaats en andere injectiezone. 
Meestal treedt er vervolgens een (sterke) daling op van de bloedglucosespiegel als dezelfde 
insulinedosis gehandhaafd wordt. Dus, gebruik een lagere insulinedosering (vaak maar de helft van 

de oude dosering)! en frequente controle van de bloedglucosespiegel. De spuitinfiltraten zijn te 
voorkomen door dagelijks te wisselen van injectieplaats volgens het rotatieprinc ipe en de 
injectieplaatsen regelmatig te controleren 

 

4.5.8.12 Waarom je niet moet gaan sporten met een glucose >15 mmol/l 
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Bij iemand die gaat sporten zakt normaal gesproken de glucose.  
Er is echter een uitzondering. Als iemand een hoge glucosewaarde meet doordat  hij te weinig insuline 
in zijn lichaam heeft, kan de glucose ook niet in de cellen opgenomen worden, waardoor de waarde 

ook niet zakt. Er kan dan een hyperglycemische keto-acidose ontstaan. 
 
Er bestaat per persoon sterke verschillen, maar dit gevaar bestaat als men gaat sporten met een 

beginwaarde van >15 mmol/l en aangenomen mag worden dat de insuline (bijna) is uitgewerkt.  
Door het tekort aan insuline en de stress van de inspanning verzuurt het lichaam. Er blijven teveel 
afvalstoffen (ketonen) in het lichaam, omdat het lichaam die probeert kwijt te raken, worden zij 

uitgeademd. De adem ruikt dan naar appels of aceton. Als iemand een keto-acidose heeft, moet hij 
onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gebracht. Een keto-acidose is bij te laat ingrijpen gevaarlijk 
en kan tot de dood leiden.  

Uit bovenstaand blijkt extra hoe belangrijk het is om de glucosewaarde te controleren voor dat men 
gaat sporten.  
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5 Hypertensie 

5.1 Diagnostiek  

 

Hiervoor wordt verwezen naar de MDR-CVRM richtlijn. Aanvullend staat in het HE Zorg protocol, op 
andere plaatsen in de tekst, aanwijzingen om te denken aan het bestaan van secundaire hypertensie 
(niet te duiden als passend in het kader van het metabool syndroom).   

Zie onderstaande tabel met uitleg. 
 

5.2 Risicoschatting hart- en vaatziekten met behulp van risicotabel  

 
Het risico voor patiënten met DM of RA kan worden geschat door bij de actuele leeftijd van de patiënt 
15 jaar op te tellen.  

 
Toelichting bij het gebruik van de risicotabel 
 

70-plussers kan men ervan uitgaan dat hun risico ten minste dat van 70-jarigen bedraagt. 
 
De kleurcodering in de tabel kan worden gebruikt voor het aangeven van het globale risico en de 

algemene indicaties voor behandeling: 
▪ Groen: 10-jaarsrisico op ziek te of sterfte door HVZ < 10% (laag risico). Behandeling met 

leefstijladvisering is geïndiceerd indien er modificeerbare risicofactoren zijn, zoals DM, 

hypertensie, hypercholesterolemie, roken, obesitas of weinig lichaamsbeweging. Medicamenteuze 
behandeling is zelden geïndiceerd. 

▪ Geel: 10-jaarsrisico op ziek te of sterfte door HVZ 10% tot 20% (matig risico). Behandeling met 

leefstijladvisering is geïndiceerd. Medicamenteuze behandeling wordt alleen geadviseerd bij 
risicoverhogende factoren in combinatie met een SBD > 140 mmHg of een LDL > 2,5 mmol/l. 
Afwezigheid van deze risicoverhogende factoren verlaagt juist het risico op HVZ.  

▪ Rood: 10-jaarsrisico op ziek te of sterfte door HVZ ≥ 20% (hoog risico). Behandeling met 
leefstijladvisering is geïndiceerd. Medicamenteuze behandeling is geïndiceerd als de SBD > 140 
mmHg of het LDL > 2,5 mmol/l. 
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5.2.1 Risicoverhogende factoren bij een 10-jaarsrisico op HVZ van 10 tot 20% 

 

 Niet risicoverhogend Mild risicoverhogend Sterk risicoverhogend* 

Eerste 

graadsfamilielid 
met premature 
 HVZ 

 

geen 

 

1 familielid < 65 jaar 

HVZ bij  

≥ 2 familieleden  
< 65 jaar óf  
≥ 1 familielid < 60 jaar 

 

lichamelijke 

activiteit 

≥ 30 min/d, ≥ 5 dgn/wk < 30 min/d, ≤ 5 dgn/wk sedentair bestaan 

lichaamsbouw BMI < 30 kg/m2  BMI 30-35 kg/m2  BMI > 35 kg/m2  

eGFR < 65 jaar: > 60 ml/ 
min/1,73 m2  

≥ 65 jaar: > 45 ml/ 
min/1,73 m2  

< 65 jaar: 30-60 ml/ 
min/1,73 m2  

≥ 65 jaar: 30-45 ml/ 
min/1,73 m2  

alle leeftijden:  
< 30 ml/ min/1,73 m2  

* Bij patiënten met DM of RA gelden slechte metabole controle, microalbuminurie ook als 
sterk risicoverhogende factoren; bij patiënten met RA is een sterke ziekteactiviteit een sterk 
risicoverhogende factor. 

 
Toelichting bij het gebruik van de tabel: 

▪ geen risicoverhogende factoren = risicoverlagend, geen indicatie voor medicamenteuze 
behandeling; 

▪ 1 sterk risicoverhogende factor = indicatie voor medicamenteuze behandeling;  

▪ ≥ 2 mild risicoverhogende factoren = indicatie voor medicamenteuze behandeling 
▪ In deze standaard wordt een familieanamnese gedefinieerd als belast  indien een vader, moeder, 

broer of zus voor het 65e levensjaar een hart- en vaatziekte kreeg. 
 

Slechts in de categorie patiënten bij wie het 10-jaarsrisico tussen de 10 en 20% valt, wegen deze 
aanvullende risicofactoren mee, bij de keuze om al dan niet met medicamenteuze behandeling te 
starten. 
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5.3 Streefwaarden bloeddruk 

In de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 wordt als streefwaarde ≤140/90 gekozen. In dit protocol 
gaat de voorkeur naar een lagere waarde uit, namelijk RR ≤130/80 conform de aanbevelingen in de 

richtlijnen van de European Society of Hypertension en de Nederlandse Internisten Vereniging. Deze 
waarde geldt sowieso voor patiënten met angiopathie. In de meest recente nationale richtlijn MDR-
CVRM staat hierover: “Indien een patiënt met DM en microvasculaire schade en een bloeddruk >130 

mmHg striktere behandeling van de bloeddruk goed verdraagt, kan een streefwaarde van ≤130 mmHg 
worden gebruikt om verder microvasculaire schade te voorkomen”en “Na een CVA of een TIA  bestaat 
ook bij een SBD ≤140 mmHg een indicatie voor bloeddrukverlagende behandeling als deze wordt 

verdragen”.  
Bij personen  ≥ 80 jaar met hypertensie, wordt geadviseerd pas te starten met medicatie bij een 
systolische bloeddruk > 160mmHg als leefstijlmaatregelen onvoldoende effect hebben gehad. De SBD 

dient hierbij niet veel verder te dalen dan tot 150 mm Hg (zie ook hoofdstuk kwetsbare ouderen). 
 

5.4 Niet-medicamenteuze adviezen 

 
Navragen: 

▪ Roken 

▪ Alcoholgebruik  
▪ Voedingsanamnese, 
▪ Natriuminname, denk ook aan andere bronnen dan keukenzout, bijvoorbeeld,  

o kant-en klaarproducten,  
o Chinees eten,  
o Groenten uit blik.  

▪ Glycyrrhizinezuurhoudende producten, denk aan drop, zoethout thee  
▪ (Verzadigd) vet 
▪ Lichaamsbeweging  

 

Meet: 
▪ Tensie (zie Bijlage 2: “Bloeddrukmeting”) 
▪ Lengte  

▪ Gewicht  
▪ Taille  

 

Voorlichting bestaat uit: 
▪ Hoge bloeddruk is een van de risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten.  
▪ Behandeling verlaagt de morbiditeit en mortaliteit met betrekking tot CVA’s en in mindere 

mate andere vasculaire ziekten. Bij diabetes wordt bovendien de ontwikkeling van oog- en 
nierschade tegengegaan.  

▪ Stoppen met roken verlaagt de tensie niet of marginaal, maar geeft een snelle daling van het 

risico op hart- en vaatziekten.  
▪ Kans op bijwerkingen en belang van therapietrouw.  
▪ Het meest effectief bij het verlagen van CVR is (van veel naar minder) 

▪ Stoppen met roken 
▪ Behandelen van hypertensie 
▪ Behandelen hypercholesterolemie 

▪ Goede glucoseregulatie 
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Advies bestaat uit: 
▪ Stoppen met roken. 
▪ Alcoholgebruik maximaal 1 E bij vrouwen, maximaal 2 E bij mannen 

▪ Afvallen bij QI >25 
▪ Gezonde voeding, z.n. natriuminname verlagen en de goede vetten gebruiken. In geval van 

albuminurie is mogelijk ook een aanpassing van de eiwit intake nodig: max 0,8 g/kg ideale 

lichaamsgewicht. 
▪ Vermijden van glycyrrhizinezuurhoudende producten zoals drop, zoethoutthee en Stimorol 

kauwgom (original) 

▪ Voldoende lichaamsbeweging, minimaal 5 dagen per week 30 min matig-intensieve 
lichaamsbeweging 

 

5.5 Indicatie voor medicamenteuze behandeling     

 
RR > 140/90 bij DM patiënt = hypertensie. NHG-standaard CVRM 2012. Zie ook paragraaf 

streefwaarde. 
 
Als bij een patiënt met angiopathie(en) bij twee metingen de tensie hoger is dan 130/80, behandelen 

volgens schema.  
 
Als bij controle RR >130/80, dan informeren naar therapietrouw, voeding, drop, stress, NSAID-

gebruik. Als ook bij volgende meting 4 weken later RR > 130/80, dan medicatie ophogen of andere 
soort medicatie erbij. 
 

Na 12 maanden RR < streefwaarden (alle metingen) kan (gedeeltelijk) afbouwen worden overwogen, 
maar is niet aan te raden aangezien studies hebben laten zien dat hierna bij de meerderheid van de 
patiënten toch een persisterende bloeddrukstijging volgt (gemiddeld 15 mmHg systolisch en 5 mmHg 
diastolisch). Om de samenwerking tussen zorgverlener en patiënt goed te houden, kan echter 

geprobeerd worden om de medicatie te verminderen, vanzelfsprekend dan extra alert zijn op 
eventuele stijging van de tensie. In geval van aanwezigheid van micro- en macro-angiopathie wordt 
geheel staken van goed verdragen medicatie ten stelligst afgeraden. 
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5.6 Medicatie 

 
Alle stofnamen zijn in het protocol op alfabetische volgorde opgenomen. Er is een keuze gemaakt op 

basis van beschikbare evidence op harde eindpunten en/of nefropathie, indien aanwezig gebaseerd 
op studies uitgevoerd bij patiënten met diabetes mellitus. 
 

Uit praktische overwegingen, vanwege het feit dat veel patiënten duo-therapie in niet-maximale 
dosering nodig hebben, wijkt het stappenplan qua volgorde van toevoegen van antihypertensiva af 
van de NHG-standaard. Het plan is overigens in overeenstemming met de richtlijnen van het 

NDF/CBO uit 1998. Zie voor verklaring onderstaande noot in N.B*. 

5.6.1 Eerste stap: RAS-remmer 

1e keus: ACE-remmer:  

 

Middel Startdosering Ophogen/Max Lab vóór  Controle Waarschuwing  

Enalapril  
(Renitec) 
5, 10, 20 mg 

Bij diuretica  
5 mg,  
anders 10 mg.  

2-wekelijks 
1dd10, 2dd10 
max 

2dd20mg 
(wijkt af van 
standaard) 

 
* Kreat, K 
 

* na start of 
ophoging  
binnen 2 weken, na 

3 en 6 mnd en 
daarna jaarlijks 
kreat, MDRD en K 

* Niet 
combineren 
met K-sparend 

diureticum 

Fosinopril  

(Newace) 
10, 20 mg 

 

1.1e dag 5 mg, 
2e 10mg 

2-wekelijks 

20, 40 mg 
Max 40 mg 

 

*zie boven 
 

 

*zie boven 

 

*zie boven 

Perindopril  
(Coversyl 

2, 4, 8 mg 

 
Ouderen 2mg 

Anderen 4 mg 

Maandelijks  
max 4 mg 

max 8 mg 

 
*zie boven 

 

 
*zie boven 

 
*zie boven 

Ramipril  

(Tritace) 
2.5, 5, 10 
mg 

 

2.5 mg 

 

2-3 wekelijks 
Max 10 mg 

 

*zie boven 

 

*zie boven 

 

*zie boven 

 

N.B*.! Diureticum moet 3 dagen vóór start ACE-remmer of Angiotensine II-Antagonist worden 
gestaakt. 3 dagen na start, weer het diureticum toevoegen aan de ACE-remmer of Angiotensine II-
Antagonist. 

 
In geval van combinatiepreparaat enalapril/hydrochloorthiazide is 2dd 20/12.5 geoorloofd.  
 

 
2e keus: angiotensine II-antagonist, in geval van bijwerkingen ACE-remmer (meestal prikkelhoest) 
 

Middel Startdosering Ophogen/Max Lab vóór  Controle Waarschuwing  

Irbesartan 

(Aprovel)  
150, 300 mg 
 

75 mg 4-wekelijks 

150, 300 mg 
 

 

* Kreat, K 
 

* na start of 

ophoging  
binnen 2 weken, na 
3 en 6  mnd en 

daarna jaarlijks 
kreat, MDRD en K 

* Niet 

combineren 
met K-sparend 
diureticum 

Losartan 
(Cozaar) 

50, 100 mg 

50 mg Na 3-6 weken 
max 100 mg 

 
*zie boven 

 
*zie boven 

 
*zie boven 

Telmisartan  
Micardis  
20, 40, 80 mg 

40 mg Na 4-6 weken 
Max 80 mg 

 
*zie boven 

 
*zie boven 

 
*zie boven 

Valsartan 

(Diovan) 
80, 160 mg 

80 mg Na 4-6 weken 

Max 160 mg 

 

*zie boven 

 

*zie boven 

 

*zie boven 

 
Bij een stijging van K of kreatinine van >10% t.o.v. uitgangswaarde lab herhalen binnen 2-3 dagen. 
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5.6.2 Tweede stap: thiazidediureticum of calciumantagonist 

5.6.3 Derde stap: calciumantagonist of thiazidediureticum 

 

Middel Startdosering Ophogen/Max Lab vóór  Controle Waarschuwing  

Hydrochloor-

thiazide  
12.5 mg 

12.5 mg Niet ophogen 

Max 12.5 

Kreat, K * na start of ophoging  

binnen 2 weken, na 3 
en 6  mnd en daarna 
jaarlijks 

kreat, MDRD en K 

K voor 

behandeling 
moet >3.5 zijn. 
Anders K-

sparend 
diureticum. 

Indapamide  2.5 mg Niet ophogen Kreat, K  
 

*zie boven 

K voor 
behandeling 

moet >3.5 zijn. 
Anders K-
sparend 

diureticum. 

Chloortalidon 12.5 mg Niet ophogen Kreat, K  
 
*zie boven 

K voor 
behandeling 
moet >3.5 zijn. 

Anders K-
sparend 
diureticum 

Bij laag K 

overwegen 
Triamtereen/ 
HCT 
(Dytenzide) 

50/25 mg 

½ tablet Niet ophogen 

Max ½ tablet 

Kreat, K  

 
*zie boven 

 

 
Cave: hypertensie en hypokaliëmie kan wijzen op secundaire hypertensie. Bepaal bij vermoeden 
hiervan de K-uitscheiding in 24-uursurine. Indien deze >30 mmol/24 uur is, is er sprake van een renaal 

kaliumverlies, een bevinding die kan wijzen op een secundaire hypertensie.  
 
 

Middel Startdosering Ophogen/Max Lab vóór  Controle Waarschuwing  

Amlodipine) 

(Norvasc) 
5, 10 mg 

5mg 4-wekelijks 

Max 10 mg 

  *Dikke enkels, 

hoofdpijn, 
hartkloppingen 
en een rood 

gezicht zijn vaak 
vermelde 
bijwerkingen  

Barnidipine  

(Cyress) 
10,20 mg 

10 mg 4-wekelijks 

Max 20 mg 

   

* zie boven 

Nifedipine  
 (Adalat 

OROS) 
30, 60 mg 
 

30 mg ’s 
(morgens,  

met vloeistof 
innemen) 

4-wekelijks 
60, 90, 120 

mg 

K+ Na start of 
ophoging moet 

direct worden 
gestopt bij 
klachten die wijzen 

op angina pectoris 

Niet bij 
instabiele 

angina pectoris 
of  
recent hartinfarct  

<1 maand  
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5.6.4 Vierde stap: bètablokker  

 

Middel Startdosering Ophogen/Max Lab vóór  Controle Waarschuwing  

 
Bisoprolol 

(Emcor) 
5, 7.5, 10 mg 

 
5 mg 

 
6-wekelijks 

Max 20 mg 

 
Polsfrequentie  

 
Na start of 

ophoging 
polsfrequentie 
na 4 weken 

controleren * 

Voorzichtigheid 
bij patiënten 

met SU-
derivaten en/of 
insuline en bij 

patiënten  met 
Astma of 
COPD 

 

Carvedilol 
(Eucardic) 
6.25, 25 mg 

 

12.5 mg 

Na enkele 

dagen 25 mg 
Max 50 mg 
Ouderen 

iedere 2 
weken,  
Max 50 mg 

 

*zie boven 

 

*zie boven 

 

*zie boven 

Metoprolol 

retard 
(Selokeen  
Zoc) 

50, 100, 200 
mg 

 

50 mg 

 

6-wekelijks 
100, 150, 200 
mg 

 

*zie boven 

 

*zie boven 

 

*zie boven 

 
*  bij polsfrequentie <55 dosis verlagen, bij frequentie <50 betablokker staken 

5.6.5 Vijfde stap, bij therapieresistente hypertensie: 

(eventueel na consultatie specialist) 
 

Middel Startdosering Ophogen/Max Lab vóór  Controle Waarschuwing  

 
Spironolacton 

25, 50, 100 
mg 

 
12.5 mg 

 
Na 6 weken 

Max 50mg 

 
Kreat , K 

* na start of 
ophoging  

binnen 2 
weken, na 3 
en 6  mnd en 

daarna 
jaarlijks 
kreat, MDRD, 

Na en K 

CAVE:  
Hyperkaliëmie, 

Hyponatriëmie. 
Niet 
combineren 

met RAS-
remmer of 
renineblokker 

5.6.6 Zesde stap mogelijke keuze bij intolerantie voor RAS-remmers:  

(eventueel na consultatie specialist) 
 

Middel Startdosering Ophogen/Max Lab vóór  Controle Waarschuwing  

Aliskiren 150 

mg 

150 mg Na 2 weken 

Max 300 mg 

Kreat, K 

 

Voor start, na 

start of 
ophoging  
binnen 2 

weken kreat 
en K 

Niet 

combineren 
met K-sparend 
diureticum of 

RAS-remmer 

 
 

Gebruik van combinatiemiddelen bevordert vaak de therapietrouw.  
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5.7 Labcontrole voor en tijdens hypertensiemedicatie 
 
Lab vóór start medicatie: kreat, Na, K en ALAT. Bij een stabiele patiënt valt de controle samen met de 

jaarlijkse DM-controle. In urine wordt albumine/kreatinine ratio in ochtendurine bepaald.  
 
Als de albumine/kreatinine ratio bij herhaling > 25 is bij mannen en > 35 bij vrouwen, is een 24-uurs 

urinemeting nodig, na uitsluiten UWI en andere foutbronnen. De 24-uursurine wordt onderzocht op 
albumine en totaal eiwit / kreat. (Bij een 24-uurs albumine-excretie  ≥ 300mg of een 24-uurs eiwit-
excretie  ≥ 0.5g is i behandeling door een internist geïndiceerd)  
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5.8 Beleid kalium 

Normaal waarde: 3.5 - 5.0 
 

Indicatie voor laboratoriumonderzoek kalium:  
▪ Bij diagnostiek en jaarlijks bij hypertensie  
▪ Bij hartfalen 2x/jaar  

▪ Vóór start antihypertensiiva en jaarlijks bij gebruik van een digoxinepreparaat 
▪ Na starten ACE-remmer,  A2-antagonist of diureticum 

Hypokaliemie < 3.5 

 
Nagaan: 

▪ diarree 

▪ braken 
▪ gebruik laxantia 
▪ voedingsgewoontes m.b.t. eten groente en fruit 

▪ drop snoepen en drinken van zoethoutthee, sterremix etc** 
▪ gebruik diuretica 
▪ gebruik digoxinepreparaat: dit is geen oorzaak van hypokaliemie, maar kan in aanwezigheid 

van hypokaliemie leiden tot ernstige complicaties, m.n. (fatale) ritmestoornissen 
 
De kaliumbepaling is niet los te zien van de natriumbepaling.  

Beleid natrium: natrium- en kaliumexcretie zijn in de nier aan elkaar gekoppeld en veel 
antihypertensiva beïnvloeden plasma-elektrolytconcentraties in enige mate. Chronische pre-existente 
of door medicatie geïnduceerde hyponatriemie komt bij de oudere patiënt vaker voor en is een 

relatieve contra-indicatie voor m.n. thiazide-diuretica. Derhalve is voorafgaand aan en tijdens (instellen 
van) antihypertensieve behandeling natriumcontrole geïndiceerd.  
 
Voedingsmiddelen die veel kalium bevatten zijn alle verse groente en fruitsoorten met in het bijzonder 

tomaten en bananen. Verder wordt aangeraden om volkorenbrood, melk, peulvruchten, noten, vis en 
vlees te gebruiken.  
 

** Risico’s van overmatig gebruik  van glycyrrhizinezuur bevattende produkten, zoals drop en 
zoethoutthee. 
Er bestaat een individuele gevoeligheid voor drop, de een kan ertegen de ander niet.  

Voor diegenen die ervoor gevoelig zijn geldt het volgende: 
Drop kan de bloeddruk doen stijgen en het serumgehalte van kalium doen dalen. Een sterke daling 
van het kaliumgehalte kan leiden tot (ernstige) spierklachten en hartritmestoornissen.  

Drop bevat glycyrrhizinezuur, een zuur dat in staat is om via het enzym 11-beta-hydroxysteroid 
dehydrogenase de omzetting van cortisol in cortison te remmen. Bij remming van dit enzym zal er 
meer actief cortisol in de nieren aanwezig zijn. Als gevolg hiervan gaan de nieren meer zout 

vasthouden, waardoor de bloeddruk stijgt. Bovendien doet de cortisol de uitscheiding van kalium via 
de nieren toenemen en wordt daarnaast ook kalium vanuit het bloed de lichaamscellen in gepompt.  
 

Kaliumsuppletie  
 
Contra-indicatie:  

▪ ernstige nierinsufficiëntie 
▪ gebruik van kaliumsparende diuretica (relatief) 
▪ maag/darm ulcera 

Combinatie kaliumsuppletie  
▪ met ace-remmer of NSAID: let op hyperkaliemie  
▪ met thiazide diureticum: weinig zinvol  

 
Hyperkaliemie >5.0 
 

Nagaan:  
▪ gebruik kaliumsuppletie 
▪ gebruik RAS-remmer 

▪ gebruik NSAID’s 
▪ nierinsufficiëntie 
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Waarde Ziektebeeld Nagaan Actie 

 
 

>5.0 
 

 
 

Hypertensie 

Gebruik K-suppletie, K-sparend 
Diureticum, RAS–remmer, 

NSAID’s 
Lab K, Na en kreat 

Uitleg 
K-suppletie stop 

Overleg HA 

 
 

 3.5 – 3.8 

 
 

Hypertensie 
 
 

Gebruik laxantia 
Diarree 

Voeding m.b.t. eten groente en 
fruit 
drop snoepen en drinken van 

zoethoutthee, sterremix etc** 

Uitleg 
Advies m.b.t. kaliumrijke voeding 

Desgewenst starten met kaliumsparend 
diureticum. Controle K binnen 4 weken na 
start 

Controle jaarlijks  

 
 
3.5 - 3.8 

 

Hypertensie met 
digitalispreparaat  
en/of 

Preëxistent 
hypokaliemie 
en/of RAS-

remmer 

Gebruik laxantia 
Diarree 
Voeding m.b.t. eten groente en 

fruit 
drop snoepen en drinken van 
zoethoutthee, sterremix etc** 

Uitleg 
Advies m.b.t. kaliumrijke voeding 
Controle kalium na 4 weken 

Voorkeur: starten met kaliumsparend 
diureticum 
HCT vervangen door kaliumsparend   

Overleg HA, secundaire hypertensie? 

 
 
 

 
 
3.0 - 3.5 
 

 
 

 
 
 

Hypertensie 
en/of 
Preëxistent 
hypokaliemie 

 

Gebruik laxantia 
Diarree 
Voeding m.b.t. eten groente en 

fruit 
drop snoepen en drinken van 
zoethoutthee, sterremix etc** 

Uitleg 
Advies m.b.t. kaliumrijke voeding 
Kaliumsparend indien diureticum 1e keus 

HCT+ACE+goede RR HCT stop, na 3 
mnd RR 
Indien HCT met ACE + hoge RR ACE 
remmer ophogen, na 3 mnd RR 

overleg HA, secundaire hypertensie? 
Herhalen kalium na 2 weken 

 
 

3.0 - 3.5 
 

 
 

Hypertensie met 
digoxine-
preparaat 

 

Gebruik laxantia 
Diarree 

Voeding m.b.t. eten groente en 
fruit 
drop snoepen en drinken van 

zoethoutthee, sterremix etc** 

Als boven, maar z.s.m. herhalen kalium, 
overwegen Kalium suppletie en wekelijks 

controleren tot kalium genormaliseerd is 

 
2.8- 3.0 
 

 
Hypertensie 

Gebruik laxantia 
Diarree 
Voeding m.b.t. eten groente en 

fruit 
drop snoepen en drinken van 
zoethoutthee, sterremix etc** 

Indien diureticum, dit staken. 
Kalium suppleren  
Controle kalium binnen 1 week 

Secundaire hypertensie? 
Altijd overleg HA 
Zeker in geval van digoxinepreparaat, 

spoedconsultatie 2e lijn 

 
 
 

< 2.8 

 
 
 

Hypertensie  
 
 

Gebruik laxantia 
Diarree 
Voeding m.b.t. eten groente en 

fruit 
drop snoepen en drinken van 
zoethoutthee, sterremix etc** 

Als boven, maar bovendien 
spoedconsultatie 2e lijn voor eventuele 
klinische kaliumsuppletie  
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5.9 Controle van de bloeddruk bij medicamenteuze therapie hypertensie 

 
De bloeddruk wordt 3-maandelijks gecontroleerd bij de reguliere DM-controle, zo nodig vaker. 

Zie ook thuismetingen / ambulante metingen 
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6 Dyslipidemie 

6.1 Diagnostiek  

Primaire (familiaire) dyslipidemie valt buiten dit protocol. Secundaire dyslipidemie (gevolg van 

afwijkingen aan lever, schildklier of alcoholmisbruik) dient te worden uitgesloten.  

6.2 Definitie dyslipidemie 

 

▪ Totaal cholesterol  > 5,2 mmol/l 
▪ Cholesterol/HDL ratio  > 4 
▪ LDL-cholesterol  > 3,4 mmol/l 

▪ Triglyceriden   > 2,0 mmol/l 
▪ HDL-cholesterol < 1,0 mmol/l (vrouwen <1.1 mmol/l) 

 

6.3 Streefwaarden 

 
▪ Cholesterol totaal < 4.5 

▪ LDL-cholesterol  ≤2.5  
▪ Triglyceriden  < 2 
▪ HDL-cholesterol  > 1 

 

6.4 Niet-medicamenteuze adviezen  

 

Risicofactoren: 
▪ Roken 
▪ Overgewicht 

▪ Verkeerd voedingspatroon 
▪ Weinig lichaamsbeweging 

 

Voorlichting: 
▪ Hoog cholesterol is geen ziekte maar risicofactor 
▪ Hoog cholesterol is vooral van belang als er ook andere risicofactoren zijn voor HVZ.  

▪ Stoppen met roken heeft meer effect dan medicamenteuze behandeling.  
▪ Mogelijke bijwerkingen duidelijk vermelden  
▪ Belang van therapietrouw benadrukken 

   
Navragen: 

▪ Overmatig alcoholgebruik → kan secundaire hypertriglyceridemie veroorzaken 

▪ Nieraandoening  → is een risicofactor 
▪ Belaste familieanamnese → is een risicofactor 
▪ Of de bepaling nuchter is uitgevoerd (triglyceriden) 

 
Advies: 

▪ Stoppen met roken 

▪ Alcoholgebruik z.n. minderen tot maximaal 1E per dag bij vrouwen, maximaal 2E bij mannen 
▪ Afvallen bij QI > 25  
▪ Gezonde voeding 

▪ Regelmatige lichaamsbeweging, bij voorkeur alle dagen van de week, maar minimaal 5 
dagen/week, minimaal 30 min/dag. Voor personen met obesitas of manifeste hart- en 
vaatziekten wordt minimaal 60 min/dag aanbevolen. 
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6.5 Indicatie voor medicamenteuze behandeling cholesterol   

 
Een patiënt met DM type 2 komt volgens de gereviseerde multidisciplinaire richtlijn MDR-CVRM niet 

meer altijd in aanmerk ing voor behandeling met een statine, ongeacht de uitgangswaarde van het 
cholesterol. 
 

In de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2013, wordt verwezen naar de NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement. Zie bij hoofdstuk hypertensie de tabel voor risicoschatting HVZ. 
 

Behandeling met een cholesterolsyntheseremmer van mensen met DM2 is alleen geïndiceerd als het 
LDL-cholesterol ten minste 2,6 mmol/l bedraagt.  
 

De volledige tekst met aanbevelingen ten aanzien van het cholesterol luidt:  ‘Bij patiënten met DM2 en 
een LDL >2,5 mmol/l (of TC >4,5 mmol/l (als het LDL door een hoog triglyceridengehalte niet te 
berekenen is) wordt behandeling met een statine geadviseerd.  

 
Bij jonge patiënten met een gunstig risicoprofiel en een goede glykemische instelling (HbA1c ≤53 
mmol/mol) kan worden overwogen een hogere behandelgrens te hanteren of de behandeling, in 

overleg met de patiënt, uit te stellen tot latere leeftijd.  
 
Bij patiënten met DM2 en een LDL <2,5 mmol/l kan een sterk  verhoogd risico (bijvoorbeeld slechte 

metabole controle, nierfunctiestoornis, sterk belaste familieanamnese of c lustering van risicofactoren) 
toch voldoende reden zijn om een statine te overwegen. 
 

Behandeling dient altijd te starten met simvastatine 40 mg of eventueel een lagere dosis indien het 
LDL-cholesterol niet veel hoger is dan de streefwaarde,.  
Indien de LDL-streefwaarde niet wordt behaald bij een behandeling met simvastatine, komen 
atorvastatine 40 mg of rosuvastatine 10 mg in aanmerking.  

Bij het niet verdragen van de medicatie kiest men voor verlaging van de dosering simvastatine, dan 
wel overgaan op pravastatine (als de LDL-cholesterolwaarde niet veel hoger is dan de streefwaarde) 
of fluvastatine.  

 
Indien een statine wordt verdragen, maar het LDL blijft >2.5mmol/l en/of de triglyceriden >10 mmol/l is 
terughoudendheid geboden met toevoeging van LDL-verlagende middelen (ezetimibe, 

galzuurbindende harsen en nicotinezuur) en triglyceriden verlagende middelen (acipimox.fibraten, 
nicotinezuur en omega-3 vetzuren), want er is geen bewijs dat de combinatie van één van deze 
middelen met een statine een groter effect heeft op de incidentie van HVZ dan een statine alleen.  

 
Indien een combinatie in enkele gevallen toch wordt voorgeschreven ter preventie van pancreatitis, 
dient gemfibrozil niet aan simvastatine of atorvastatine te worden toegevoegd vanwege mogelijke 

interacties. 
 
Indien een statine niet wordt verdragen of is gecontraïndiceerd en medicamenteuze behandeling van 

hypercholesterolemie gewenst is: 
 
Bij een LDL >2.5 mmol/l: er is beperkt (cholestyramine, nicotinezuur) of geen (colesevelam, ezetimibe) 

bewijs dat LDL-verlagende middelen de incidentie van HVZ verlagen. Vanwege het feit dat veel 
patiënten het goed tolereren, wordt in afwachting van meer evidence geadviseerd ezetimibe voor te 
schrijven of een ander cholestyramine, dan wel nicotinezuur. 

 
Bij een LDL >2.5 mmol/l in combinatie met een laag HDL-cholesterol en een hoog triglycereride 
komen gemfibrozil of nicotinezuur in aanmerking, aangezien in enkele studies is aangetoond dat deze 

middelen als monotherapie bij mannen de incidentie van HVZ verlagen. Van de overige triglycereride 
verlagende middelen (acipimox, de overige fibraten, nicotinezuur en omega-3 vetzuren) is geen bewijs 
dat deze middelen het risico op HVZ verminderen. Ciprofibraat en bezafibraat zijn evenwel minder 

geassocieerd met interacties met statines en worden goed getolereerd, reden om deze middelen hier 
als alternatief voor gemfibrozil te positioneren.  



Huisartsen Eemland Zorg 2017 

 
Diabetes type 2, protocol deel 2 

 - 48 - 

6.6 Lipiden verlagende medicatie 

 
▪ Voor de meeste statines is aangetoond dat zij het risico op HVZ aantoonbaar verminderen. 

Gemiddeld geeft iedere mmol/l daling van het LDL ongeveer 20% reductie van het relatieve 
risico op ziek te of sterfte door HVZ, en 10% daling van het relatieve risico op sterfte in het 
algemeen. Op grond van kosteneffectiviteit wordt geadviseerd de behandeling te starten met 

simvastatine 40 mg. Na 1 tot 3 maanden wordt het LDL gecontroleerd. De LDL-streefwaarde 
is ≤ 2,5 mmol/l. 

▪ Als met simvastatine 40 mg deze streefwaarde niet wordt bereikt, is intensivering van de 

statinetherapie kosteneffectief, mits de indicatiestelling voor het starten van de statine conform 
de standaard is verlopen.  

 

Ophogen van simvastatine naar 80 mg/d wordt niet geadviseerd vanwege bijwerkingen. 
 

Zie stappenplan voor het intensiveren van statinetherapie  

▪ Lage doseringen van atorvastatine (< 20 mg/d) of rosuvastatine (< 10 mg/d) hebben geen 
voordeel boven simvastatine 40 mg/d.  

▪ Bij elke volgende stap wordt het LDL na 3 maanden gecontroleerd. Als met statines een LDL 

≤ 2,5 mmol/l niet haalbaar is, volg dan de aanbevelingen in de paragraaf “Niet bereiken van 
LDL-streefwaarde”. 

 

Procentuele afname van de serumconcentratie LDL-cholesterol 
 

statinedosis 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg 

simvastatine 23%  27%  32%  37%  42%  

rosuvastatine 38%  43%  48%  53%  
 

atorvastatine 31%  37%  43%  49%  55%  

pravastatine 15%  20%  24%  29%  33%  

fluvastatine 10% ( 15%  21%  27%  
 

 

Simvastatine 40 mg/d wordt als referentie beschouwd. De gemiddelde LDL-daling die hiermee wordt 
bereikt is 37%  
Behandeling dient altijd te starten met simvastatine 40 mg/d, of eventueel een lagere dosis indien het 

LDL weinig hoger is dan de streefwaarde.  
De individuele variatie in gevoeligheid voor statines is echter niet goed bekend. Een minder grote 
daling van het LDL dan verwacht kan het gevolg zijn van een verlaagd uitgangs-LDL ten gevolge van 

een operatie of tijdelijke ziekte (bijvoorbeeld een hartinfarct of onbehandelde hypothyroïdie). 
Om deze reden, en op grond van kostenoverwegingen, kan men toch altijd eerst starten met 
simvastatine 40 mg/d.  

Indien de LDL-streefwaarde met simvastatine 40 mg/d niet wordt gehaald, komen atorvastatine ≥ 20 
mg/d of rosuvastatine ≥ 10 mg/ dag in aanmerking. In 2012 verloopt het patent op atorvastatine, 
waardoor er wijzigingen in de kosteneffectiviteit kunnen gaan optreden.  

 

6.6.1 Stappenplan statinetherapie  

 

Stap 1 start met simvastatine 40 mg (of lager indien geringe LDL-verhoging)  

Stap 2*  switch naar atorvastatine 20 of 40 mg/d of rosuvastatine 10 of 20 mg/d (dosering 
afhankelijk van de LDL-verhoging) 

Stap 3*  verhoog dosering atorvastatine tot maximaal 80 mg of rosuvastatine tot maximaal  
40 mg 

Stap 4*  bij niet bereiken van LDL-streefwaarde, zie desbetreffende paragraaf 
* Een volgende stap is van toepassing indien de streefwaarde niet wordt bereikt.  
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6.6.2 Bijwerk ingen statines 

Bijwerkingen van statines zijn spierpijn of spierstijfheid (zonder spierschade, bij 5% tot 18% van de 
gebruikers). Dezelfde klachten komen echter ook veel voor zonder statinegebruik.  

Overige bijwerkingen zijn:  
▪ myopathie (met spierschade, bij 0,1% tot 0,5% van de gebruikers),  
▪ leverfunctiestoornissen (0,1% tot 1,5% van de gebruikers)  

▪ zeer zeldzaam voorkomende rabdomyolyse (bij 0,023% van de gebruikers).  
 
Gezien de zeldzaamheid van statinegerelateerd leverfalen en rabdomyolyse is routinematige controle 

(zoals aangeraden in de officiële bijsluiterteksten) van de CK-concentratie en de leverenzymen tijdens 
statinegebruik niet aangewezen, zeker niet bij stabiele patiënten die lagere doseringen van een statine 
gebruiken. Spierpijn door statinegebruik is ook beschreven bij normaal blijvende CK-waarden. De 

anamnese is dus belangrijker dan een CK-bepaling.  
 
Gedurende de behandeling met statines is het belangrijk te letten op onverklaarbare, heftige spierpijn, 

spierzwakte of spierkramp, vooral als deze gepaard gaat met malaise of koorts.  
▪ Staak of verlaag (tijdelijk) de dosering van de statine bij milde spierklachten zonder toxiciteit 

en evalueer de klachten na enkele weken.  

▪ Indien er geen relatie is met statine, wordt de statine weer gestart.  
▪ Als er wel een relatie is, wordt de statine eventueel in een lagere dosering herstart of wordt 

overgestapt op fluvastatine ≤ 40 mg, pravastatine ≤ 80 mg of rosuvastatine ≤ 40 mg.  

 
Verdenking op toxiciteit of langdurige interacties zijn indicaties voor bepaling van het CK en de 
transaminasen. Bij myopathie (CK stijging > 10 keer de bovengrens van de normaalwaarde) of 

klinische verdenking op myotoxiciteit dient de statine te worden gestaakt. Bij een stijging van de 
transaminasen tot meer dan drie keer de bovengrens van de normaalwaarde kan de statinetoediening 
worden gestaakt, en eventueel hervat in een lagere dosering, of een andere statine worden 
voorgeschreven na normalisatie van de leverenzymen. 

 

6.6.3 Interacties met statines  

Een aantal (veel voorgeschreven) geneesmiddelen heeft een onwenselijke invloed op de 

statinespiegels, met name doordat ze het enzym dat statines afbreekt (vooral CYP3A4) remmen of 
juist induceren Vooral simvastatine en atorvastatine zijn hier gevoelig voor. Combinatie van deze 
statines met bedoelde medicamenten dient te worden vermeden. 

 
 

Geheel te vermijden ▪ orale antimycotica: 
▪ itraconazol, ketoconazol, voriconazol 

▪ ritonavir 
▪ ciclosporine (voorzichtigheid geboden bij 

alle statines) 

▪ grapefruitsap 

(Tijdelijke) dosisverlaging van statine of 
vermijden combinatie 

▪ mycines (azitromycine, claritromycine, 
erytromycine) 

▪ calciumantagonisten (diltiazem, 

verapamil) 
▪ gemfibrozil (vooral bij simvastatine) 
▪ amiodaron 

Verminderde effectiviteit van statine ▪ rifampicine 

▪ anti-epileptica (carbamazepine, 
fenobarbital) 

▪ fenytoïne 

▪ efavirenz 
▪ nevirapine 
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6.6.4 Beleid bij het niet bereiken streefwaarde met een statine 

 
Indien een statine wordt verdragen, maar het LDL blijft >2.5mmol/l en/of de triglyceriden >10 mmol/l is 

terughoudendheid geboden met toevoeging van LDL-verlagende middelen (ezetimibe, 
galzuurbindende harsen en nicotinezuur) en triglyceriden verlagende middelen (acipimox.fibraten, 
nicotinezuur en omega-3 vetzuren), want er is geen bewijs dat de combinatie van één van deze 

middelen met een statine een groter effect heeft op de incidentie van HVZ dan een statine alleen.  
 
Indien een combinatie in enkele gevallen toch wordt voorgeschreven ter preventie van pancreatitis,  

dient gemfibrozil niet aan simvastatine of atorvastatine te worden toegevoegd  vanwege 
mogelijke interacties. 
 

Indien een statine niet wordt verdragen of is gecontraïndiceerd en medicamenteuze behandeling van 
hypercholesterolemie gewenst is: 
 

Bij een LDL >2.5 mmol/l: er is beperkt (cholestyramine, nicotinezuur) of geen (colesevelam, ezetimibe) 
bewijs dat LDL-verlagende middelen de incidentie van HVZ verlagen. Vanwege het feit dat veel 
patiënten het goed tolereren, wordt in afwachting van meer evidence geadviseerd ezetimibe voor te 

schrijven of een ander cholestyramine, dan wel nicotinezuur.  
 
Bij een LDL >2.5 mmol/l in combinatie met een laag HDL-cholesterol en een hoog triglycereride 

komen gemfibrozil of nicotinezuur in aanmerking, aangezien in enkele studies is aangetoond dat deze 
middelen als monotherapie bij mannen de incidentie van HVZ verlagen. Van de overige triglycereride 
verlagende middelen (acipimox, de overige fibraten, nicotinezuur en omega-3 vetzuren) is geen bewijs 

dat deze middelen het risico op HVZ verminderen. Ciprofibraat en bezafibraat zijn evenwel minder 
geassocieerd met interacties met statines en worden goed getolereerd, reden om deze middelen hier 
als alternatief voor gemfibrozil te positioneren. 
 

 

6.7 Labcontrole vóór start lipidenverlagende medicatie  

 

(Nuchter laten bepalen) 
▪ Cholesterol totaal 
▪ HDL 

▪ LDL 
▪ Triglyceride 
▪ gammaGT 

▪ ALAT 
 

▪ TSH moet ook eenmalig, in de diagnostische fase, worden bepaald, omdat hypothyreoidie 

secundaire hypercholesterolemie kan veroorzaken.  
 

6.8 Controle bij lipidenverlagende medicatie 

 
Verdere controles bij de jaarcontrole DM. Informeer naar compliance en ga het  risicoprofiel na op 
veranderingen. Lab controle van het nuchtere lipidenspectrum 
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7 Nefropathie 
 
Hoewel het aantal mensen dat op dit moment het eindstadium nierfalen bereikt als gevolg van 

klassieke nierziekten, zoals glomerulonefritis, vasculitis en interstitiële nefritis en van diabetes mellitus 
type 1. in absolute zin afneemt, neemt het aantal mensen dat het eindstadium nierfalen bereik t als 
gevolg van diabetes mellitus type 2, hypertensie of atherosclerotisch vaatlijden fors toe.  

 
Een verminderd vermogen van het lichaam om afvalstoffen via de nieren te k laren kan veroorzaakt 
worden door een nierziekte (primair, of secundair aan een systemische aandoening), maar ook gezien 

worden als een onderdeel van het normale verouderingsproces. Op veertigjarige leeftijd is de eGFR 
gemiddeld 80 ml/min/1,73m2. Vanaf deze leeftijd neemt de nierfunctie geleidelijk af met ongeveer 0,4 
ml/min/1,73m2 per jaar.  

 
N.B ondanks dat dit een normaal fysiologisch proces is, heeft een verminderde nierfunctie 
(klaring) consequenties bijvoorbeeld voor wat betreft de dosering van via de nieren geklaarde 

medicatie. 
 
Achtergronden 

 
Een aandoening van de nieren kan zich op verschillende manieren uiten:  
 

▪ verlies van eiwit met de urine. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen micro-albuminurie en 
macro-albuminurie (proteïnurie); 

▪ afname van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR: glomerular filtration rate). Dit gaat gepaard 

met afname van de (creatinine) klaring en een stijging van het serumcreatininegehalte.  
▪ specifieke afwijkingen in het urinesediment met aanwezigheid van (dysmorfe) erytrocyten 

en/of celcilinders 

 
Deze drie uitingen kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar voorkomen.  
 

7.1 Stadia van chronische nierschade 

 
De indeling is gebaseerd op de aanwezigheid van afwijk ingen in de urine en de met de MDRD-formule 

geschatte GFR, waarbij bij alle stadia gesproken wordt van chronische nierschade, 
 
 

 

Stadium 

 

eGFR en eventuele (micro)albuminurie 

 
1 

 
≥ 90 ml/min/1,73m2 én persisterende (micro)-albuminurie of persisterende en 
specifieke sedimentafwijkingen 

 

 
2 

 
60 tot 90 ml/min/1,73m2 én persisterende (micro)-albuminurie of persisterende en 
specifieke sedimentafwijkingen 

 

 
3 

 
30 tot 60 ml/min/1,73m2 
 

 

4 

 

15 tot 30 ml/min/1,73m2 
 

 
5 

 
< 15 ml/min/1,73m2 
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7.2 Diagnostiek  

 
De nierfunctie wordt in de huisartsenpraktijk vastgesteld door urineonderzoek en een schatting aan de 

hand van het serumcreatininegehalte. De meest gebruikte formule voor schatting van de nierfunctie is 
de MDRD-formule. 

7.2.1 Nierfunctie  

 
De nierfunctie kan onderschat worden  

▪ bij gebruik van bepaalde medicamenten (zoals cimetidine, trimetroprim en co-trimoxazol)  

▪ bij zware spierarbeid of bovengemiddelde vleesconsumptie voorafgaand aan de 
creatininebepaling 

▪ bij een toegenomen spiermassa, zoals bij gespierde sporters en bodybuilders  

 
De nierfunctie kan overschat worden  

▪ bij personen met een laag lichaamsgewicht (40 tot 60 kg)  

▪ bij spieratrofie (bijvoorbeeld door bedlegerigheid of parese)  
▪ bij negroïde mensen als het ras niet bij de lab-bepaling is bekend 

 

De MDRD-formule is bij klaringen boven 60 ml/min/1,73m² minder betrouwbaar (een dergelijke klaring 
wordt daarom vermeld als >60 ml/min/1,73m²). Vooral bij jongeren kan het dus meerwaarde hebben 
de Cockroft-Gault-formule te gebruiken voor schatting van de nierfunctie. 

 
Bij een eGFR < 60 ml/min/1,73m2 kunnen metabole veranderingen optreden.  
 

De calcium- en fosfaathuishouding kan verstoord raken.  
▪ Normaal wordt vitamine D in de nieren omgezet in zijn actieve vorm (1,25-dihydroxy 

cholecalciferol).  
▪ Actief vitamine D is nodig om in de darm calcium op te nemen.  

▪ Bij verminderde nierfunctie kan de beschikbaarheid van actief vitamine D afnemen 
▪ Als gevolg hiervan kan het serumcalciumgehalte dalen 
▪ Dit is een stimulans voor de bijschildklieren om het parathormoon (PTH) uit te scheiden. 

▪ PTH stimuleert de osteoclasten in het bot, waardoor calcium en fosfaat uit het bot worden 
gemobiliseerd.  

Door het mobiliseren van calcium en fosfaat uit het bot, kan renale osteodystrofie ontstaan. Renale 

osteodystrofie draagt bij aan het verhoogde cardiovasculaire risico (waarschijnlijk door toename van 
calcificaties in de coronairarteriën). 
 

Bij een eGFR < 30 ml/ min/1,73m2 kunnen daarnaast onderstaande afwijkingen voorkomen 
▪ een normocytaire anemie (door een verminderde erytropoïetine-productie in de nieren),  
▪ metabole acidose (door een verminderde capaciteit van de nier om zuur uit te scheiden),  

▪ jeuk 
▪ jicht (bij een verhoogd urinezuurgehalte) ontstaan 

7.2.2 Albuminurie 

 
▪ Vaststelling van (micro-)albuminurie dient plaats te vinden in het laboratorium door bepaling 

van de albumineconcentratie of de albumine/creatinine-ratio  

▪ De albumine-uitscheiding in de urine varieert gedurende de dag en van dag tot dag.  
▪ Daarom moet een eerste te hoge uitslag van de albumineconcentratie of van de 

albumine/creatinine-ratio worden bevestigd door een tweede bepaling.  

▪ Bij een tweede te hoge lab-uitslag van de albumineconcentratie of van de albumine/creatinine-
ratio in de urine, wijzend op micro-albuminurie moet dit vervolgens worden bevestigd door een 
derde bepaling na drie maanden.  

▪ Indien ook dan sprake is van micro-albuminurie, spreekt men van persisterende micro-
albuminurie. 
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7.3 Anamnese en aanvullend onderzoek 

 
Bij patiënten met diabetes mellitus type 2, bij wie bij het vaststellen van de diagnose of bij jaarlijkse 

controles (micro-)albuminurie of een verlaagde eGFR gevonden wordt, gaat de huisarts het volgende 
na. 
 

Anamnese:  
▪ Bij (micro-)albuminurie (vastgesteld met een laboratoriumbepaling): berust de positieve uitslag 

op een niet primair nefrogene oorzaak (zoals ontregelde diabetes, manifest hartfalen, 

menstruatie, urineweginfecties of een koortsende ziekte)? 
▪ Is de patiënt bekend met een nierziekte, recidiverende pyelonefritis, anti-refluxoperaties? 
▪ Nefrectomie of een autoimmuunziekte?  

▪ Zijn er nierziekten in de familie bekend (ziekte van Alport, cystenieren)? 
▪ Gebruikt de patiënt medicatie die mogelijk schadelijk is voor de nierfunctie of de nierfunctie 

kan verminderen? Zie “Medicatie bij nierfunctiestoornissen” 

▪ Hypertensie in voorgeschiedenis 
 
Aanvullend onderzoek: 

▪ Herhalen urineonderzoek volgens richtlijnen LTA chronische nierschade. 
▪ Tensiemeting 
▪ Bij persisterende (micro-)albuminurie of een verlaagde eGFR: beoordeling van het 

urinesediment op (dysmorfe) erytrocyten en/of celcilinders. De huisarts verwijst de patiënt bij 
aanwezigheid van sedimentsafwijkingen naar de tweede lijn. 

▪ Bij aanwijzingen voor een post-renale obstructie en cystenieren (bijvoorbeeld bij een positieve 

familieanamnese) kan de huisarts zelf echografie aanvragen 

7.4 Richtlijnen beleid 

 
De huisarts kan zelf een groot deel van de patiënten met microalbuminurie of een verminderde 

nierfunctie begeleiden. Er is een indeling te maken in patiënten die de huisarts zelf kan begeleiden, 
patiënten bij wie een consultatie van de tweede lijn is aangewezen en patiënten die naar de tweede 
lijn moeten worden verwezen. 

7.4.1 Begeleiding van patiënten in de eerste lijn 

 
Patiënten > 65 jaar en een eGFR 45 tot 60 ml/min/1,73m2  

 
Bij deze patiënten kan er, bij een stabiele nierfunctie zonder macro-albuminurie, vanuit worden 
gegaan dat er sprake is van een fysiologisch verminderde nierfunctie 

 
Adviezen: 

▪ Stoppen met roken  

▪ Eventueel overgewicht verminderen. 
▪ Bij het bestaan van hypertensie of micro-albuminurie de hoeveelheid zout in het dieet te 

beperken tot 5 gram/dag (door geen zout toe te voegen bij de voedselbereiding en het gebruik 

van industrieel bereide voedingsmiddelen te vermijden). 
▪ Overweeg een verwijzing naar de diëtist  

 

Ten aanzien van het voorschrijven van medicatie: 
 

Zie “Medicatie bij nierfunctiestoornissen”: 

▪ Bij gebruik van medicatie, die de nierfunctie negatief kan beïnvloeden; heroverweeg deze en 
overleg eventueel met de tweede lijn en/of (ziekenhuis)apotheker; 

▪ Voorkom het gebruik van nefrotoxische medicatie; 

▪ Pas zo nodig de dosering aan van bekende en nieuwe medicatie.  
▪ Voorkom dehydratie (met name ter voorkoming van acute nierschade bij intercurrente 

infecties; vooral bij koorts en/of braken in combinatie met het gebruik van diuretica, RAS-

remmers, metformine en SU-derivaten). 
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7.5 Controlebeleid  

 
Bepaal initieel twee of drie keer per jaar de  

▪ uitslag van aanvullend laboratoriumonderzoek ter opsporing van metabole complicaties  
Hb, kalium, calcium, fosfaat, serumalbumine, PTH, Vitamine D. Op lab formulier Meander MC 
terug te vinden onder “chronische nierschade”.  

▪ Meet de bloeddruk.  
 

7.6 Behandeling 

 
▪ Geef algemene leefstijladviezen 
▪ Behandel de bloeddruk  − indien boven de streefwaarde − volgens de bestaande richtlijnen. 

▪ Schrijf bij micro- of macroabuminurie een ACE-remmer voor, ook als de bloeddruk niet is 
verhoogd. 

▪ Behandeling met vitamine D wordt geadviseerd indien de PTH hoger is dan 7,7 mmol/l en 

wanneer vitamine D <80 nmol/l is 
o Start in dit geval met colecalciferoldrank FNA 1ml à 50.000 IE: de eerste drie 

maanden éénmaal per week, daarna éénmaal per maand 1 ml.  

o Indien na drie maanden de PTH > 7,7 mmol/l blijft en de vitamine D >80 nmol/l is, 
consulteer de tweede lijn voor overleg over eventuele toevoeging actief vitamine D.  

 

Zie ook hoofdstuk consulteren en verwijzen! 
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7.7 Medicatie die nefrotoxisch is of waarvan de dosering aanpassing behoeft 

 
Zie voor een compleet overzicht het “protocol LTA nierfunctiestoornissen” 

 

Medicament eGFR Effect Advies of alternatief 

Analgetica    

 
 

NSAID’s 

 
 

<30 

 
Acute nierschade 

Geef zo mogelijk paracetamol en vermijd 
NSAID’s, indien toch noodzakelijk dan alleen 

kortdurend geven en ten minste voorafgaand 
aan en week na start nierfunctie controleren 

Middelen bij 
infectieziekten 

   

 

Ciprofloxacine 

 

<30 

Verhoogde kans op 

bijwerkingen 

Bij eenmalige dosis is geen aanpassing nodig, 

geef bij meermalige toediening 
de halve dosis 

 
Co-trimoxazol 

 
<30 

Verhoogde kans op 
bijwerkingen 

Dosis halveren of doseringsinterval 
verdubbelen of kies voor ander antibioticum 

 

Nitrofurantoine/ 
Trimethoprim 

 

< 50 

Door cumulatie kans 

op toxische 
neuropathie 

Nitrofurantoine is gecontra-indiceerd; 

alternatief trimethoprim (de eerste 3 dagen 
normale dosering en daarna halve dosering of 
dosering op geleide van de bloedspiegel). 

Bloedsuiker 

verlagende 
middelen 

   

 
Metformine 

 
<50 

Door cumulatie kans 
op lactaatacidose 

Bij 30 – 50 ml/min: startdosering verlagen tot 2 
maal daags 500 mg;  

Bij  <30 ml/min: contra-indicatie. 

 
Sulfonylureum-
derivaten 

 
<50 

Door stapeling 
toename van kans op 
ernstige 

hypoglycemie 

Geldt niet voor tolbutamide.  
Bij < 50 ml/min startdosering halveren of 
omzetten naar tolbutamide of insuline 

Tractus 
circulatorus 

   

 

 
Digoxine  

 

 
< 50. 

Toxiciteit 

(misselijkheid, 
braken, visus 
verstoring, delier), 

ritmestoornissen. 

Bij 10 tot 50 ml/min halveer de oplaaddosering, 

Initiële 
onderhoudsdosering na opladen: 0,125 mg/dag. 
Pas de dosering daarna aan op geleide van het 

klinische beeld 

 
Furosemide/ 
bumetanide  

 

 
 
< 30 

Bumetanide heeft 
een betere 
biologische 

beschikbaarheid dan 
furosemide 

Start met normale dosering, verhoog zo nodig 
dosering op geleide van effect; max. 1000 mg 
furosemide en 10 mg bumetanide per dag. 

 
 

RAS-remmers  
 

 
< 30/50 

Verhoogde kans op 
bijwerkingen, 

afhankelijk van de 
stof 

Dosisaanpassing kan nodig zijn afhankelijk van 
de stof. Tot 10 ml/min geen aanpassing nodig 

bij fosinopril en Angiotensine-II-Antagonisten 
(met uitzondering van olmesartan). 

Spironolacton  < 50 Hyperkaliemie Controleer 2 keer per jaar de kaliumspiegel 

Thiazidediuretica  
 

< 50 Bij < 30 ml/min is 
monotherapie met 

thiazide Onvoldoende 
werkzaam, kan dan 
wel in combinatie met 

een lisdiureticum 

Bij 30 tot 50 ml/min pas dosering aan start met 
12,5 mg HCT 1 maal daags, zonodig verhogen 

op geleide van effect; 
vaak is een hogere dosering dan normaal nodig. 

Triamtereen 
 
 

 
<10/30 
 

 
Hyperkaliemie 
 

bij 10 tot 30 ml/min is triamtereen gecontra-
indiceerd. Geef 50% van de normale dosering, 
controleer regelmatig de kaliumspiegel 
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Medicament eGFR Effect Advies of alternatief 

Bloedsuikerverl
agende 
middelen 

   

 

Metformine 

 

<50 

Door cumulatie kans 

op 
lactaatacidose 

Bij 30 – 50 ml/min: startdosering verlagen tot 2 

maal daags 500 mg;  
Bij  <30 ml/min: contra-indicatie. 

 
Sulfonylureum-

derivaten 

 
<50 

Door stapeling 
toename van kans op 

ernstige 
hypoglycemie 

 
Geldt niet voor tolbutamide.  

Bij < 50 ml/min startdosering halveren of 
omzetten naar tolbutamide of insuline 

Tractus 
circulatorus 

   

 

Amiloride  

 

< 50 

Hyperkaliemie; bij 10 

- 30 ml/min amiloride 
gecontra-indiceerd 

Controleer regelmatig de kaliumspiegel. 

Atenolol  < 30 Verhoogde kans op 
bijwerkingen 

Zet om naar metoprolol of halveer de normale 
dosering. 

 

Bisoprolol  
 

 

< 30 

De uitscheiding 

neemt in geringe 
mate af 

Halveer de normale dosering en geef maximaal 

10 mg/dag 

 
 

Digoxine  

 
 

< 50. 

 
Toxiciteit 

(misselijkheid, 
braken, visus 
verstoring, delier), 

ritmestoornissen. 

Bij 10 tot 50 ml/min halveer de oplaaddosering, 
Initiële 

onderhoudsdosering na opladen: 0,125 mg/dag. 
Pas de dosering daarna aan op geleide van het 
klinische beeld 

 
Furosemide/ 
bumetanide  

 

 
 
< 30 

Bumetanide heeft 
een betere 
biologische 

beschikbaarheid dan 
furosemide 

Start met normale dosering, verhoog zo nodig 
dosering op geleide van effect; max. 1000 mg 
furosemide en 10 mg bumetanide per dag. 

Nebivolol  < 50 Verhoogde kans op 
bijwerkingen 

Dosering op geleide van de bijwerkingen. 

 

 
RAS-remmers  
 

 

< 30/50 

Verhoogde kans op 

bijwerkingen, 
afhankelijk van de 
stof 

Dosisaanpassing kan nodig zijn afhankelijk van 

de stof. Tot 10 ml/min geen aanpassing nodig 
bij fosinopril en Angiotensine-II-Antagonisten 
(met uitzondering van olmesartan). 

 

Sotalol  

 

< 50 

 

Verhoogde kans op 
bijwerkingen 

Dosis verlagen en doseerinterval verdubbelen, 

bij 10 tot 50 ml/min max 160 mg/dag, bij 10 tot 
30 ml/min max 80 mg/dag. 

Spironolacton  < 50 Hyperkaliemie Controleer 2 keer per jaar de kaliumspiegel 

Thiazidediuretica  
 

< 50 Bij < 30 ml/min is 
monotherapie met 

thiazide Onvoldoende 
werkzaam, kan dan 
wel in combinatie met 

een lisdiureticum 

Bij 30 tot 50 ml/min pas dosering aan start met 
12,5 mg HCT 1 maal daags, zonodig verhogen 

op geleide van effect; 
vaak is een hogere dosering dan normaal nodig. 

 
Triamtereen 
 

 

 
 
 

 
Hyperkaliemie 
 

bij 10 tot 30 ml/min is triamtereen gecontra-
indiceerd 
Geef 50% van de normale dosering, controleer 

regelmatig de kaliumspiegel 
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7.8 Stroomschema bij nierfunctiestoornis 
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8 Retinopathie  
 
 

Retinopathie is een ziekte van het netvlies en wordt veroorzaakt door micro-angiopathie waardoor 
bloedinkjes, lekkages en het vormen van nieuwe (slechte) vaten kan voorkomen.  
Van de patiënten bij wie de diagnose DM type 2 de novo wordt gesteld, heeft ongeveer 8% reeds 

retinopathie (bron: Hoorn studie); bij 50-75 jarige patiënten die reeds langer bekend waren met DM 
vertoonde 20-35% diabetische retinopathie (bron: Hoorn studie).  
Een aantal factoren beïnvloedt het ontstaan en de progressie van retinopathie bij mensen met 

diabetes mellitus. Tot risicofactor wordt gerekend: duur van DM, hypertensie, slechte instelling 
diabetes, micro-albuminurie, slechte nierfunctie en een snelle daling van de glucosewaarde in het 
bloed. 

De belangrijkste therapiedoelen zijn normoglycaemie en normotensie en regelmatige controle door 
oogarts. 
 

De volgende indeling kan worden gemaakt: 

8.1.1 Preproliferatieve retinopathie:  

 

Deze gaat aan de proliferatieve retinopathie vooraf. Door afsluiting van capillaire gebieden ontstaan 
“non-perfusiegebieden”. Verwijde capillairen vormen microshunts tussen arteriële en veneuze vaten. 
Zogenaamde “cotton wool” gebieden ontstaan na micro-infarcering in de oppervlakkig gelegen 

zenuwvezellaag.  

8.1.2 Proliferatieve retinopathie:  

 

Ten gevolge van afsluiting van capillaire vaten in het netvlies, treedt nieuwvorming van vaten op. Deze 
zijn echter van “slechtere kwaliteit”. Hierdoor kunnen glasvochtbloedingen en loslaten van de retina 
optreden. 

8.1.3 Exsudatieve retinopathie(achtergrond-retinopathie):  

 
De capillaire bloedvaten in het oog zijn als gevolg van hyperglycemie doorlatend geworden. Zo 

ontstaat lekkage met als gevolg oedeem in het netvlies.  
Regelmatige controle met fundoscopie of fundusfotografie is noodzakelijk, omdat retinopathie kan 
ontstaan zonder klachten te geven. Hierbij kan overigens ook macula-oedeem optreden, wat wel 

achteruitgang van de visus of beeldvervorming geeft, maar gemist kan worden bij een 
fundusfotoscreening. Daarom moeten patiënten met dergelijke visusklachten verwezen worden voor 
een oogheelkundig consult. Zonder behandeling kan de retinopathie uiteindelijk tot blindheid leiden. 

De behandeling bestaat uit lasertherapie of eventueel chirurgie. 
 
Bij patiënten met langdurig slecht gereguleerde DM en niet-proliferatieve retinopathie is snelle 

verslechtering naar proliferatieve retinopathie beschreven na overgang van tabletten naar insuline, 
insulinepomp of intensieve insulinetherapie.  
In geval van slecht ingestelde DM (en retinopathie) moet in alle gevallen een funduscontrole 

plaatshebben voordat normoglycaemie wordt nagestreefd.  
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8.1.4 Funduscontrole 

 
De funduscontrole kan plaatsvinden door middel van fundusfotoscreening of door middel van een 

oogheelkundig consult (oogarts). 
 
Patiënten met bekende retinopathie, onbeoordeelbaarheid van fundusfoto’s, plotselinge slechter zien 

of vervorming van het beeld (metamorfopsie), kinderen, vrouwen met zwangerschaps(-wens) of 
andere medische redenen waarom de controle op diabetische retinopathie via oogheelkundige 
consulten moet lopen, komen niet in aanmerking voor fundusfotoscreening, maar worden door de 

oogarts gezien. 
 
Voor overige groepen geldt: 

 
De eerste fundusscreening moet plaatsvinden binnen 3 maanden na vaststellen van de diagnose DM 
type 2. 

 
In de NHG-standaard 2013, wordt geadviseerd om deze screening 1x per 2 jaar te herhalen. 
 

▪ Na een eerste controle wordt deze tweejaarlijks herhaald. Als er geringe tekenen van 
retinopathie zijn (enkele aneurysmata) is jaarlijkse funduscontrole aangewezen. Indien 
substantiële diabetische retinopathie aanwezig is, wordt de patiënt voor diagnostiek verwezen 

naar de oogarts. De oogarts bepaalt daarna de controlefrequentie; de huisarts bewaakt of de 
controles daadwerkelijk plaatsvinden. 

 

Tussentijdse fundusscreening is vereist voordat: 
 

▪ behandeling wordt ingezet t.b.v. snel verbeteren van de bloedglucoseregulatie bij  
HbA1c > 69 mmol/mol  

▪ start insulinepomptherapie 
▪ overgang van orale antidiabetica naar insuline 

 

Het verslag van de fundusscreening wordt vastgelegd in het HE Zorg EPD; de fundusfoto zelf 
vooralsnog niet. 
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9 Neuropathie 
 
Neuropathie hangt nauw samen met de duur van de DM en de ernst van de metabole ontregeling. De 

behandeling zal zich ook richten op voorkoming van verergering. Men probeert dit te bereiken door 
een zo goed mogelijke regeling van de DM.  
 

De diabetische neuropathie ontstaat enerzijds doordat tijdens perioden van hyperglycemie functionele 
eiwitten in de zenuwen geglycosyleerd raken, anderzijds hebben de zenuwen ook te lijden onder de 
slechte conditie van het vaatstelsel, waardoor ze gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen krijgen.  

 
De zenuwen die de langste weg moeten afleggen worden het eerst beschadigd.  
 

Soms is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen neuropathische of ischemische pijn in de 
voeten. Beiden treden ’s nachts meer op. In het algemeen kan worden gezegd dat de neuropathische 
pijn vermindert door opstaan en lopen. De ischemische pijn echter verergert door lopen, hier helpt het 

de benen buiten het bed te laten hangen. 
 
Om neuropathie zo vroeg mogelijk op te sporen, moet tijdens de controles gevraagd worden naar 

klachten, die kunnen wijzen op neuropathie: voetproblemen, orthostatische hypotensie, 
spijsverteringsklachten, seksuele problemen, problemen met slapen of blaasfunctie.  
 

Neuropathie van motorische zenuwen kan atrofie van spieren tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in 
krachtsvermindering, standsverandering en coördinatiestoornissen.  
Deze afwijking wordt herkend aan bovenstaande waarnemingen, alsook door gestoorde reflexen.  

 
Neuropathie van sensibele zenuwen verstoort pijn- en tastzin, maar kan ook ernstige neuropathische 
pijn veroorzaken. Hyperalgesie houdt in dat de normale pijnprikkel, wordt waargenomen als ex treem 

pijnlijk, allodynie houdt in dat een niet pijnlijke aanraking, vastpakken, aaien, wordt gevoeld als pijnlijk. 
Deze afwijking wordt onder andere door anamnese en met behulp van monofilament  en stemvork 
opgespoord. 

 
Behandeling van neuropathische pijn is moeilijk. Paracetamol en NSAID’s helpen niet, want de 
pijnstilling van deze middelen maken gebruik van de normale pijnwaarneming. Beter resultaat wordt 

behaald met medicijnen die de prikkelbaarheid van de cellen beïnvloeden, zoals bepaalde anti -
epileptica en antidepressiva 
 

Neuropathie van het autonome zenuwstelsel. Door regulatie van de vaatspanning en de 
slagfrequentie heeft het autonome zenuwstelsel invloed op de tensie. Door ontregeling kunnen 
orthostatische hypotensie en mogelijk ook hartritmestoornissen ontstaan. Het sympathische 

zenuwstelsel geeft ontspanning van de blaaswand en aanspanning van de blaassfincter. Het plassen 
wordt gestuurd door parasympaticus. Bij neuropathie van het autonome zenuwstel kan de peristaltiek 
en aanmaak van spijsverteringssappen gestoord zijn. Dit kan de maagontlediging vertragen en 

klachten geven van misselijkheid, boeren, vol gevoel enz. M.n. de vertraagde maagontlediging kan 
problemen geven bij gebruik  van (humane/analoge) insuline. Door de verstoorde zweetsecretie kan de 
huid erg droog worden en daardoor extra gevoelig voor verwondingen. 
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10 Diabetische voet 
 
De definitie van de “diabetische voet” luidt: 

Een verscheidenheid van voetafwijkingen die ontstaan ten gevolge van  
▪ neuropathie 
▪ macro-angiopathie 

▪ micro-angiopathie 
▪ limited joint mobility 
▪ metabole stoornissen 

die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met DM. 
 
Ten gevolge van DM kunnen zowel de:  

▪ sensibele 
▪ motorische  
▪ autonome  

zenuwen beschadigd raken.  
 
▪ Beschadiging van sensibele zenuwen vermindert het gevoel, waardoor ongemerkt 

beschadigingen van de huid kunnen ontstaan. Tintelingen en verminderd gevoel van de voeten 
kan optreden. Er kan een subjectief gevoel van koude voeten zijn, terwijl de voeten objectief warm 
zijn. Pijn in de benen treedt regelmatig ’s nachts op.  

▪ Als de klachten zijn gebaseerd op verminderde arteriële bloeddoorstroming helpt rust en ook het 
been laten afhangen van het bed.  

▪ Als de klachten op neuropathie zijn gebaseerd helpt het daarentegen vaak om te gaan bewegen.  

▪ Door veranderd gewrichtsgevoel kan de drukverdeling veranderen en hierdoor de belasting van 
de voet.  

▪ Door beschadiging van de motorische zenuwen ontstaat atrofie van de voetspieren met 

standsafwijkingen als gevolg.  
▪ Ten gevolge van autonome neuropathie kunnen enerzijds stoornissen in zweetsecretie optreden, 

waardoor een droge huid en fissuren ontstaan, anderzijds kunnen veranderingen in de 

bloeddoorstroming van de voet optreden, waardoor de vaten van de voet uitzetten en een warme 
voet ontstaat.  

 

Inspecteer: 
▪ Kleur: roze normaal, rood bij microangiopathie, wit bij ischemische macro-angiopathie, let op 

links/rechts verschil. Paarsrode verkleuring die toeneemt bij staan of afhangen van het been 

kan wijzen op perifeer vaatlijden 
▪ Huidatrofie, schilfering en kloofjes, droogheid van huid 
▪ Kalknagels of verminderde beharing 

▪ Drukplekken of eeltvorming 
▪ Standsafwijkingen: platvoet, klauwtenen, exostosen  
▪ Aanwezigheid van infecties 

▪ De huid tussen de tenen op aanwezigheid van tinea pedis 
▪ Nagels, mycose, paronychia 
▪ Ulcera, blaren, gangreen, amputatie 

▪ Voorkeursplaats angiopathisch ulcus: de grote teen, de laterale zijde van het kopje van 
metatarsale 5, de mediale zijde van het kopje van metatarsale 1 en de hiel  

▪ Voorkeursplaats neuropathisch ulcus: met name onder de metatarsale kopjes 

▪ Schoenen op onregelmatigheden aan de binnenkant en pasvorm 
 
Onderzoek : 

▪ Beweeglijkheid van voeten en tenen 
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Palpeer: 
▪ Pulsaties van a. dorsalis pedis en a. tibialis posterior worden gepalpeerd. Bij afwezigheid van 

beide pulsaties (aanwezigheid van één pulsatie wordt als normaal beschouwd), wordt 

Doppleronderzoek verricht (bi- of trifasische tonen zijn normaal), of enkel-armindex bepaald. 
▪ Temperatuur. Met de handrug. Onderzoek beide voeten met dezelfde hand. Koud bij macro-

angiopathie, warm bij micro-angiopathie. Let op recht/links verschil. 

 
Neurologisch onderzoek: 

▪ Met 10 grams Semmes-Weinstein monofilament wordt (oppervlakkige) protectieve sensibiliteit 

getest op hallux, MTP-1 en MTP-5. 
▪ Met stemvork 128 Hz wordt diepe sensibiliteit getest. 

 

Informeer naar: 
▪ Gevoel op watten te lopen 
▪ Klachten die op claudicatio intermittens kunnen duiden 

 

10.1 Simm’s classificatie 

 

De kwetsbaarheid van de voet wordt ingedeeld in Simm’s klasse 0 t/m 3.  
De onderstaande criteria vormen de basis van de Simm’s classificatie  
 

Bevinding  Simms 

klasse 

Advies controle frequentie 

Geen verlies PS of PAV  0 1x per 12 maanden 

PAV zonder verhoogde 
druk 

1 1x per 6 maanden 

PAV +verhoogde druk 1 1x per 6 maanden 

Verlies PS zonder verhoogde 
druk 

1 1x per 6 maanden 

Verlies PS + verhoogde druk 2 1x per 3 maanden 

Verlies PS + PAV 2 1x per 3 maanden 

Ulcus of amputatie  
(in voorgeschiedenis) 

 3 1x per 1-3 maanden 

 

PS= Protectieve Sensibiliteit  PAV= Perifeer Arterieel Vaatlijden 
 
Er kan sprake zijn van neuropathie bij een van de volgende bevindingen: 

▪ verlies protectieve sensibiliteit (monofilament) of 
▪ bij stoornissen  van het diepe gevoel (stemvork) of 
▪ bij tekenen van autonome neuropathie (verminderde zweetsecretie, met als gevolg een droge 

kwetsbare huid, en anderzijds een gestoorde regulatie van de doorbloeding, met als gevolg 
het open blijven van arterioveneuze shunts. Kenmerkend hierbij is een warme voet met  
neiging tot oedeemvorming.) 

 
Er kan sprake van perifeer arterieel vaatlijden bij een van de volgende bevindingen:  

▪ pijn in de kuiten bij lopen, die bij rusten verdwijnt 

▪ krampende pijn in de kuiten bij platliggen, anders dan kramp die ontstaat t.g.v. uitrekken. 
▪ temperatuurverschil tussen beide voeten, zonder aanwijsbare reden als bijv. ontstek ing 
▪ Arteria tibialis posterior en/of Arteria dorsalis pedis zijn niet te palperen. 

 
De diagnose PAV, wordt gesteld op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek, eventueel 
aangevuld met de uitslagen van de Enkel/Arm Index. 

 
Er kan sprake zijn van lokaal verhoogde druk bij een van de volgende bevindingen:  

▪ eeltvorming of een likdoorn 

▪ drukplekken 
▪ huiddefect en/of tekenen van ontsteking, daar waar geen andere verk laring voor het defect 

bekend is. 
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Limited-joint-mobility 

 
Door glycosylering van spier-, pees en kapseleiwitten, die kan optreden bij DM, vermindert de 
beweeglijkheid van de gewrichten. Vooral in combinatie met de standsafwijkingen ten gevolge van 

neuropathie ontstaan er aan de voet plaatsen met verhoogde druk- en schuifkrachten waardoor 
callusvorming of ulcera kunnen ontstaan. 
 

Adviezen aan de patiënt 
▪ Neem geen lange voetbaden.  
▪ Gebruik geen likdoornpleister.  

▪ Probeer niet eelt weg te snijden 
▪ Lokale toepassing van antibiotica, zalf en enzymbevattende preparaten is niet wenselijk 

 

Adviezen zijn onder ander te vinden bij Thuisarts, link https://www.thuisarts.nl of via de brochure van 
Novo Nordisk: "Diabetes en voeten". 
 

Classificatie van het diabetisch ulcus.  
Indeling wordt gedaan naar de volgende kenmerken: 

▪ Oppervlakkig / Diep 

▪ Niet geïnfecteerd / Geïnfecteerd 
▪ Neuropathisch / Neuropathisch-ischemisch / Ischemisch 
▪ Lokalisatie 

▪ Luxerend moment of oorzaak 
 
Een niet-plantair gelegen, oppervlakk ig, neuropatisch ulcus zonder tekenen van perifeer vaatlijden kan 
veelal met eenvoudige maatregelen en schoenaanpassing volledig drukvrij worden  

 
Een oppervlakk ig ulcus met tekenen van cellulitis *, zonder systemische tekenen van infectie wordt:  
 

▪ Behandeld met een antibioticum en optimalisering van de glucoseregulatie.  
▪ Het lopen moet worden beperkt.  
▪ Herbeoordeling vindt plaats na 48 uur.  

▪ Indien de tekenen van infectie niet zijn afgenomen, wordt de patiënt direct naar de tweede lijn 
verwezen (een in de diabetische voet gespecialiseerde internist, chirurg, vaatchirurg, 
orthopedisch chirurg of dermatoloog). In het Meander Medisch Centrum wordt verwezen naar 

de chirurg voor de wond en de internist voor de diabetesbehandeling, ten behoeve van 
optimale diagnostiek en regulatie van aanwezige metabole stoornissen.  

 

Is het ulcus niet geïnfecteerd, dan wordt om de paar dagen het beloop beoordeeld. Indien na twee 
weken het ulcus niet verbeterd is of verslechterd, wordt alsnog verwezen.  
 

Een oppervlakk ig geïnfecteerd ulcus is een infectie van huid en subcutaan weefsel zonder 
systemische verschijnselen en met minimaal twee van de volgende symptomen: lok ale zwelling of 
induratie, roodheid 0,5-2 cm rond het ulcus, pijn, warmte, purulente afscheiding 

 

10.2 Verwijzing 

 

▪ Een diep geïnfecteerd diabetisch ulcus moet binnen 24 uur worden verwezen naar vaatchirurg 
▪ Elke patiënt met een Simm’s 2 en hoger classificatie wordt naar de podotherapeut voor een 

screening verwezen. 

 
Zie ook stroomschema volgende pagina! 
  

https://www.thuisarts.nl/
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11 Perifeer Arterieel Vaatlijden 
 
Diagnose  

 
De diagnose perifeer arterieel vaatlijden wordt door de hoofdbehandelaar gesteld op basis van 
anamnese en lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met de uitslagen van de enkel -armindex.  

Als anamnese en lichamelijk onderzoek, vooral goed pulserende voetarteriën, geen aanwijzingen 
geven voor PAV, is PAV uitgesloten en is geen EAI nodig. Zie ook NHG-standaard 2014. 
 

Anamnese 
▪ Aard van de klachten: pijn en andere vervelende sensaties zoals een zwaar, klemmend 

gevoel optredend bij inspanning en verminderend in rust; links-rechts verschil, let hierbij ook 

op temperatuurverschillen 
▪ Maximale loopafstand (> of <100 meter). 
▪ Rustpijn en nachtelijke pijn; afname bij opstaan of bij laten hangen van de benen.  

▪ Afwijkingen van huid of nagels van de voeten. 
▪ Duur van de klachten en snelheid van progressie. 
▪ Kwaliteit van leven: beperking van lichamelijke (ook seksuele) activiteiten of werk. 

 
Lichamelijk onderzoek 
 

Let op de volgende punten en vergelijk links en rechts. 
▪ Huid, vooral van de tenen, wondjes, nagels, beharing en huidtemperatuur van voeten en 

onderbenen. 

▪ Pulsaties van a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis en a. femoralis. 
▪ Auscultatie van a. femoralis. 

 

De interpretatie van de enkel-armindex is als volgt: 
 

Sterke bevestiging van 
diagnose PAV 

 

Diagnose PAV vrijwel zeker 
uit te sluiten 

Diagnose PAV niet met 
zekerheid te stellen 

 
Bij een eenmalige enkel-
armindex kleiner dan 0,8  

 
óf bij een gemiddelde van drie 
bepalingen kleiner dan 0,9 

 
is de kans op PAV >95% 

 
Bij een eenmalige enkel-
armindex groter dan 1,1  

 
óf bij een gemiddelde van drie 
bepalingen groter dan 1,0 

 
is de kans op PAV< 1% 

 
Bij een gemiddelde enkel-
armindex van 0,9 tot en met 

1,0 kan de diagnose perifeer 
arterieel vaatlijden niet met 
zekerheid worden gesteld 

 
Bij 3 tot 5% van de patiënten met diabetes mellitus kan de enkel-armindex door stuggere vaatwanden 

hoge waarden (>1,1) opleveren, die dan onvoldoende inzicht geven in mogelijke pathologie.  
Voor de huisarts is het dan ook van belang bij patiënten met diabetes mellitus alert te zijn op uitingen 
van perifeer arterieel vaatlijden en eventueel ook bij een hoge enkel-armindex te verwijzen naar de 

vaatchirurg voor aanvullende diagnostiek. Bij bewezen vaatlijden wordt het hoofdbehandelaarschap 
(tijdelijk) overgezet naar de tweede lijn. 
 

Medicamenteuze behandeling 
Start na stellen diagnose trombocytenaggregatieremming. 
 

Stadiëring PAV uitgaande van een EAI <0,9 
 

▪ stadium 1: geen typische klachten van claudicatio intermittens;  

▪ stadium 2: met typische klachten van claudicatio intermittens;  
▪ stadium 2a: loopafstand >100 meter, en stadium 2b: loopafstand <100 meter;  
▪ stadium 3: ischemische klachten aan voet of been in rust of trofische stoornissen;  

▪ stadium 4: ulcera of dreigende necrose of gangreen aan de voet.  
 

Registreer nieuw gediagnosticeerd vaatlijden via “Index” bij “Risicofactoren”.  
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12 Kwetsbare ouderen met diabetes, met levensverwachting van <10 jaar 
 
Bij kwetsbare ouderen en mensen met een verkorte levensverwachting met diabetes mellitus type 2 is 

het belangrijkste doel van de glykemische regulering het voorkómen van symptomatische hypo- of 
hyperglykemieën. Er is geen bewijs dat intensieve glykemische behandeling bij kwetsbare ouderen 
met diabetes mellitus type 2 zinvol is. Bovendien verhoogt dit het risico op hypoglykemieën.  

De populatie ouderen die in verzorgings- en verpleeghuizen verblijft, maar ook vaak thuis, heeft in 
veel gevallen complexe zorg nodig.  
Zo heeft deze groep vaak meer dan één (chronische) ziekte, fysieke belemmeringen, problemen met 

de cognitie en een forse hoeveelheid medicatie.  
De valneiging bij patiënten met diabetes mellitus kan toenemen door hypoglykemie, door 
orthostatische hypotensie (als uiting van autonome neuropathie), en ook door visusproblematiek op 

hogere leeftijd. Voetproblemen kunnen ernstiger verlopen op hogere leeftijd door de toegenomen kans 
op deformiteiten, afwikkelproblemen en een slechtere vascularisatie, vergeleken met de (hoog) 
bejaarden zonder diabetes mellitus.  

Dit alles vormt een reden om bij de controles van de hoogbejaarde diabetespatiënt extra alert te zijn 
op aanwijzingen voor:  

▪ valneiging 

▪ hypo’s 
▪ eetpatroon  
▪ gewicht; daarbij ook letten op onbedoeld gewichtsverlies 

▪ mogelijkheid om te bewegen 
▪ problemen met cognitie 
▪ depressie 

▪ let ook op klachten passend bij vertraagde maagontlediging (onvoorspelbaar wisselende 
bloedglucosewaarden). 

 

Bij reeds aanwezige micro- of macroalbuminurie vóór de (hoog)bejaarde leeftijd wordt deze controle 
gecontinueerd. (Bij patiënten met een levensverwachting <10 jaar wordt geen onderzoek gedaan op 
microalbuminurie als er geen intentie bestaat om zo nodig ook tot dialyse over te gaan).  

12.1 Behandeling diabetes 

12.1.1 Streefwaarden glucose:  

Rekening houdend met kwaliteit van leven, levensverwachting, co-morbiditeit en psycho-sociaal 

functioneren, wordt een (arbitraire) indeling gehanteerd voor de streefwaarde van het HbA1c.  
Zie ook paragraaf Gedifferentieerde streefwaarden 
Er moet rekening mee gehouden worden, dat bij het bestaan van hyperglykemische klachten als 

moeheid, dorst, minder alert functioneren, vergeetachtigheid, polyurie en/of wazig zien, er goede 
redenen zijn de glucosewaarden beter te reguleren. 
Het is bewezen dat bij mensen op hogere leeftijd antihypertensiva meer beroertes en hart- en 

vaataandoeningen voorkomt, dan een scherpe diabetesinstelling. Oudere patiënten kunnen echter wel 
complicaties als blindheid ontwikkelen, hetgeen de kwaliteit van leven sterk kan beïnvloeden. 
Aandacht voor de glucoseregulatie, binnen de veilige marges, blijft dus van belang.  

12.1.2 Hypoglykemieën:  

▪ Er is een verminderd contra-regulatiesysteem, waardoor een hypoglykemie sneller een 
ernstiger beloop kan hebben.  

▪ Ook kan na verbetering van de bloedglucosewaarden na een hypo, een vertraagd herstel 
naar een stabiele regulatie van de glucose optreden. 

▪ Nachtelijke hypoglykemieën komen vaker voor bij ouderen.  

▪ De kans op hypoglykemie neemt toe bij lever- of nierfunctiestoornis.  
Bij ouderen met cardiale problematiek is het extra belangrijk om zo veel mogelijk het ontstaan van 
hypo’s te voorkomen. 

Bij ouderen variëren de symptomen van hypoglykemie meer en zijn daardoor moeilijker te herkennen. 
Vroege adrenerge waarschuwingssymptomen zoals zweten, zwakte, tachycardie en nervositeit 
ontbreken bij veel oudere patiënten. Vaak staan atypische symptomen op de voorgrond zoals 

hoofdpijn, verwardheid en vermoeidheid. Ernstige hypoglykemie bij ouderen kan zich manifesteren als 
een acuut neurologisch syndroom, lijkend op een CVA of een epileptisch insult.  
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12.1.3 Orale diabetesmedicatie:  

 
SU-derivaten: 

Ouderen zijn extra gevoelig voor de bekende bijwerkingen van SU-derivaten, door de aan de leeftijd 
gerelateerde veranderingen in metabolisme en excretie. Hypoglykemieën treden vooral op bij SU-
derivaten met een lange werkingsduur. Derhalve bestaat een voorkeur voor gliclazide 80 mg of 

tolbutamide. 
 
Metformine:  

Met name bij nierfunctiestoornissen is het risico van melkzuuracidose bij gebruik van metformine 
enigszins vergroot. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat metformine in de praktijk nogal 
eens darmklachten kan geven, met soms zelfs faecale incontinentie, waardoor dit middel bi j ouderen 

soms geen eerste keus is. Houdt ook rekening met het effect van dehydratie en interactie NSAID’s.  
 
Aangeraden wordt om bij elk geneesmiddel met de laagste dosering te starten en voorzichtig te 

doseren. 

12.1.4 Insuline:  

 

Indien er niet gegeten wordt vlak na / bij /voor een injectie, neemt de kans op hypo’s drastisch toe.  
In verband met de kans op een hypoglykemie is het gebruik van een snelwerkende insuline (indien 
een basaal-bolusschema wordt gebruikt) resp. een mix met snelwerkende insuline aan te bevelen. 

Hierdoor wordt de kans op een hypoglykemie sterk gereduceerd: dus spuiten als het eten op tafel 
staat en de patiënt ook daadwerkelijk gaat eten, of gegeten heeft.  

12.2 Behandeling hypertensie:  

(Geïsoleerde) systolische hypertensie is de meest voorkomende vorm van hypertensie bij ouderen. 
Bij ouderen (≥ 60 jaar) is een geïsoleerde systolische bloeddrukverhoging of een verhoging van de 
polsdruk (het verschil tussen de systolische en diastolische bloeddruk) een sterke risicofactor voor 
cardiovasculaire ziekte en sterfte.  

12.2.1 Streefwaarden tensie: 

Bij personen ouder dan 80 jaar met hypertensie, wordt geadviseerd pas te starten met medicatie bij 
een systolische bloeddruk > 160mmHg als leefstijlmaatregelen onvoldoende effect hebben gehad. De 

SBD dient hierbij niet veel verder te dalen dan tot 150 mm Hg. Hierbij wordt rekening gehouden met 
factoren als: 

12.2.2 Complicerende factoren 

Bij de behandeling van hypertensie bij ouderen moet rekening worden gehouden met orthostatische 
hypertensie en post-prandiale tensiedaling. Bij ouderen ziet men regelmatig post-prandiaal sterke 
tensiedalingen (> 20 mm Hg systolisch) na de warme maaltijd. 

Als er aanwijzingen zijn voor orthostatische hypotensie is het sterk aan te bevelen, de bloeddruk in de 
ochtend te bepalen. Hierbij wordt de bloeddruk eerst liggend (na 5 minuten) gemeten en vervolgens 
staand (na 1 en 3 minuten). Er is sprake van orthostatische hypotensie bij een verschil van ≥20 mmHg 

systolisch resp. ≥10 mmHg diastolisch.  
Orthostatische hypotensie is geen reden om af te zien van behandeling van hypertensie. Behandeling 
van hypertensie vermindert juist orthostatische hypotensie. Bij ouderen zonder orthostatische 

hypotensie is er een lichte voorkeur voor behandeling met een thiazidediureticum en/of een 
calciumantagonist. Indien orthostatische hypotensie een probleem vormt, lijken ACE-remmers, al dan 
niet met een calciumantagonist, minder k lachten te geven. In alle gevallen geldt: ‘Start low, go slow’ 

 
Houd rekening met het risico van syncopes en vallen, bijvoorbeeld 's nachts bij toiletbezoek . 
 

Om bovenstaande complicerende factoren te objectiveren is een 24-uurs tensiemeting een goede 
optie. 
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12.2.3 Behandeling hypertensie bij ouderen  

 
Een geleidelijke verlaging van een geïsoleerde systolische bloeddruk van 160 mm Hg of hoger is bij 

oudere patiënten onafhankelijk van de diastolische bloeddruk zinvol gebleken. Het is verstandig om te 
beginnen met een verlaging van <20 mmHg. Een uiteindelijke bloeddrukdaling van 20 mmHg 
systolisch levert aanzienlijke winst op. 

 
Van de niet-medicamenteuze maatregelen voor de behandeling van hypertensie kan vooral verlaging 
van de zoutinname een effectieve optie zijn, omdat veel ouderen gevoelig zijn voor het gebruik van te 

veel zout. 

12.2.4 Medicatie 

Zie hoofdstuk 5, medicatie bij hypertensie. Punt van aandacht: “Start low, go slow”.  

12.3 Behandeling met een statine 

 
Waakzaamheid is geboden bij het voorschrijven van statines bij ouderen, kleine en magere patiënten, 

patiënten met chronische ziekten waarbij meerdere organen zijn betrokken, patiënten met een 
kreatinineklaring <30 ml/min en patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken.  
Start met een lage dosering. 

Wat betreft de noodzaak tot behandeling met een statine bij de groep hoogbejaarden met diabetes 
mellitus wordt op grond van de literatuur en vooral op basis van ‘expert based opinion’ het volgende 
advies gegeven: 

▪ leeftijd >80 jaar en DM: niet standaard als primaire preventie een statine voorschrijven. 
▪ leeftijd >80 jaar en reeds een statine gebruikend vóór die leeftijd: in principe mee doorgaan.  
▪ leeftijd >80 jaar en cardiovasculair incident gehad: wel een statine. 

▪ leeftijd <80 jaar en DM, zowel voor primaire als secundaire preventie statine en streven naar 
LDL ≤2.5 mmol/l. 

 
Er wordt niet geadviseerd om met een statine te starten bij een levensverwachting van <1 jaar.  

12.4 Overige medicatie 

Alleen bij patiënten met aangetoond arterieel vaatlijden en zonder een historie met bloedingen 
(gastrointestinaal of cerebraal, subduraal of subarachnoidaal) wordt geadviseerd om een behandeling 

met acetylsalicylzuur te overwegen. Overleg bij twijfel met een neuroloog. Ouderen hebben meer kans 
op complicaties bij bloedverdunners. Soms moet de medicatie heroverwogen worden. Denk aan 
standaard maagbescherming bij gebruik trombocytenaggregatieremmers.  

12.5 Polyfarmacie:  

Ouderen slikken vaak meerdere soorten medicijnen. Het is dan ook belangrijk om het 
geneesmiddelengebruik te monitoren, denk bijvoorbeeld aan nierfunctiestoornissen.  

12.6 Psychosociaal  

Relatief veel oudere mensen wonen alleen. In deze leeftijdsgroep wordt nogal eens onverwachte 
veranderingen in eetgewoontes of veranderingen in het gewicht waargenomen. Bij onveranderde 

medicatie kan dit ongewenste effecten hebben.  
Regelmatig neigen alleenwonende ouderen naar depressiviteit. Dit kan de zelfzorg in negatieve zin 
beïnvloeden. 
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13 Erectiële dysfunctie en andere seksuele dysfunctie 
 
Seksuele dysfunctie kan bij de man en vrouw als volgt worden ingedeeld 

 

 Vrouw Man 

Libidostoornissen Geen zin Geen zin 

Opwindingsstoornissen Lubricatieprobleem Erectieprobleem 

Orgasme stoornissen Vertraagd/geen orgasme Voortijdig/geen orgasme 

Pijn bij vrijen Dyspareunie Pijn tijdens coïtus 

Satisfactie probleem Onbevredigende seks Onbevredigende seks 

 
 
Libidostoornissen: er is verschil in geen zin, maar meedoen met seks toch mogelijk en aversie, dan 

staat het meedoen je tegen. 
Het verlangen en zin hebben en krijgen heeft een andere aanloop bij man en vrouw.  
 

Opwindingsstoornissen: voor prettige coïtus moet de vagina vochtig zijn door productie vaginaal 
slijmvlies. Slijmvormende klieren zijn oestrogeen gevoelig, dus in menopauze kan probleem ontstaan. 
Maar waarschijnlijk heeft DM ook effect op slijmvlies, die sneller droog kan zijn. Let ook op candida-

infectie.  
  
Risicofactoren voor erectiële dysfunctie zijn: 

 
▪ Leeftijd 
▪ Diabetes Mellitus 

▪ Depressie  
▪ Medicatie (betablokkers, diuretica, antidepressiva) 
▪ Alcohol (te veel) 

 
En eventueel ook: 
Adipositas 

Gebrek aan beweging 
 
Oorzaken van erectiële dysfunctie kunnen meer lichamelijk of meer psychogeen bepaald zijn:  

 

Meer lichamelijk Meer psychogeen 

Geleidelijk begin Plotseling begin. Beloop wisselend 

Bij masturbatie en penetratie meestal 
erectiezwakte 

Masturberen gaat zonder probleem 

Beloop constant dysfunctioneel Ene keer betere erecties dan de andere 

Onder alle omstandigheden erectiezwakte Psychosociale moeilijkheden of partnerrelatie is 
problematisch 

Relatie is goed of als altijd 

Geen andere levensproblemen 

Problemen in de relatie of persoonlijke sfeer 

Nachtelijke en ochtenderecties zijn (bijna) geheel 
afwezig 

Spontane nachtelijke en ochtenderecties zijn 
mogelijk 
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14 Overgewicht 
 
 

Door overgewicht kan insulineresistentie ontstaan, met hyperglycemie als gevolg. Overgewicht is, 
zeker in combinatie met diabetes, een risicofactor voor hart- en vaatziekten. 
 

De meeste patiënten met DM type 2 hebben overgewicht. Volgens de NHG-standaard zijn 
leefstijladviezen de eerste aangewezen behandeling na het stellen van de diagnose. Door het afvallen 
wordt de insulinegevoeligheid van de cellen vergroot, ook wordt zo het lichaam wat van insuline moet 

worden voorzien kleiner. 
 
Overgewicht kan worden ingedeeld naar hoe het gewicht zich verhoudt tot de lengte, dit wordt de 

Queteletindex of de Body Mass Index (BMI) genoemd 
 
De volgende indeling van het risico op krijgen van hart- en vaatziekten bij overgewicht wordt 

gemaakt:  

Queteletindex  Risico op hart- en vaatziekten 

≤25 Gezond gewicht Niet verhoogd 

26-30 Overgewicht Weinig verhoogd 

30-35 Obesitas Matig verhoogd 

35-40 Ernstige obesitas Ernstig verhoogd 

>40 Morbide obesitas Zeer ernstig verhoogd 

 
Er moet ook worden gekeken naar de taille omtrek. De omtrek van de taille staat in verhouding tot de 
hoeveelheid vet in de buikholte. Juist de hoeveelheid vet in de buikholte vormt een risico. Het 

“appeltype” loopt een groter risico dan het “peertype”.  
 
Hieruit vloeit de volgende indeling voort: 

 

Geslacht Tailleomtrek Risico op hart- en vaatziekten 

Vrouw <80 cm 
80-88cm 
>88 cm 

Niet verhoogd 
Verhoogd 
Sterk verhoogd 

Man <94 cm 

94-102 cm 
>102 

Niet verhoogd 

Verhoogd 
Sterk verhoogd 

 
Zie ook bijlage taillemeting. 

 
Alle pas ontdekte patiënten met DM worden verwezen naar de diëtiste. Voor patiënten met (ernstige) 
overgewicht is (langdurende) begeleiding door de diëtiste wenselijk.  

 
Uit verschillende wetenschappelijk onderzoeken blijkt dat een relatief geringe gewichtsvermindering 
(ca 5%) reeds een significant effect heeft op verschillende diabetische parameters, zoals bloeddruk, 

lipiden en glucoseregulatie.  
 
Zie ook NHG-standaard Obesitas (M95).  



Huisartsen Eemland Zorg 2017 

 
Diabetes type 2, protocol deel 2 

 - 71 - 

15 (In)Activiteit 
 
Voor mensen met DM (net zoals voor de rest van de bevolking) is het belangrijk om voldoende te 

bewegen. De Nederlandse Hartstichting noemt als norm voor gezond bewegen: minstens 30 minuten 
beweging elke dag. Onder beweging wordt hier verstaan: wandelen, fietsen, stofzuigen, tuinieren enz.  
 

Voor patiënten met DM, is deze minimale norm des te belangrijker omdat lichaamsbeweging de 
volgende positieve effecten heeft: 
 

▪ de cellen worden gevoeliger voor insuline 
▪ de bloeddruk wordt lager 
▪ het HDL-cholesterol wordt gunstig beïnvloed  

▪ het gewicht neemt af 
▪ tevredenheid, je kunt zelf iets doen. 

 

De universiteiten van Amsterdam (VU), Maastricht (UM), Groningen (RUG), Utrecht (UU), het RIVM, 
TNO en NOC*NSF hebben in 1998 in onderlinge samenwerking normen voor gezond bewegen 
vastgesteld, bekend als de 'Nederlandse Norm Gezond Bewegen' (NNGB).  

De normen zijn grotendeels gebaseerd op internationale richtlijnen De norm is vooral gericht op 
fysieke fitheid (uithoudingsvermogen, kracht en coördinatievermogen) en het onderhouden van 
gezondheid.  

Regelmatig bewegen beschermt tegen veel ziekten en bevordert gezondheid  
Matig intensieve activiteit heeft al een gunstig effect op de gezondheid, mits deze regelmatig wordt 
verricht.  

Voorbeelden van matig intensieve activiteiten zijn sport, fietsen van en naar het werk of school, stevig 
wandelen en tuinieren. Ook kan men lichamelijk actief zijn op het werk of door het verrichten van 
huishoudelijke werkzaamheden. 

 
  

Leeftijdcategorie Norm 

Jeugd (<18 jaar) dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten 

minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van 
lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie) 

Volwassenen  
(18-55 jaar) 

een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle 
dagen van de week; voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteit bij 
volwassenen zijn wandelen met 5-6 km/u (dus flink doorwandelen) en fietsen met 15 

km/u 

Ouderen  

(55-plussers) 

een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle 

dagen van de week; voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke extra 
hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen; voorbeelden van matig intensieve 
lichamelijke activiteit bij ouderen zijn wandelen met 3-4 km/u en fietsen met 10 km/u 

 
Onvoldoende lichamelijke activiteit verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden en kan het risico op het 

ontstaan van ziekten verhogen. Het betreft ziekten zoals coronaire hartziekten (CHZ), diabetes 
mellitus, osteoporose en dikke darmkanker. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen voor een 
risicoverhogend effect van onvoldoende bewegen op CVA, borstkanker en depressie.  

Intensieve activiteit, zoals hardlopen of voetballen, verbetert bovendien de conditie van hart en 
longen.  
Voldoende lichamelijke activiteit zorgt behalve voor behoud van gezondheid ook voor een gunstiger 

beloop van ziekten. Dit laatste is vooral het geval voor CHZ en diabetes mellitus, maar geldt mogelijk 
ook voor astma, COPD), osteoporose, beroerte, depressie en chronische gewrichtsreuma 
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16 Preventie bij patiënten met hart- en vaatziekten 
 
Bij patiënten zonder HVZ verlaagt acetylsalicylzuur de kans op al dan niet fatale coronaire 

aandoeningen, maar de relatieve kans op hersenbloedingen en gastro-intestinale bloedingen wordt 
groter. Hoe hoger het risico van HVZ is, hoe groter het voordeel van de behandeling met 
acetylsalicylzuur 

Patiënten met HVZ hebben een sterk verhoogd risico van een nieuw event van HVZ. Na een eerste 
HVZ dient altijd antitrombotische profylaxe ter voorkoming van nieuwe complicaties overwogen te 
worden. Van de trombocytenaggregatieremmers is acetylsalicylzuur het meest onderzocht en effectief 

gebleken bij patiënten met HVZ. Uit meta-analyses blijkt dat de meest effectieve dosis ligt tussen 75 
en 150 mg. 
De effectiviteit van acetylsalicylzuur bij patiënten met HVZ is dus evident, maar bij patiënten zonder 

HVZ kunnen de nadelen groter zijn dan de voordelen. Een behandeling met acetylsalicylzuur in het 
algemeen (bij patiënten met diabetes mellitus) is daarom niet te rechtvaardigen. Afhankelijk van het 
cardiovasculaire risico en de wens van de patiënt moet een beslissing worden genomen t.a.v. het wel 

of niet behandelen. 
Zie ook NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement 2012. 

  

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M84_svk.htm
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17 Roken, het stoppen met 
 
Het stoppen met roken valt voor diabetespatiënten onder de ketenzorg.  

HE Zorg vergoedt de begeleiding automatisch aan het einde van het jaar, als er minimaal 4 “stoppen 
met roken” controles zijn ingevuld in Portavita. Zie voor verdere informatie HE Zorg protocol deel 1. 
   

Het roken is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan en verergeren van hart- en vaatziekten. Het 
stoppen met roken is dan ook een van de belangrijkste interventies om het risicoprofiel voor hart - en 
vaatziekten evenals diabetes mellitus gunstig te beïnvloeden.  

 
Achtergronden 
 

Nicotine stimuleert de acetylcholinereceptoren in het autonome en het centrale zenuwstelsel, 
waardoor dopamine en adrenaline vrijkomen. Dopamine activeert het beloningscentrum in de 
hersenen, waardoor de roker genot ervaart. Adrenaline heeft een oppeppend effect. Rokers  

ervaren een lage dosis nicotine als stimulerend en concentratieverhogend, en een hoge dosis nicotine 
als rustgevend. 
 

Een deel van het rookgedrag wordt veroorzaakt door de behoefte de nicotineconcentratie op het 
gewenste peil te houden vanwege de prettige bijeffecten. Een ander deel wordt veroorzaakt door de 
hinderlijke neveneffecten van ontwenning. De ontwenningsverschijnselen die worden gerapporteerd 

zijn: prikkelbaarheid, ongeduld, rusteloosheid, snakken naar een sigaret, slechte concentratie, 
slapeloosheid, hoofdpijn, grotere eetlust en gewichtstoename. Deze symptomen ontstaan meestal 
twee tot twaalf uur na de laatste inname, met een piek na één tot drie dagen, en ze duren gemiddeld 

drie tot vier weken 
 
De mate van nicotineafhankelijkheid wordt beoordeeld door te vragen naar het aantal sigaretten 

dat iemand rookt en of iemand kort na het ontwaken een sigaret opsteekt. Deze twee factoren zijn van 
belang voor het advies van de huisarts/praktijkondersteuner over ondersteuning van het stoppen met 
roken met medicatie. 

 
Schadelijke effecten 
 

Tabaksrook veroorzaakt onder meer ademhalingsziekten, kanker, hart - en vaatziekten 
en ziekten aan het maag-darmstelsel. Blootstelling aan tabaksrook zorgt voor een chronische 
ontstekingsreactie in de centrale en perifere luchtwegen, met als gevolg bronchusobstructie. De 

cardiovasculaire schade ontstaat vooral doordat bloeddruk, hartslag en coronaire doorstroming 
toenemen. Daarnaast ontstaat er perifere vasoconstrictie. De doorbloeding van de extremiteiten 
neemt af, evenals die van de nieren en het colon. De polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

zorgen bovendien voor een verhoogde kans op insulineresistentie. Het roken stimuleert het maag-
darmkanaal. Nicotine verhoogt de zuurproductie in de maag en doet tonus en motiliteit van het colon 
toenemen 

 
De grootte van de schade die door roken wordt aangericht is gerelateerd aan het aantal sigaretten en 
aan het aantal jaren dat men gerookt heeft. Van deze twee factoren heeft het aantal jaren de meeste 

invloed  
 
Voorlichting 

 
Bied voorlichtingsmateriaal aan naar behoefte. Er zijn verschillende producten beschikbaar.  
De NHG-Patiëntenbrieven zijn vervangen door patiënten informatie op de site van Thuisarts 

http://www.thuisarts.nl .  
De activiteiten van STIVORO zijn beëindigd, patiënteninformatie is te vinden bij www.rokeninfo.nl. 
Zie de NHG standaard https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-stoppen-met-roken   

http://www.thuisarts.nl/
http://www.rokeninfo.nl/
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-stoppen-met-roken
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18 Periodieke controles 
 

Ten minste éénmaal per jaar ziet de huisarts de diabetespatiënt zelf.   

 
Dit hoeft niet bij een jaarcontrole te gebeuren, in veel praktijken ziet de huisarts de patiënt bij 
de eerste kleine controle, na de jaarcontrole. 

18.1 Jaarcontrole  

▪ Jaarlijks vindt er een herevaluatie plaats van de individuele streefwaarden.  
▪ De huisarts/POH informeert naar het algemeen welbevinden, eventuele visusproblemen, 

angina pectoris, claudicatio intermittens, tekenen van hartfalen, alsmede sensibiliteitsverlies, 
pijn of tintelingen in de benen en eventuele tekenen van autonome neuropathie, zoals 
maagontledigingsproblemen of diarree.  

▪ De huisarts/POH vraagt expliciet naar eventuele seksuele problemen (erectieproblemen, 
libidoverlies, verminderde lubricatie) en bespreekt met de patiënt dat er soms 
behandelingsmogelijkheden zijn, bijvoorbeeld het weglaten van de gebruikte bètablokker, 

ACE-remmer of simvastatine.  
▪ De huisarts/POH gaat na of er aanwijzingen zijn voor het bestaan van een depressie.  
▪ De huisarts/POH is alert op cognitieve problemen die mogelijk van invloed zijn op het 

medicatiegebruik.  
▪ Verder stelt de huisarts/POH aspecten van de leefstijl aan de orde, zoals roken, 

lichaamsbeweging en alcoholgebruik. 

▪ Ook als de patiënt geen klachten heeft, verricht de huisarts/POH bij de jaarlijkse controle 
lichamelijk onderzoek gericht op het ontdekken van chronische complicaties. Het onderzoek 
bestaat uit bepaling van het lichaamsgewicht, meting van de bloeddruk en beoordeling van de 

conditie van de voeten en bij insulinegebruikers inspectie van de spuitplaatsen.  
▪ Verder inspecteert de huisarts/POH de mond (waarbij gelet wordt op tekenen van 

parodontitis). Het advies wordt gegeven, om tweemaal per jaar de tandarts en/of 

mondhygiënist te bezoeken. 
▪ Bij de jaarlijkse controle wordt uitvoeriger laboratoriumonderzoek verricht: nuchtere glucose, 

HbA1c, lipidenspectrum, serumcreatinine, eGFR en serumkalium. 

▪ Bij alle patiënten wordt jaarlijks de albumine/creatinine-ratio of de albumineconcentratie in de 
urine bepaald. 

Actualiseer  

▪ Cardiovasculair risicoprofiel  
▪ Familieanamnese wat betreft risicofactoren. 

Bespreek  

▪ Bij patiënten die insuline gebruiken worden de dagcurves bekeken en besproken. Een 5-
puntscurve + volgende ochtend nuchter (evt. + HbA1c) is maatgevend. 

Onderzoek  

▪ Jaarlijks of tweejaarlijks controle oogarts. De oogarts geeft bij een eerste consult aan wanneer 
de patiënt weer moet worden gezien. 

Inspecteer  

▪ Bij insulinegebruikers de spuitplekken (met eigen ogen en altijd).  
▪ Controleer injectietechniek en gebruik van hulpmiddelen  

Geef door aan patiënt  

▪ Laboratoriumuitslagen (bij laatste 3 maandelijkse controle laboratorium formulier meegeven). 
Hierbij wordt ook uitleg gegeven wat de verschillende uitslagen te betekenen hebben. 

Besteed aandacht aan voorlichting 

▪ Geef voorlichting die op dit moment relevant is voor patiënt. Bijvoorbeeld over leefstijl zoals 
voeding, lichamelijke activiteit enz., medicatie, ziektebeeld, ziektebeleving, sociale beperking 
door de DM. Zie protocol voorlichting/educatie. 

Funduscontrole  
▪ Na een eerste controle wordt deze tweejaarlijks herhaald. Als er geringe tekenen van 

retinopathie zijn (enkele aneurysmata) is jaarlijkse funduscontrole aangewezen. Indien 

substantiële diabetische retinopathie aanwezig is, wordt de patiënt voor diagnostiek verwezen 
naar de oogarts. De oogarts bepaalt daarna de controlefrequentie; de huisarts bewaakt of de 

controles daadwerkelijk plaatsvinden. 
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18.2 Kleine controle       

 

Bij patiënten die zowel een goed(e) of acceptabel(e) nuchtere bloedglucosewaarde/HbA1c, 
lipidenspectrum als bloeddruk hebben kan in principe worden volstaan met een 6-maandelijkse 
controle. 

 
Informeer naar 

▪ Welbevinden 

▪ Verschijnselen die duiden op hypoglycaemie 
▪ Problemen bij het volgen van het voedingsadvies 
▪ Problemen bij de therapietrouw 

Bepaal 
▪ De Quetelet-index, streven is ≤  25, maar in ieder geval < 27 
▪ Meet de tailleomtrek (optioneel) 

▪ Bloeddruk: streefwaarde ≤ 130/80 (optioneel, bij niet stabiel gereguleerde hypertensie) 
Bespreek  

▪ Bij patiënten die insuline gebruiken worden de dagcurves bekeken en besproken. Een 5-

puntscurve + volgende ochtend nuchter (evt. + HbA1c) is maatgevend. 
Inspecteer  

▪ bij insulinegebruikers de spuitplekken. 

Onderzoek  
▪ Voeten volgens apart protocol, 1x/jaar of zo nodig vaker 

Besteed aandacht aan voorlichting 

▪ Geef voorlichting die op dit moment relevant is voor patiënt. Bijvoorbeeld over leefstijl zoals 
voeding, lichamelijke activiteit enz., medicatie, ziektebeeld, ziektebeleving, sociale beperking 
door de DM. Zie protocol voorlichting/educatie.  

18.3 Voetcontrole 

 

Bevinding  Simms 
klasse 

Advies controle frequentie 

Geen verlies PS of PAV  0 1x per 12 maanden 
PAV zonder verhoogde druk 1 1x per 6 maanden 

PAV +verhoogde druk 1 1x per 6 maanden 
Verlies PS zonder verhoogde druk 1 1x per 6 maanden 

Verlies PS + verhoogde druk 2 1x per 3 maanden 
Verlies PS + PAV 2 1x per 3 maanden 

Ulcus of amputatie  
(in voorgeschiedenis) 

 3 1x per 1-3 maanden 

 

Naar aanleiding van de Simms klasse worden de voeten 1,2,3,4 of meerdere keer per jaar 
gecontroleerd. Zie ook hoofdstuk “Diabetische voet”. 

18.4 Zelfcontrole 

Voor stabiel ingestelde patiënten is in overleg met de hoofdbehandelaar de mogelijkheid, om een 
fysieke kleine controle te vervangen door een zelfcontrole via het Digitale Logboek.  
Als de patiënt de controle heeft ingevuld, verschijnt deze op de werklijst van de hoofdbehandelaar. 

Deze zelfcontrole wordt door de zorgverlener gepland en op, of vlak na de geplande datum door de 
patiënt zelf uitgevoerd.  
Zie ook de paragraaf “Zelfcontrole” protocol deel 1.  

Op de site van Huisartsen Eemland is een handleiding voor het Digitaal Logboek te vinden. 
www.huisartseneemland.nl 
 

18.5 Funduscontrole 

De eerste fundusscreening moet plaatsvinden binnen 3 maanden na vaststellen van de diagnose DM 
type 2. In de NHG-standaard 2013, wordt geadviseerd om deze screening 1x per 2 jaar te herhalen.  

Zie ook paragraaf “Retinopathie” 

http://www.huisartseneemland.nl/
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19 Consulteren 

19.1 De huisarts consulteert de internist bij 

  

Aanwijzingen dat er sprake is van diabetes anders dan type 2 (o.a. LADA en MODY), d.w.z.: 
▪ hoge initiële glucosewaarden (bloedglucose ≥ 15 mmol/l) bij BMI <27 
▪ leeftijd < 25 jaar 

▪ vroegtijdig falen orale diabetesmedicatie 
▪ familielid met DM < 25 jaar, DM in 3 opeenvolgende generaties en verdenking op een 

autosomaal dominant overervingspatroon 

 
Onvoldoende bereiken streefwaarden glycemische instelling,  moeilijk te reguleren DM type 2 

▪ problemen bij het gebruik van (orale) bloedglucose verlagende middelen (co-morbiditeit, niet 

verdragen medicatie en hypoglycemieën). 
▪ onvoldoende instelling HbA1c: (langer dan 1 jaar 53-69 mmol/mol of langer dan ½ jaar > 69 

mmol/mol)  

▪ bij onvoldoende correctie postprandiale waarden, ook als de nuchtere waarden en het glycHb 
binnen de streefwaarden zijn 

 

Insulinetherapie, bijzondere omstandigheden 
▪ beroep (piloot/chauffeur)  
▪ grote zorgen over het spuiten en/of gewichtstoename 

▪ bij 1 maal (of 2 maal) daags regime: indien onvoldoende effect of bij relatief jonge, actieve 
patiënten met een onregelmatig leven kan de huisarts desgewenst consulteren of verwijzen 
vóór het instellen intensieve insulinetherapie (4 maal daags) 

 
Therapieresistente hypertensie  

▪ systolisch RR > 140 mmHg ondanks triple therapie bij mensen < 80 jaar  

▪ systolisch RR > 160 mmHg ondanks triple therapie bij mensen > 80 jaar 
▪ Verdenking secundaire hypertensie 

 

Niet bereiken van streefwaarden lipiden  
▪ persisterend LDL > 2,5 mmol/l bij hoog risicoprofiel (>20% volgens de risicotabel, of 10-20% 

met risicoverhogende factoren)*, langer dan 1 jaar.  

*Bij DM 15 jaar optellen bij leeftijd bij het gebruik SCORE tabel 

▪ persisterend triglyceridengehalte > 6, nuchter gemeten, bij twee metingen binnen 3 maanden 
 

Aanwezigheid van langetermijn complicaties (nieren) 
▪ patiënten < 65 jaar en eGFR 45 tot 60 ml/min  
▪ patiënten > 65 jaar en eGFR 30 tot 45 ml/min 

▪ niet terug te dringen of toename van micro-albuminurie 
▪ Patiënten bij wie na 3 maanden behandeling met colecalciferoldrank de PTH > 7,7 mmol/l 

blijft, en de vitamine D >80 nmol/l 

▪ Snelle achteruitgang van de nierfunctie 
 
De huisarts consulteert de tweede lijn aan de hand van de volgende gegevens:  

▪ anamnestische gegevens; 
▪ eGFR, mate van albuminurie 
▪ uitslag van sedimentsonderzoek op specifieke afwijkingen (indien verricht) 

▪ uitslag van aanvullend laboratoriumonderzoek ter opsporing van metabole complicaties Hb, 
kalium, calcium, fosfaat, serumalbumine, PTH, Vitamine D. Deze bepalingen zijn terug te 
vinden onder het kopje “chronische nierschade” op het lab formulier van Meander MC.  

▪ indien verricht: uitslag van echografie. 
Er hoeft geen consultatie plaats te vinden als  

▪ de oorzaak van de verminderde nierfunctie bekend is en 

▪ er geen metabole complicaties zijn en 
▪ de bloeddruk niet verhoogd is en 
▪ de nierfunctie stabiel is (< 3 ml/min/1,73m2 achteruitgang per jaar) 

Bij hoogbejaarden kunnen de levensverwachting en comorbiditeit reden zijn om een nefroloog niet te 
consulteren. 
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Dreigende dehydratie en hyperglycemie (bij koorts, braken en/of diarree) 

▪ In geval van een te verwachten tijdelijke ontregeling t.g.v. infecties of anderszins niet of 

onvoldoende reagerend op de ingestelde therapie. Wanneer desondanks dehydratie optreedt 
of niet goed te corrigeren hyperglycemie, verwijst de huisarts 

 

Diabetisch ulcus voetulcus 
▪ De huisarts behandelt uitsluitend een niet plantair, oppervlakkig, neuropathisch ulcus zonder 

tekenen van PAV. Beperkte cellulitis wordt met antibiotica behandeld. Desgewenst consulteert 

de huisarts. 
 
Neuropathie  

▪ De huisarts consulteert bij neuropathieën anders dan diabetische neuropathieën. 
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20 Overdragen hoofdbehandelaarschap  

20.1 Van huisarts naar internist 

 

Het uiteindelijk overdragen blijft altijd een individuele beslissing van de hoofdbehandelaar.  
De huisarts zal desgevraagd moeten kunnen beargumenteren, waarom niet tot overdracht is 
overgegaan. De wens van de patiënt kan hierin een doorslaggevende rol spelen.  

Bij twijfel kan voorafgaand consultatie plaatsvinden. 
 
Ernstige hyperglycaemie  of coma met  

▪ onvoldoende herstel bij hypoglycaemisch coma of 
▪ bij ernstige hypo’s bij gebruik langwerkende glucoseverlagende medicatie, indien controle op 

recidief thuis niet mogelijk is 

▪ recidiverende hypoglycemieën bij insulinegebruik 
 
Therapieresistente hypertensie  

Bij aanhoudend resistente hypertensie langer dan 6 maanden verwijst de huisarts  bij: 
▪ systolisch RR > 140 mmHg ondanks triple therapie bij mensen < 80 jaar  
▪ systolisch RR > 160 mmHg ondanks triple therapie bij mensen > 80 jaar 

▪ Verdenking secundaire hypertensie 
 
Verdenking op familiaire hyperlipidemie 

▪ TC > 8 mmol/l  
▪ TC/HDL ratio > 8  
▪ LDL > 5 mmol/l,  

(na uitsluiten hypo-thyreoïdie en alcoholisme) 
 
Persisterende triglyceridengehalte  

> 6 mmol/l (nuchter gemeten), > 6 maanden bestaand, met in de laatste 6 maanden geen lager 
gemeten waarde. Dit ondanks adviezen verkregen in consultatie 
 

Aanwezigheid van langetermijn complicaties (nieren) 
▪ patiënten > 65 jaar en eGFR dalend naar < 30 ml/min 
▪ patiënten < 65 jaar en eGFR dalend naar < 45 ml/min 

▪ patiënten < 40 jaar en geschatte kreatinineklaring MDRD < 90 ml/min/1.73 m2  
▪ patiënten met macro-albuminurie (proteïnurie). (Van macroalbuminurie wordt gesproken bij 

een albumine/creatinine-ratio >25 g/mol bij mannen en >35 g/mol bij vrouwen of een 

albumineconcentratie >200 mg/l in ochtend of willekeurige urine.  
▪ patiënten met vermoeden van een onderliggende nierziekte. Dit is het geval bij: 

o een bekende auto-immuunziekte,  

o recidiverende pyelonefritis 
o anti-refluxoperaties  
o nefrectomie 

o een nierziekte in de familie 
 
Bij optimale metabole instelling – geldend voor álle cardiovasculaire risicofactoren - kan er, (na een 

reguliere consultatie) een indicatie zijn om poliklinisch te laten onderzoeken of het om niet -
diabetische/niet-hypertensieve nierziekte gaat, dan wel of zich secundaire complicaties bij de 
nierinsufficiëntie hebben ontwikkeld, met therapeutische consequenties. 

In voorkomende gevallen kan de huisarts hoofdbehandelaar blijven, binnen HE Zorg dus behandelaar 
van de diabetes en het cardiovasculair risicomanagement.  
Door middel van de mogelijkheid “Consultatie specialist” kan de nefroloog worden gevraagd om de 

patiënt op te roepen. Op deze manier kan de nefroloog het EPD inzien en voor rapportage gebruiken. 
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Diabetisch voetulcus 
▪ de huisarts behandelt uitsluitend een niet plantair, oppervlakkig, neuropathisch ulcus zonder 

tekenen van PAV. Bij een beperkte cellulitis, behandelen met antibiotica. Als ulcus na 2 weken 

niet genezen is, dan verwijzen. Plantaire en diepe ulcera worden direct verwezen. 
 
(Ernstige) obesitas  

met sterk tot extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico 
de huisarts kan verwijzen voor beoordeling indicatie bariatrische chirurgie bij  

▪ patiënten met een BMI ≥ 40 of  

▪ patiënten met een BMI 35-40 bij wie gangbare niet-chirurgische behandelingen niet het 
gewenste effect hebben gehad  

 

Recente manifestatie van macro-angiopathie  
 
Recente manifestatie van ernstiger retinopathie  dan backgroundretinopathie  

 
Instellen behandeling bij niet bereiken van streefwaarden na consultadviezen 

 

Wens insulinepomptherapie. Zie alvorens overdracht, paragraaf pomptherapie! 
 
Zwangerschap(swens) 

 
Patiënten met diabetes mellitus type 2 jonger dan 18 jaar 
 

Patiënten met diabetes mellitus type 1 en overige niet-type 2.  
 

20.1.1 Begeleiding door een diëtist bij patiënten behandeld in 2e lijn 

 

Als de diabetesbehandeling in de 2e lijn plaatsvindt (dus de internist is hoofdbehandelaar), wordt de 
patiënt ook daar waar nodig, begeleid door een 2e-lijns diëtiste.  
 

De reden hiervoor is dat de diëtist deel uitmaakt van het 2e -lijns multidisciplinaire diabetesteam en 
ook een andere expertise heeft dan de 1e-lijns diëtist. 
  

20.2 Van internist naar huisarts 

 
Alle patiënten waarbij voornoemde situaties niet meer aan de orde zijn (bijvoorbeeld gedurende 1 jaar 

stabiele nierfunctie zonder secundaire complicaties of laatste manifestatie HVZ 1 jaar geleden) of 
waar “beter niet-haalbaar” is, worden zo spoedig mogelijk terugverwezen naar de huisarts.  
Het uiteindelijk overdragen blijft altijd een individuele beslissing van de hoofdbehandelaar.  

De internist zal desgevraagd moeten kunnen beargumenteren, waarom niet tot overdracht is 
overgegaan.  
De wens van de patiënt kan hierin een doorslaggevende rol spelen. 
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Bijlage 1: Taakverdeling en verantwoordelijkheid 

Het delegeren en de BIG-wet     

 

Het stellen van een diagnose wordt nooit gedelegeerd. 
Werkafspraken en protocollen moeten eenduidig en schriftelijk zijn.  
De arts delegeert aan POH/DVK alléén die taken die hij redelijkerwijs kan verwachten dat zij/hij kan 

uitvoeren.  
De mogelijkheid van toezicht en tussenkomst door de arts moet gewaarborgd zijn.  
 

Een voorbehouden handeling moet vastgelegd zijn in een protocol.  
Beschreven moet worden  

▪ De omstandigheid waaronder de handeling moet worden uitgevoerd.  

▪ De eventuele contra-indicaties. 
▪ Hoe te handelen bij uitvoering van de taak. 

 

De POH/DVK moet de handeling volgens protocol uitvoeren. 
Als aan alle voorwaarden voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling is voldaan, is er sprake 
van een bevoegdheid onder voorbehoud. 

 
De POH/DVK mag volgens een schriftelijk protocol de volgende medische handelingen verrichten:  

▪ interpreteren van bloeddruk, glucosewaarde en andere biologische parameters   

▪ aanvragen laboratoriumonderzoek. 
▪ aanpassen van de dosering van de medicatie gebeurt in overleg met arts.  
▪ verwijzing naar andere hulpverleners in overleg met arts. 
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Bijlage 2: Uitvoering van metingen en onderzoek  

Glucosemeting      

 

▪ De bloedglucosemeting wordt bij voorkeur nuchter uitgevoerd (natuurlijk niet bij de 
postprandiale waarden van een dagcurve). 

▪ Vraag de patiënt voor de meting de handen met warm water wassen. Goed drogen.  

▪ Prik aan de zijkant van de vinger.  
▪ Niet stuwen.  
▪ De eerste druppel alléén afvegen als er geen mogelijkheid is om de handen eerst te wassen 

▪ Volg verder verkorte instructie van bloedglucosemeter. 
▪ Registreer de bloedglucosewaarde in het EPD  

 

Bloedglucosemeters, ook goed geijkte, kunnen een meetafwijking hebben van 10-15%. Herhaal 
daarom een marginaal afwijkende bepaling en laat bij blijvend marginale afwijking ook bepaling in het 
lab verrichten voordat de diagnose DM wordt gesteld. 

 

Kreatinine        

 

Het kreatininegehalte in het bloed is een grove maat voor het functioneren van de nieren, een betere 
maat is de kreatinineklaring.  
 

Bij verhoogde kreatininewaarden moet kreatinineklaring worden bepaald  
 
De klaring wordt berekend uit gegevens van 24-uurs urineonderzoek + serumkreatinenewaarde.  

 
De geschatte kreatinineklaring eGFR wordt berekend als MDRD of de klaring volgens Cockcroft . 
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Validatie van bloeddrukmeters  

Informatie over de validatie van alle bloeddrukmeters en de manier waarop de keuringen worden 
gedaan, zijn te vinden op www.dableducational.org  een website die in 2004 in het leven is geroepen 

door de European Society of Hypertension. 

De juiste grootte van de manchet 

Toepassing 
Breedte 

buitenmachet 
(cm) 

Lengte 

buitenmanchet 
(cm) 

Richtlijn grootte 

binnenmanchet 
 

((cm) 

(cm) 

Arm omtrek 

(cm) 

Kind / Kleine 

volwassene 
10-12 (cm) 18-24 (cm) 12 x 18 (cm) <23 

Volwassene 
gemiddelde grootte 

12-13 (cm) 23-35 (cm) 12 x 26 (cm) <33 

Grote volwassene 12-16 (cm) 35-40 (cm) 12 x 40 (cm)  <50 

Extra groot, 
volwassene 

20      (cm) 42      (cm) 20 x 42 (cm) <53 

Gestandaardiseerde spreekkamerbloeddrukmeting 

▪ Laat de patiënt ± 5 minuten zitten in een rustige omgeving. Creëer een ontspannen situatie en 
zorg ervoor dat de patiënt comfortabel zit (benen niet over elkaar geslagen, geen vuist 

maken). Zorg ervoor dat de arm waaraan gemeten wordt, wordt ondersteund. 
▪ Gebruik een standaard manchet met een rubberen luchtblaas van 12 tot 13 cm breed en 

ongeveer 35 cm lang. Een grotere en een kleinere manchet/luchtblaas zijn noodzakelijk voor 

respectievelijk dikke en dunne armen (de luchtblaas dient minimaal 80% van de arm te 
omvatten, maar niet dubbel te zitten). De kleine manchet/luchtblaas kan ook worden gebruikt 
voor kinderen. 

▪ Zorg ervoor dat de manchet zich bevindt ter hoogte van het hart, halverwege het sternum, 
ongeacht de positie van de patiënt. Meet ten minste 2 keer met een tussenpoos van 1 tot 2 
minuten en meet vaker als er een duidelijk verschil is tussen de metingen. Neem het 

gemiddelde van de laatste 2 waarden. 
▪ Meet de eerste keer aan beide armen om eventuele verschillen door perifeer vaatlijden te 

onderkennen. Bij een verschil geldt de arm met de hoogste bloeddrukwaarde als 

representatief voor de systemische bloeddruk. 
▪ Bij atriumfibrilleren is het aangewezen om ten minste 3 keer te meten en te middelen; 

oscillometrische apparaten geven vaak een foutmelding bij sterke irregulariteit of 

inadequaliteit. 

Thuisbloeddrukmetingen 

▪ De voorspellende waarde voor het ontstaan of verergeren van orgaanschade en 

cardiovasculaire aandoeningen van thuisbloeddrukmetingen is beter dan die van 
spreekkamerbloeddrukmetingen. Monitoren van therapie-effecten met 
thuisbloeddrukmetingen resulteert in betere bloeddrukcontrole dan met 

spreekkamermetingen. 
▪ Gemiddeld geven thuismetingen lagere meetwaarden dan spreekkamermetingen. De 

grenswaarden en streefwaarden van thuisbloeddrukmetingen zijn daarom ook lager dan van 

spreekkamermetingen. 
▪ Thuisbloeddrukmetingen bevorderen ook het bewustzijn en de betrokkenheid van de patiënt 

waardoor het ‘commitment’ aan leefstijladviezen en medicamenteuze therapie wordt  

▪ Thuisbloeddrukmetingen worden geadviseerd voor zowel diagnostiek als controle tijdens 
behandeling 

▪ Gebruik een gevalideerde meter, polsmeters worden niet aanbevolen.  

 
 
  

http://www.dableducational.org/
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Demonstreer de meting en instrueer de patiënt als volgt:  
▪ meet in rustige omstandigheden, na 5 minuten rust genomen te hebben; 
▪ verricht geen inspanning, rook niet en drink geen koffie gedurende 30 minuten voorafgaand 

aan de meting 
▪ meet de bloeddruk bij voorkeur in zittende houding met de rug ondersteund 
▪ zorg ervoor dat de arm ondersteund is en breng de manchet aan op harthoogte 

▪ zorg ervoor dat de benen niet zijn gekruist (zitten met beide voeten op de grond) 
▪ meet bij voorkeur aan de niet-dominante arm, tenzij er een (herhaaldelijk gemeten) aanzienlijk 

verschil is tussen de beide armen (> 10 mmHg SBD en/of 5 mmHg DBD); dan dient er altijd 

aan de arm met de hoogste bloeddruk te worden gemeten. 
▪ De patiënt meet een week lang, ’s morgens twee keer (twee minuten tussen de metingen) en 

’s avonds twee keer de bloeddruk  en noteert de uitkomsten op een meegegeven formulier.  

▪ Bereken de gemiddelde tensiewaarde van dag 2 t/m 7. 

Ambulante bloeddrukmetingen 

▪ Met ambulante bloeddrukmeetapparatuur is het mogelijk metingen te doen terwijl de patiënt 

zijn normale dagelijkse activiteiten voortzet.  
▪ Ambulante metingen zijn een betere weerspiegeling van de bloeddruk onder normale 

leefomstandigheden dan spreekkamermetingen, en geven een betere voorspelling van het 

risico op HVZ.  
▪ Het is daarom raadzaam om bij grensgevallen of bij het vermoeden van een “witte jassen 

hypertensie” de bloeddruk over te meten op een optimaal gestandaardiseerde wijze 

▪ Zowel in de diagnostische fase als bij de monitoring van het therapie-effect kan ambulante 
bloeddrukmeting worden toegepast.  

▪ Gemiddeld geven ambulante bloeddrukmetingen lagere meetwaarden dan 

spreekkamermetingen. De grenswaarden en streefwaarden zijn daarom ook lager.  
▪ Instrueer patiënten normale activiteiten te ondernemen (maar geen maximale inspanning) en 

tijdens metingen de arm waaraan gemeten wordt te strekken en stil te houden;  
▪ Vraag de patiënt om een dagboek bij te houden om opvallende gebeurtenissen te noteren, 

met vermelding van het precieze tijdstip van die gebeurtenis, ook notatie van de duur en de 
kwaliteit van de slaap is van belang; 

▪ Accepteer geen 24-uursmetingen met > 30% mislukte meetpunten. 

Streefwaarden bij spreekkamer-, 24-uur- of thuisbloeddrukmeting 

Voor de risicoschatting wordt uitgegaan van de spreekkamerbloeddrukmeting. De diagnose kan 
worden gesteld en behandeling geëvalueerd aan de hand van onderstaande streefwaarden. 

 

Meetmethode Streefwaarde tensie 

spreekkamer ≤ 140/90 mm Hg (bij 80-plussers 150-160 mm Hg systolisch) 

thuis, protocollair ≤ 135/85 mm Hg 

ambulant 24 uur ≤ 130/80 mm Hg, metingen overdag ≤ 135/85 mm Hg 

 
Praktisch betekent dit dat bij het invoeren van een meting in het EPD (anders dan via index)  

▪ bij een 24-uursmeting 10 mm Hg wordt opgeteld bij de gemiddelde waarden van 24 uur en 
5 mm Hg wordt opgeteld bij metingen overdag 

▪ bij een protocollaire thuismeting wordt 5 mm Hg opgeteld bij metingen  

 
Vermeld in ´Afronding consult´ dat dit waarden betreft, die zijn verkregen uit een 24-uurs meting / 
protocollaire thuismeting.  

 
Hoe vaak wordt de meting herhaald? 
Na een eerste 24-uurs bloeddrukmeting, waarbij de streefwaarden worden gehaald, wordt de 24-uurs 

bloeddrukmeting 3-6 maanden later herhaald. Bij een nog altijd stabiele, goede meting kan vervolgens 
volstaan worden met jaarlijks een 24-uurs bloeddrukmeting. Daarnaast zal het ook voorkomen dat de 
bloeddruk gewoon in de spreekkamer wordt gemeten. In deze gevallen is het aan te raden om deze 

bloeddrukken in “afronding consult” als “platte tekst” te registreren.  
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Perifeer arterieel vaatlijden     

 
Een maat hiervoor is de EAI, enkel-armindex.  

 
Wordt berekend met formule Systolische enkeldruk/Systolische armdruk. 
 

Perifeer arterieel vaatlijden is vrijwel zeker bij EAI<0.8 
 (of een gemiddelde van drie bepalingen binnen enkele weken <0.9) 
 

PAV is vrijwel uitgesloten bij een eenmalige EAI >1.1  
(of een gemiddelde van drie bepalingen binnen enkele weken >1.0).  
Bij een waarde tussen 0.9 en 1.0 is de diagnose van PAV niet zeker te stellen.  

 
Enkel-armindex wordt in rust bepaald. 
 

Laat patiënt gedurende 5 minuten zo plat mogelijk liggen.  
 
1. Breng de bloeddrukmanchet aan, vlak boven de enkel, met de slangen naar boven. 

 
2. Palpeer de a. tibialis posterior aan de binnenzijde van de enkel vlak naast de malleolus medialis.  
 

3. Breng op deze plaats de ultrasoundgel aan, ook als de arterie niet palpabel is.  
 
4. Schakel het Doppler-apparaat aan en plaats de transducer in de gel in de richting van de arterie 

onder een hoek van 30-60 graden en zoek naar het beste arteriële signaal. 
 
5. Indien ter plaatse van de a. tibialis posterior geen signaal wordt gevonden, neem dan de a. dorsalis 
pedis. 

 
6. Houdt de transducer goed gefixeerd en pomp met de andere hand de manchet op tot ongeveer 
30mmHg boven het niveau waarbij het signaal verdwijnt 

 
7. Laat de manchet leeglopen met een snelheid van 2 mm/s. Noteer de hoogte van de  kwikkolom 
waarbij het eerste arteriële signaal te horen is. Pomp tijdens de meting de manchet nooit bij, maar 

begin zo nodig opnieuw. 
 
8. Herhaal de procedure bij het andere been 

 
9. Armdruk: de meting aan beide armen voert men uit zoals de meting aan de benen. De manchet 
wordt om de bovenarm geplaatst en de transducer op de a. brachialis  

 
10. Bereken enkel-armindex: systolische enkeldruk/systolische armdruk. 
 

11.De meting kan worden herhaald na spierarbeid. 
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Taillemeting 

 
Doel: De omvang van de taille is een onafhankelijke voorspeller voor het ontstaan van hart- en 

vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk en borstkanker.  
 
Normen van de tailletest 
 
Vrouw     minder dan 80 cm     geen verhoogd risico     
          80-88 cm          verhoogd risico  
          meer dan 88 cm    sterk verhoogd risico  
 
Man       minder dan 94 cm      geen verhoogd risico     
         94-102 cm         verhoogd risico    

meer dan 102 cm  sterk verhoogd risico  
 
Benodigdheden:  

Meetlint  
Pen 
Papier 

 
Werkwijze: 
1. Informeren van de patiënt over de handeling en doel van de handeling 

2. Laat de patiënt de bovenkleding uittrekken zodat de middel vrij komt 
3. Zoek aan de voorkant het hoogste punt van de bekkenkam op 
4. Leg daarboven de meetlint rondom de patiënt 

5. Let op dat het meetlint evenwijdig aan de vloer verloopt en niet gedraaid zit 
6. Het meetlint moet strak zitten maar mag de huid niet indrukken 
7. Laat nu de patiënt normaal uitademen en noteer de waarde 

 

Controle injectiemateriaal 

 

Controleer insulinepen (indien penfill gebruiker) op leesbaarheid, gebreken en juistheid dosisafgifte. 
Dosisafgifte controleren dmv 20eh insuline het insulinedopje te spuiten,indien conus vult is pen goed. 
Vraag ook verder naar het juiste materiaalgebruik.  

Controle bloedglucose meter 

 
Patiënten die een bloedglucosemeter hebben, kunnen deze jaarlijks laten controleren bij het lab van 

zowel Meander Medisch Centrum als bij Saltro. 
Deze controle van de meter wordt aangevraagd door een (extra) aanvraagformulier hiervoor mee te 
geven, samen met het jaarlijkse labformulier 

Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de site van Huisartsen Eemland.  
Voor controle bij het Meander Medisch Centrum: 
http://www.diamuraal.nl/images/Protocollen/formulierendiabetes/controle%20glucosemeters%20diamu

raal.pdf 
Voor controle bij Saltro: 
http://www.diamuraal.nl/images/Protocollen/formulierendiabetes/microsoft%20word%20-

%20formulier%20controle%20glucosemeter%20def.pdf 
 
HE Zorg adviseert de patiënten om bij voorkeur een glucosemeter te gebruiken die door de SKLM 

(Stichting kwaliteitsbewaking medische laboratoriumdiagnostiek) is goedgekeurd. Vooralsnog voldoet 
een door de TNO goed gekeurd meter ook.  
Als een meter bij de jaarcontrole niet voldoet, volg dan onderstaande procedure: 

Controleer of de patiënt de meetprocedure goed uitvoert. Zie ook formulier voor "Instructie van de 
juiste procedure bloedglucose meten middels een vingerprik" op de site van Huisartsen Eemland 
http://www.diamuraal.nl/images/HandleidingenDM/vingerprikinstructie%20eadv%20ingescand%2008-

05-2009.pdf 
 

http://www.diamuraal.nl/images/Protocollen/formulierendiabetes/controle%20glucosemeters%20diamuraal.pdf
http://www.diamuraal.nl/images/Protocollen/formulierendiabetes/controle%20glucosemeters%20diamuraal.pdf
http://www.diamuraal.nl/images/Protocollen/formulierendiabetes/microsoft%20word%20-%20formulier%20controle%20glucosemeter%20def.pdf
http://www.diamuraal.nl/images/Protocollen/formulierendiabetes/microsoft%20word%20-%20formulier%20controle%20glucosemeter%20def.pdf
http://www.diamuraal.nl/images/HandleidingenDM/vingerprikinstructie%20eadv%20ingescand%2008-05-2009.pdf
http://www.diamuraal.nl/images/HandleidingenDM/vingerprikinstructie%20eadv%20ingescand%2008-05-2009.pdf
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▪ Als de patiënt inderdaad de meetprocedure goed uitvoert, wordt een ander type meter aan de 
patiënt meegeven. Zeg dan niet tegen de patiënt dat de meter is afgekeurd, maar zeg: "deze 
meter blijkt niet geschikt voor u". 

▪ Als de patiënt de meetprocedure niet goed uitvoert, wordt de handeling opnieuw geïnstrueerd 
en wordt de meter bij de volgende jaarcontrole weer aangeboden. 

 

Zie stroomdiagram controle bloedglucosemeter: 
http://www.diamuraal.nl/images/Protocollen/afbDMProtdeel2/Stroomdiagram%20bloedglucosemeter.J
PG 

 
 

http://www.diamuraal.nl/images/Protocollen/afbDMProtdeel2/Stroomdiagram%20bloedglucosemeter.JPG
http://www.diamuraal.nl/images/Protocollen/afbDMProtdeel2/Stroomdiagram%20bloedglucosemeter.JPG
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Bijlage 3: Voorlichting 
 

Algemeen 

 
Doelstelling:  
 

De patiënt is op de hoogte van:  
▪ de achtergronden van de ziekte, therapie en controlebeleid;  
▪ factoren die de prognose bepalen;  

▪ de richtlijnen voor gezonde voeding en het nut van lichaamsbeweging;  
▪ de streefwaarden voor de glycemische parameters, lipiden en bloeddruk;  
▪ waarop te letten bij inspectie van de voeten en de betekenis van goed passend schoeisel;  

▪ het belang van regelmatige oogheelkundige controle;  
▪ het belang van regelmatige controle bij de tandarts of bij het dragen van een kuns tgebit 

controle door de tandtechnicus 

▪ de signalen van een hyper- en een hypoglycaemie en hoe te reageren;  
▪ het handelen bij ziekte, koorts, braken en verre reizen;  
▪ de mogelijkheden tot het zelf meten van de bloedglucosewaarde en zelfregulatie;  

▪ de rol van de patiëntenvereniging 
 
Voorlichtingsmaterialen zijn te verkrijgen via DVN, Thuisarts, link https://www.thuisarts.nl, 

insulineproducenten en ook op het internet via www.diep.info uitstekende voorlichting gegeven. 
 

Voorlichting insulinetherapie, benodigdheden: 

 
Het beschikbaar hebben demonstratiemateriaal zoals: 

▪ insulinepennen,  

▪ oefeninsulinepennen,  
▪ insulinenaalden  
▪ bloedglucosemeters.  

 
Logistieke afhandeling omtrent verstrekking, zoals:  

▪ startpakket bloedglucosemeter, keuze apotheek of via vast postorderbedrijf een voorraad in 

de spreekkamer.  
 
Via bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de insulinefabrikant Novo Nordisk en Sanofi Aventis kan 

demonstratiematerialen worden verkregen. 
Ook via de vertegenwoordigers van de glucosemeterfabrikanten kan demonstratiemateriaal en 
voorlichtingsfolders verkregen worden. (Eventueel extra oefenmeters voor patiënten alvorens 

definitieve aan te schaffen ) 
 

Vergoeding / Zorgverzekering 

 
Het vergoedingssysteem van verschillende zorgverzekeraars voor materiaal om zelf de 
bloedglucosewaarde te meten wisselt. Het is voor de zorgverlener niet mogelijk om voor elke 

verzekering de laatste ontwikkelingen bij te houden 
 
 

  

https://www.thuisarts.nl/
http://www.diep.info/
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Voeding 
 
Gezonde voeding voor mensen met diabetes is dezelfde voeding, die voor iedereen gezond is.  

 
Speerpunten zijn:  

▪ gezond gewicht 

▪ goede verdeling van maaltijden/voeding in de loop van de dag 
▪ inzicht in welke invloed verschillende soorten voeding heeft op de bloedglucosewaarden 
▪ kennis van goede en slechte vetten 

▪ mogelijk invloed van natriumgebruik, zout uit het vat, chinees, kant- en klaarproducten, 
blikgroenten enz 

▪ mogelijk invloed van glycyrrhizinezuurhoudende* producten 

▪ belang van voldoende groente, fruit, melkproducten en vezels 
 
*Glycyrrhizinezuurhoudende producten: drop, kauwgom Stimorol classic, zoethoutthee, sterrenmix 

thee 
 
Aspartaam is de zoetstof die het best gebruikt kan worden. Sorbitol is minder aan te raden, wegens de 

kans op diarree bij hogere intake. Niet meer dan ½ liter light frisdrank/dag gebruiken.  
 
Als iemand met diabetes wil afvallen is 4-3-2-1 kg/maand een goed doel voor de eerste 4 maanden. 

Belangrijk is om veel te drinken. Dorst wordt minder gevoeld dan honger. Bij een afvalpoging is het 
dus extra belangrijk om veel water/thee enzovoort te drinken. 
 

Zie ook: 
 
NDF Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2:  
 

http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2015/02/NDF-Voedingsrichtlijn-Diabetes-
2015.pdf   
 

www.nvdietist.nl 
  

http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2015/02/NDF-Voedingsrichtlijn-Diabetes-2015.pdf
http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2015/02/NDF-Voedingsrichtlijn-Diabetes-2015.pdf
http://www.nvdietist.nl/
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Ramadan  

Voorlichting verkregen via de site van het Slotervaart ziekenhuis  

 

Benodigdheden:  
 

▪ Glucosemeter 

▪ Glucose dagboek 
▪ Foldermateriaal hypoglycaemie 

 

Diabetes en ramadan 
▪ In principe moet aan diabetespatiënten altijd geadviseerd worden niet te 

vasten. Met name bij type1 diabetespatiënten en patiënten met al ontwikkelde 

complicaties of dreigende complicaties is het van belang om dit advies te 
handhaven en er niet van af te wijken. Bij type 2 diabetes kan het vasten 
besproken worden en eventueel in goed overleg met de patiënt de medicatie 

aangepast worden.  
▪ Het is van groot belang om als behandelaar zelf het initiatief te nemen om het 

onderwerp diabetes en ramadan bespreekbaar te maken. De patiënten zelf 

gaan er vanuit dat wanneer een arts dit onderwerp niet bespreekbaar maakt, 
dat zij dan zonder problemen kunnen vasten.  

▪ De begeleiding van diabetespatiënten gedurende de ramadan is van essentieel belang. Het 

gaat niet alleen om begeleiding tijdens de ramadan, maar ook voor en na de ramadan. We 
kunnen wel spreken van zorg voor (pre), tijdens en na (post) de ramadan.  

▪ Voor alle hierna volgende adviezen en schema's geldt dat het algemene richtlijnen zijn die 

voor individuele patiënten anders kunnen uitvallen. 
 

Begeleiding bij de Voorbereiding: 

▪ Informeer bij de patiënt of hij/zij al eerder heeft gevast, vraag naar de ervaringen hiermee.   

▪ De patiënt moet psychisch in staat zijn om mee te doen aan de ramadan. 
▪ In overleg met de arts evt. bloed laten prikken. 
▪ Gewicht opnemen (vastleggen in de status). 

▪ De patiënt attenderen op hypo’s en wat te doen.  
▪ De patiënt attenderen op een gezond voedingspatroon. 
▪ De patiënt uitleg geven over het evt. aangepaste medicatie beleid. 

▪ De patiënt attenderen op het belang van continueren van medicatie zoals dat afgesproken is . 
▪ De patiënt met insuline instructies geven hoe de glucose dagcurve gedurende de ramadan uit 

te voeren  (voor het ontbijt vroeg in de ochtend, bij het middaggebed, voor het 

avondeten=verbreken van het vasten en voor het slapen gaan). 
▪ De patiënt uitleggen dat de eerste 4 dagen van het vasten erg belangrijk zijn en dat de suikers 

regelmatig gecontroleerd moeten worden. (De eerste vier dagen zijn belangrijk  omdat men 

hier de informatie krijgt hoe het lichaam reageert op het vasten)  
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Begeleiding tijdens de ramadan: 

▪ De patiënt met insuline op de polikliniek of het spreekuur terug laten komen wanneer deze 
vier à vijf dagen heeft gevast, kijken naar de glucosedagcurve, beoordelen of het aangepaste 
medicatiebeleid gehandhaafd kan worden of aangepast moet worden.  

▪ Informeer naar zijn voedingspatroon (oppassen met kh+ maaltijden).  
▪ Informeer naar evt. hypo’s (tijdstip en verloop hiervan). 
▪ Informeer naar de tijd van medicatie gebruik (soms komt het voor dat mensen uren na het 

eten pas medicatie gebruiken). 
▪ Laat de patiënt met insuline gedurende de ramadan dagelijks een 4-punts dagcurve maken en 

doorbellen om te beoordelen. 

▪ Laat de patiënt gedurende de ramadan terug komen op de polikliniek of het spreekuur (leg het 
belang hiervan ook uit aan de patiënt: op tijd problemen ondervangen). De frequentie vindt 
plaats op indicatie van de diabetesverpleegkundige/POH met eventueel de optie om 

telefonisch contact te houden. 
▪ Zorg dat er een afspraak gepland wordt ruim 3 dagen** na afloop van de ramadan (niet 

rondom het Suikerfeest, men komt dan toch niet, of belt af) ** De frequentie vindt plaats op 

indicatie van de diabetesverpleegkundige/POH met eventueel de optie om telefonisch contact 
te houden.  

Begeleiding na de ramadan (nazorg) 

▪ De patiënt met insuline drie of vier dagen na het Suikerfeest een glucosedagcurve laten doen. 
▪ De dagcurve beoordelen en stapsgewijs het medicatiebeleid aanpassen. 

▪ De patiënt persoonlijk spreken en evalueren hoe de ramadan is verlopen.  
▪ Gewicht opnemen en vergelijken met gewicht bij aanvang van de ramadan.   

In overleg met de arts zo nodig bloed laten prikken en vergelijken met uitslagen voor de ramadan.  
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Soort tabletten Voor de ramadan Tijdens de ramadan Opmerking 

  

  
Gliclazide 
  

  
Ochtend 
Middag 

Avond 
  

  
Ochtend: halve dosis 
Middag: geen  

Avond: normale dosis 

  
Bij hypo’s dosis aanpassen. 
Geen preparaat met 

vertraagde afgifte geven 

  
Glibenclamide* 

  
Ochtend 

Avond  

  
Ochtend: halve dosis  

Avond: normale dosis 
  

  
Bij hypo’s dosis aanpassen 

  

  
Glimepiride 

  

  
Ochtend 

  
Avondmaaltijd 

  
Bij hypo’s dosis aanpassen 

  
Metformine 

  
Ochtend 
Middag 

Avond 
  

  
Ochtend 
Middag 

Avond 

  
Metformine kan geen hypo’s 
geven 

  
Pioglitazon 

  

  
Ochtend 

  
Avondmaaltijd normale dosis 

  

  

  
Repaglinide 
  

  
Maaltijdgebonden 

  
Ochtend/avondmaaltijd 

Voor de maaltijd(en) 

Tolbutamide Ochtend 
Middag 

Avond 

Ochtend: halve dosis 
Middag: geen 

Avond: hele dosis 

Bij hypo’s dosis aanpassen 

DPP4 remmers (sitagliptine, 
saxagliptine, linagliptine, 
vildagliptine) 

Ochtend Ochtend   

  
Tabel 2: Aanpassingsschema voor therapie met orale bloedglucose verlagende middelen tijdens de 

ramadan. 
* = Bij nierfunctiestoornissen, overwegen de ochtenddosis weg te laten 
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Soort insuline* Voor de ramadan Tijdens de ramadan Opmerking 
  

  
1x daags schema: 

  
Langwerkende insuline 
  

  
Bij het ontbijt, de 

avondmaaltijd of voor het 
slapen gaan 
  

 
Insulatard en NPH verplaatsen 

naar de avondmaaltijd, ervoor 
of vlak erna. 
Lantus en Levemir voor het 

slapengaan, evt. adviseren om 
het vroeger in de avond te 
spuiten. 

  
Alert zijn op hypo’s 

  

  

2x daags schema: 
  
Mix-insuline  

  

Ochtend: mixinsuline  
Avond: mixinsuline 

  

Ochtend: ultrakortwerkende 
insuline (hoeveel eenheden 
nodig = berekening door 30% 

van normale 
mixdosiseenheden) 
Avond: mix-insuline 

  

Alert zijn op hypo’s. 
Op geleide van de 
bloedsuikers de 

insulinedosering aanpassen 
  

  

4x daags schema: 
  
3x ultrakortwerkende 

insuline 
1x langwerkende insuline 

  

Ontbijt: kortwerkende 
insuline 
Lunch: kortwerkende 

insuline 
Avondmaal: kortwerkende 
insuline 

Voor het slapen gaan: 
langwerkende insuline 
  

 

Ontbijt: kortwerkende insuline 
Lunch: geen 
Avondmaal: kortwerkende 

insuline 
Voor het slapen gaan: 
langwerkende insuline 

 

  

Alert zijn op hypo’s 
Op geleide van de 
bloedsuikers de 

insulinedosering aanpassen 

  
Tabel 3: Aanpassingsschema voor therapie met insuline  tijdens de ramadan. 

* = Legenda soort insuline: 
 Langwerkende: insuline detemir,  insuline isofaan, insuline glargine.  
 Kortwerkende: insuline gewoon, humane insuline. 

 Ultrakortwerkende: analoge insulin: insuline lispro, insuline aspart, insulineglulisine. 
 
Indien patiënt een combinatietherapieën heeft  waarin SU en/of insuline, overweeg dan 

substantiële reductie met name van de dosis voor het starten van het vasten.   
 
  

Soort GLP1 agonist Voor de ramadan Tijdens de ramadan Opmerking 

  

 
Exenatide 

 
2 keer per dag: bij het 
ontbijt en bij het avond 

eten 

 
2 keer per dag: bij het ontbijt 
en bij het avond eten 

  

 
Liraglutide 

 
1x per dag: tijdstip naar 
eigen keuze 

  
1x per dag: tijdstip handhaven 
van voor de ramadan 

 
  

Exenatide vertraagde 

werking 

1 keer per week 1 keer per week  

  
Tabel 4: Aanpassingsschema voor therapie met een GLP1 agonist tijdens de ramadan.  
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Ramadan, wat is de betekenis voor moslims 
 
De ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender en tevens vastenmaand.  

De periode van reiniging en bezinning wordt vormgegeven door gedurende 29 tot 30 dagen te vasten. 
Marokkaanse moslims spreken van ramadan, de Turkse van ramazan. Uiteindelijk bedoelen en doen 
ze hetzelfde.  

Aangezien het islamitische jaar in maanmaanden van 29-30 dagen rekent en niet in zonmaanden van 
30-31 dagen, duurt het islamitische jaar gemiddeld 354 dagen in plaats van 365 dagen. De ramadan 
valt daarom niet steeds in hetzelfde seizoen. Jaarlijks verplaatst de ramadan met 11 dagen terug in de 

tijd. 
De ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de 
eerste openbaringen van de Heilige Koran aan profeet Mohammed plaats vonden.  

De meeste stromingen binnen de islam stellen het vasten verplicht.  (de Turkse Alawiten, circa 25% in 
Turkije, niet.) 
De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle 

monotheïstische religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen of zij hebben die ooit in 
een of andere vorm gekend.  
De ramadan is een maand van: tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Het is een 

maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de 
eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staat. Bovenal is  de maand ramadan een 
periode om de gunsten van God te waarderen, de waarde van het voedsel te leren kennen en aan 

Hem dankbaarheid te tonen.  
Het vasten leert de mens zichzelf te beheersen en kan de mens eigenschappen aanleren zoals 
discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Verder leert het respect ten aanzien van de 

medemens en God. Elke dag dat men vast, kan men zodoende als een overwinning beleven. Het leert 
mensen de baas te zijn over de eigen begeerten en lusten.  
Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: 
eten; drinken; seksuele relaties en alles wat geacht wordt het vasten te kunnen verbreken. Het vasten 

begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van de zon. De ramadan is 
een plicht voor alle moslims.  
Er wordt in de Koran duidelijk aangegeven dat er situaties zijn waarbij iemand een definitieve of een 

tijdelijke vrijstelling kan krijgen. Binnen de islam kennen we verschillende stromingen, een ieder 
interpreteert de regels in de Koran vanuit zijn beleving en stroming. 
Het is belangrijk te beseffen dat het vasten naast de religieuze betekenis ook een niet te 

onderschatten sociale betekenis heeft: het behoren tot een groep. 
 
 

Wie is verplicht te vasten 
▪ Alle volwassen mensen die geestelijk en lichamelijk gezond zijn.  
▪ Kinderen die puberale symptomen vertonen; meisjes na de eerste menstruatie, jongens na de 

eerste zaadlozing. 
 
Wie hebben een definitieve dispensatie van het vasten 

▪ Mensen die chronisch ziek zijn en behandeld worden met medicatie.  
▪ Psychiatrische en dementerende patiënten.  
▪ Geestelijk gehandicapten.  

▪ Kinderen bij wie nog geen puberale symptomen aanwezig zijn.  
▪ Ouderen die te zwak zijn om te vasten.  

(Voor allen die een definitieve vrijstelling hebben, geldt de regel dat zij per dag een vergoeding 

moeten betalen. Een vergoeding betalen in de vorm van geld of voeding verstrekken aan armen.) 
 
Wie hebben een tijdelijke dispensatie van het vasten  

▪ Zwangere vrouwen (wegens medische redenen en op advies van de arts)  
▪ Vrouwen zolang zij borstvoeding geven.  
▪ Menstruerende vrouwen.  

▪ Mensen die op reis zijn.  
▪ Mensen die tijdelijk ziek zijn.  

 

(Mensen die een tijdelijke vrijstelling hebben, moeten het vasten later weer inhalen.) 
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Bijlage 4: Checklists en formulieren 
 
 

Checklist diabeteseducatie volwassenen 

 

1. Wat is diabetes 

  Oorzaak 

  Specifieke kenmerken 

  Voorlichtingsboekje "Wat is diabetes mellitus type 2" en "voorlichting behandeling insuline" 
bespreken 

2. Orale medicatie 

  Werking 

  Tijdstip van inname 

  Bijwerkingen 

3. Insuline 

  Soorten insuline/ werkingsprofiel 

  Bewaren van de insuline/ houdbaarheid 

4. Injecteren van insuline  

  Uitleg insulinepen 

  Naaldlengte 

  Wijze van injecteren 

  Plaats van injecteren/ roulatieschema 

  Tijdstip van injecteren 

  Zorg voor de materialen 
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5. Hypo/hyperklachten 

  Oorzaken 

  Symptomen 

  Behandeling 

  Preventie 

  Glucagen.(uitleg door diabetesverpleegkundige op de poli) 

6. Het zelf meten van de bloedglucosewaarde  

  Uitleg bloedglucosemeter 

  Tijdstip en frequentie/ noteren in dagboekje 

  Belang van zelf meten 

  Zelfregulatie 

  Metercontrole één maal per jaar 

7. Invloeden op glucosegehalte  

  Voeding (diëtist) 

  Extra inspanning/ sport 

  Emoties/ acceptatie. 

  Ziekte/ koorts/ infectie 

  Vakantie/ uitslapen 

  Onregelmatige diensten/ feestjes 

  Alcohol/ drugs 

  Gebitsverzorging 
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 8.Chronische complicaties 

  Hart en bloedvaten 

  Retinopathie 

  Neuropathie 

  Nefropathie 

  Diabetische voet 

 9. Risicofactoren 

  Chronisch hoge glucosewaarden 

  Roken 

  Overgewicht 

  Hypertensie 

  Verhoogd cholesterol/ triglyceriden 

  Stress 

10.Voetverzorging 

  Voetinspectie 

  Voorlichting/ folder voetverzorging 

  Voorlichting schoenkeuze 

11. Erfelijkheid en sexualiteit 

  Erfelijkheid 

  Menstruatiecyclus 

  Zwangerschap 

  Seksualiteit 

 12. Informatie. 

  Informatie en instructie directe omgeving 

  Diabetesvereniging: doel en lidmaatschap. infoboekje 

  Kaartje "ik heb diabetes"; nut en gebruik ervan 

  Diabetespas 
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Zelfregulatieschema bij tweemaal daags insulinetherapie 

 
Algemene instructies over het zelf meten van de bloedglucosewaarde en zelfregulatie:  

 
▪ Maak 1 keer per 2 á 3 weken een 5 punts glucosedagcurve  

(= nuchter, 1 1/2uur na ontbijt, 1½ uur na middageten, 1½ uur na avondeten, vóór het slapen)  

▪ Probeer de oorzaak van een ontregelde bloedglucoses te achterhalen en neem zo nodig 
onderstaande maatregelen.  

▪ Zorg dat u altijd druivensuiker of iets te eten bij u hebt, bijvoorbeeld Evergreen/ Sultana,  

▪ Zo nodig bijspuiten met analoge insuline, Novorapid® of Humalog®  
  
Acties bij ontregelde bloedglucoses:  

 
Hyperglycaemie = Bloedglucose >15mmol/l:  
 

Pas de 2-4-6 regel toe 
 
Hypoglycaemie = Bloedglucose <4mmol/l:  

Neem 4-6 druivensuiker tabletten, meet na 15 minuten de bloedglucose. Indien het 
bloedglucosegehalte nog steeds <4,0mmol/l is, nogmaals 4-6 druivensuikertabletten nemen en na 15 
minuten een boterham met zoet beleg of de gewone maaltijd nuttigen als het daar tijd voor is.  

 
Een hyperglycaemie na een hypoglycaemie niet te snel corrigeren, altijd 6-8uur de tijd geven 
om spontaan te normaliseren.  

Meet altijd het resultaat van bijspuiten of extra eten. 
 
Acties bij extra lichamelijke activiteiten:  
 

Extra en / of zware lichamelijke inspanning is:  
▪ Sporten 
▪ In de tuin werken 

▪ Fietstocht maken of winkelen.  
 
Actie: 

▪ Meet vóór de activiteit de bloedglucose. Is deze >15mmol/l neem dan de maatregelen zoals 
beschreven bij item  'Acties bij ontregelde bloedglucoses' en start activiteit pas als glucose onder 
10 mmol/l is.  

▪ Spuit bij de maaltijd voorafgaande aan de activiteit 2 EH insuline minder en eet gewoon wat u 
gewend bent. Zijn er desondanks toch hypoglycaemieën opgetreden ti jdens of na de activiteit spuit 
de volgende keer dan 4 EH insuline minder. 

▪ Houd er rekening mee dat uren na de activiteit nog hypoglycaemie kan optreden.  
 
Acties bij maaltijden voor bijzondere gelegenheden:  

 
Vóór de maaltijd ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag, bruiloft of diner 2 tot 4 EH van de 
gebruikelijke insuline meer spuiten.  

 
Actie:  
▪ Is het etentje in een restaurant spuit dan na het voorgerecht de insuline.  

▪ Een 2e mogelijkheid is gewone dosis spuiten en na afloop bloedglucose controleren en zo nodig bij 
te hoge bloedglucose 2 tot 4 EH analoge insuline extra spuiten. 
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Zelfregulatieschema bij intensieve insuline therapie  

    
Als een patiënt met diabetes mellitus door de huisarts/POH/internist /diabetesverpleegkundige is 

ingesteld op 4 x daags insuline therapie kan de patiënt zelfregulatie toepassen. Dat wil zeggen dat de 
patiënt inzicht krijgt op welke wijze hij / zij de insuline dosering kan aan passen. 
     

Algemene instructies over het zelf meten van de bloedglucose en zelfregulatie aan de patiënt:  
▪ Meet elke dag nuchter en voor het slapen de bloedglucose (zonodig extra).  
▪ Maak 1 x per week een 7 puntsdagcurve (niet altijd op dezelfde dag).  

▪ Probeer de oorzaak van een eventuele ontregeling te achterhalen en neem onderstaande 
maatregelen.  

▪ Zorg dat u altijd druivensuiker of iets te eten bij u hebt, bijvoorbeeld Evergreen/ Sultana,  

  
   

Streefwaarden  Optimaal Goed (Aanvaardbaar) Slecht 

Nuchter glucose, (voorkeur) 4-6 4-7 7.1-8 > 8 

Preprandiaal  4-6 4-7 7.1-8 > 8 

Postprandiaal  < 8 < 9 9.1-10 > 10 

Voor de nacht (bij gebruik 
insuline) 

 7-8 8.1-10 > 10 

 

Acties bij ontregelde bloedglucoses:  
 
Hyperglycaemie = Bloedglucose>15mmol/l:  

 
Pas de 2-4-6 regel toe.  
 
Hypoglycaemie = Bloedglucose <4 mmol/l:  

Neem 4-6 druivensuiker tabletten, meet na 15 minuten de bloedglucose. Indien het 
bloedglucosegehalte nog steeds <4,0 mmol/l is nogmaals 4-6 druivensuikertabletten nemen en na 15 
minuten een boterham met zoet beleg of de gewone maaltijd nuttigen als het daar tijd voor is.  

 
Meet altijd het resultaat van bijspuiten of extra eten. 
Een hyperglycaemie na een hypoglycaemie niet te snel corrigeren, altijd 6-8uur de tijd geven 

om spontaan te normaliseren.  
 
Acties bij extra lichamelijke activiteiten:  

 
Denk hierbij aan extra en/of zware lichamelijke inspanning  
▪ Sporten 

▪ In de tuin werken 
▪ Fietstocht maken  
▪ Winkelen.  

 
Actie: 

▪ Meet vóór de activiteit de bloedglucose. Is deze >15mmol/l neem dan de maatregelen zoals 

beschreven bij item  'Acties bij ontregelde bloedglucoses' en start activiteit pas als glucose onder 
10mmol/l is. Anders niet sporten 

▪ Spuit bij de maaltijd voorafgaande aan de activiteit 2 EH insuline minder en eet gewoon wat u 

gewend bent. treedt desondanks toch een hypo op tijdens of na de activiteit spuit de volgende keer 
dan 4 EH insuline minder. 

▪ Houd er rekening mee dat uren na de activiteit nog hypoglycaemie kan optreden.  

 
.  
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Acties bij maaltijden:  
 
Bij bijzondere gelegenheden: 

 
Vóór de maaltijd ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag, bruiloft of diner 2 tot 4 EH van de 
gebruikelijke insuline meer spuiten.  

 
Attentie: bij onderstaand schema van bijreguleren door bijspuiten vóór de maaltijden maximaal 
50% van de gebruikelijke maaltijddosis bijspuiten 

 
 
Glucosewaarden vóór het ontbijt.  

 
▪ < 4 mmol : Hypo!! Neem 4 tot 6 dextro energietabletten. Ga direct eten en eet eerst een boterham 

met zoet beleg. Spuit pas insuline als de hypo voorbij is. Als de oorzaak onduidelijk is, de 

langwerkende insuline voor de nacht met 2 tot 4 EH verlagen.  
▪ 4-7 mmol : Goed. Gewone dosis insuline spuiten.  
▪ 7.1- 8 mmol : Aanvaardbaar. Wacht 30 minuten met eten na het spuiten van actrapid/ regular.  

Let op: bij novorapid / humalog wel gelijk eten. 
▪ 8.0 - 10 mmol : Wat te hoog,  bekijk opnieuw de voedingsintake en als  de bloedglucose structureel 

te hoog is voor het ontbijt, insuline voor de nacht bijstellen in overleg met POH/huisarts 

diabetesverpleegkundige/internist 
▪ 10- 15 mmol :  vier EH van de kortwerkende insuline méér spuiten, bekijk opnieuw voedingsintake.  
▪ >15 mmol : 6 EH van de kortwerkende insuline méér spuiten, bekijk opnieuw voedingsintake.  

▪ Regelmatig >10 mmol? Dan enkele keren om 03.00 glucose prikken (hypo?).  
Overleg met arts of diabetesverpleegkundige/POH. 

 
Glucosewaarden vóór de lunch/ avondeten:  

 
▪ Zie ontbijt, behalve wat betreft het eventueel verhogen/verlagen van de nachtinsuline.  
 

Glucosewaarden vóór slapen gaan:  
 
▪ < 4 mmol : Hypo!! Neem 4-6 druivensuiker en een boterham met zoet beleg of vervanging. Zonodig 

herhalen.  
▪ 4-7 mmol : Wat laag voor de nacht. Eet een boterham met zoet beleg of vervanging  
▪ 7-8 mmol : Goed Slaap lekker!  

▪ 8.1-10 mmol : Aanvaardbaar Als dit regelmatig voorkomt de insuline vóór het avondeten met 2 EH 
verhogen.  

▪ 10 mmol : Normale dosis langwerkende insuline en bijspuiten met kortwerkende insuline 2EH, 

meet om 3 uur en nuchter glucose om het effect te beoordelen.  
▪ >15 mmol:  Normale dosis langwerkende insuline en bijspuiten met kortwerkende insuline 4EH en 

meet na 1,5 uur en herhaal bijspuiten als glucose weer > 15 is (maximaal tweemaal herhalen) 

Meet om 3.00 uur en nuchter glucose om het effect te beoordelen.  
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2-4-6 regel 

 

 
 

 
 
Bron: www.diabetes2.nl  

http://www.diabetes2.nl/
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Adviezen aan de patiënt voor correcte bloeddrukmeting thuis: 

 
Gebruik alleen een betrouwbare gevalideerde bloeddrukmeter 

▪ indien u last heeft van hartritmestoornissen (een onregelmatige hartslag) kunt u geen gebruik 
maken van een automatische bloeddrukmeter  

▪ gebruik de juiste manchetgrootte *2 

▪ meet de bloeddruk altijd zittend  
▪ praat niet tijdens de metingen (dit omdat de bloeddrukmeter trillingen meet en stemgeluid ook 

trillingen afgeeft)  

▪ meet de bloeddruk pas nadat u minimaal 5 minuten rustig heeft gezeten  
▪ meet de bloeddruk altijd 2 keer en bereken hiervan het gemiddelde. Tussen de metingen moet 

minimaal 15 seconden zitten  

▪ meet altijd aan dezelfde arm (de arm waarbij uw bloeddruk het hoogst is)  
▪ zorg dat de kleding niet te strak zit om de bovenarm  
▪ zorg dat de luchtslang(en) in het midden van de binnenkant van de arm zit(ten)   

▪ houd de arm op harthoogte, d.w.z het midden van de manchet op dezelfde hoogte als het midden 
van het borstbeen  

▪ laat de onderarm ontspannen liggen,  bijvoorbeeld op een tafel  

 
Een overzicht van betrouwbare gevalideerde bloeddrukmeters is te vinden op de site van de 
Hartstichting. Of bij onderstaande link : 

http://www.dableducational.org/sphygmomanometers/devices_2_sbpm.html#ArmTable   
 
 

*2:   
Pols- of vingerbloeddrukmeters  
Deze meters raden wij niet aan vanwege de grote fouten die men kan maken door de hand ver onder 
of boven hartniveau te houden. Deze meters worden door de NHG, het CBO en de Nederlandse 

Hartstichting ook niet geadviseerd.   
 
Het ijken van bloeddrukmeters 

Fabrikant Omron adviseert om de bloeddrukmeters minimaal 1x per 2 jaar te laten controleren. Dit kan 
door ze aan te bieden bij de leverancier waar u ze heeft gekocht. Sommige grotere leveranciers 
hebben zelf de nodige test-apparatuur en know-how; andere zullen de controle door Cemex Medische 

techniek b.v. laten uitvoeren (www.cemex.nl) 
 
MICROLIFE's bloeddrukmeters zijn ontwikkeld om zeer nauwkeurig te meten en hebben een lange 

levensduur. Om deze nauwkeurigheid te garanderen gedurende de levensduur van de 
bloeddrukmeter, adviseren wij u - volgens de internationale standaard - de bloeddrukmeter iedere 24 
maanden te laten controleren door uw Microlife importeur. 

  

http://www.dableducational.org/sphygmomanometers/devices_2_sbpm.html#ArmTable
http://www.cemex.nl/
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Reisadviezen bij insulinegebruik  

 
 

Reisadviezen Amerika en Canada bij 2 x daags insulinetherapie . Beleid van insulinetherapie 
tijdens de reis waarbij 6-8 uur tijdsverschil is. 
 

Penschema: 2 x daags Novomix 30 of een ander type menginsuline. 
Benodigdheden:  

▪ bloedglucosemeter, lancetten en strips 

▪ insulinepennen, ampullen insuline (ook Novorapid) 
▪ dubbele dosis insuline en insulinenaalden 
▪ Glucagen 

▪ extra recept insuline, insulinenaalden en Glucagen 
▪ koeltasje (bijvoorbeel Frio) 
▪ diabetespas met ondertekende douaneverklaring 

▪ middel tegen misselijkheid (bijvoorbeeld Primperan of Motilium) 
▪ middel tegen diarree (bijvoorbeeld Imodium) 

▪ informatieboekje Voorlichting diabetes en reizen (firma Novo Nordisk) 

 Werkwijze heenreis van Nederland naar Amerika/Canada, de dag is 6-8 uur langer:  
▪ vervang op de reisdag de ochtendinjectie door een kortwerkende insuline, bijvoorbeeld 

Novorapid 

Bereken als volgt de hoeveelheid insuline:  

▪ de normale dagdosis verlengd werkende insuline gedeeld door 24 uur x het aantal uren 

tijdverschil. 

Voorbeeld:  
▪ bij het ontbijt wordt 40 EH insuline en bij het avondeten 20 EH, dit is totaal 60 EH. Hiervan is 

30 % kortwerkend en 70% langwerkende insuline. 
▪ 70 % van 60 EH is 42 EH. 42 EH gedeeld door 24 uur = 1,7 EH.  

▪ De dag wordt 6 uur langer, 1,7 EH x 6 uur = 10,2 afgerond 10 EH.  

▪ In het voorbeeld wordt ’s morgens 10 EH kortwerkend insuline gespoten.  

U spuit ’s morgens volgens uw berekening……………………EH.  
▪ Zet direct na de injectie het horloge op de tijd van het land van bestemming (is 6-8 uur terug 

zetten). 

▪ Eet om de 2 uur een kleinigheid. 
▪ Op het tijdstip dat uw horloge weer ontbijttijd aangeeft: spuit uw gewone ochtend mix insuline 

en neem uw gebruikelijke ontbijt. 

▪ Neem vervolgens mix insuline en maaltijden op de gebruikelijke tijdstippen, uw horloge geeft 

de lokale tijd van uw bestemming aan. 

Werkwijze terugreis van Amerika/Canada naar Nederland, de dag is 6-8 uur korter 
 

▪ Neem op de reisdag de ochtendinjectie op het gewone tijdstip en de gebruikelijke dosis.  

▪ Neem het ontbijt en de lunch op de gebruikelijke tijdstippen.  
▪ Op het tijdstip van de derde maaltijd: vervang de mix insuline door kortwerkende insuline, 

bijvoorbeeld Novorapid, volgens de berekening zoals hier boven beschreven bij heenreis naar 

Amerika/Canada.  

U spuit bij de derde maaltijd.volgens uw berekening…………………….EH 

 

▪ Zet direct na de injectie uw horloge op de Nederlandse tijd (is 6-8 uur vooruit zetten). 
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Reisadviezen Indonesië bij 2 x daags insulinetherapie.  Beleid van insulinetherapie tijdens de reis 
waarbij 6-8 uur tijdsverschil is. 
  

Penschema: 2 x daags Novomix 30 of een ander type menginsuline 
Benodigdheden:  

▪ bloedglucosemeter, lancetten en strips 

▪ insulinepennen, ampullen insuline (ook Novorapid) 
▪ dubbele dosis insuline en insulinenaalden 
▪ Glucagen 

▪ extra recept insuline, insulinenaalden en Glucagen 
▪ koeltasje (bijvoorbeel Frio) 
▪ diabetespas met ondertekende douaneverklaring 

▪ middel tegen misselijkheid (bijvoorbeeld Primperan of Motilium) 
▪ middel tegen diarree (bijvoorbeeld Imodium) 

▪ informatieboekje Voorlichting diabetes en reizen (firma Novo Nordisk) 

 Werkwijze heenreis van Nederland naar Indonesië, de dag is 6-8 uur korter 
▪ Neem op de reisdag de ochtendinjectie op het gewone tijdstip en de gebruikelijke dosis.  

▪ Neem het ontbijt en de lunch op de gebruikelijke tijdstippen.  
▪ Vervang de tweede injectie bij de avondmaaltijd door kortwerkende insuline, bijvoorbeeld 

Novorapid 

Bereken als volgt de hoeveelheid insuline:  
▪ de normale dagdosis verlengd werkende insuline gedeeld door 24 uur x het aantal uren 

tijdverschil. 

Voorbeeld:  

▪ bij het ontbijt wordt 40 EH insuline en bij het avondeten 20 EH, dit is totaal 60 EH. Hiervan is 
30 % kortwerkend en 70% langwerkende insuline. 

▪ 70 % van 60 EH is 42 EH. 42 EH gedeeld door 24 uur = 1,7 EH.  
▪ De dag wordt 6 uur langer, 1,7 EH x 6 uur = 10,2 afgerond 10 EH.  

▪ In het voorbeeld wordt ’s morgens 10 EH kortwerkend insuline gespoten. 

U spuit bij het avondeten volgens uw berekening……………………EH.  

▪ Zet direct na deze injectie het horloge op de tijd van het land van bestemming (is 6-8 uur 
vooruit zetten). 

▪ Neem vervolgens mix insuline en maaltijden op de gebruikelijke tijdst ippen, uw horloge geeft 

de lokale tijd van uw bestemming aan). 

Werkwijze terugreis van Indonesie naar Nederland, de dag is 6-8 uur langer. 

▪ Vervang op de reisdag de ochtendinsuline door kortwerkende insuline, bijvoorbeeld 

Novorapid, volgens de berekening zoals hier boven beschreven bij heenreis naar Indonesië.  

U spuit ’s morgens volgens uw berekening……………………EH.  
▪ Zet direct na de injectie uw horloge op de Nederlandse tijd (is 6-8 uur terug zetten). 
▪ Eet om de 2 uur een kleinigheid. 

▪ Op het tijdstip dat uw horloge weer ontbijttijd aangeeft: spuit uw gewone ochtend mix insuline 
en neem uw gebruikelijke ontbijt. 

▪ Neem vervolgens mix insuline en maaltijden op de gebruikelijke tijdstippen, volgens uw 

horloge, is Nederlandse tijd. 

  Speciale aandachtspunten  

•         Maak 2 maanden voor het vertrek een afspraak bij de GGD of huisarts voor benodigde 
vaccinaties (malaria preventie en informatie), zie Informatieboekje Voorlichting diabetes en reizen.  
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Reisadviezen Amerika en Canada bij 4 x daags insulinetherapie . Beleid van insulinetherapie 
tijdens de reis waarbij 6-8 uur tijdsverschil is. 
 

Penschema: 3x kortwerkende insuline (Actrapid/ Humalog/ Humuline regular/ Insuman Rapid/ 
Novorapid/ Apidra + 1x (middel)langwerkende insuline (Insulatard/ Humuline NP/ Insuman basal/ 
Levemir of Lantus) 

Benodigdheden:  
▪ bloedglucosemeter, lancetten en strips 
▪ insulinepennen, ampullen insuline (ook Novorapid) 

▪ dubbele dosis insuline en insulinenaalden 
▪ Glucagen 
▪ extra recept insuline, insulinenaalden en Glucagen 

▪ koeltasje (bijvoorbeel Frio) 
▪ diabetespas met ondertekende douaneverklaring 
▪ middel tegen misselijkheid (bijvoorbeeld Primperan of Motilium) 

▪ middel tegen diarree (bijvoorbeeld Imodium) 

▪ informatieboekje Voorlichting diabetes en reizen (firma Novo Nordisk) 

 Werkwijze heenreis van Nederland naar Amerika/Canada, de dag is 6-8 uur langer:  
▪ Neem op de gewone tijd de gebruikelijke ochtendinjectie en het ontbijt.  
▪ Zet direct na de injectie het horloge op de tijd van het land van bestemming (is 6-8 uur terug 

zetten). 
▪ Eet om de 2 uur een kleinigheid. 
▪ Op het tijdstip dat uw horloge weer ontbijttijd aangeeft: spuit uw gewone ochtend insuline en 

neem uw gebruikelijke ontbijt. 
▪ Neem vervolgens insuline en maaltijden op de gebruikelijke tijdstippen, uw horloge geeft de 

lokale tijd van uw bestemming aan  

Werkwijze terugreis van Amerika/Canada naar Nederland, de dag is 6-8 uur korter 
▪ Neem op de gewone tijd het ontbijt, de lunch of avondeten en de gebruikelijke insuline.  
▪ Zet na de derde injectie uw horloge op de Nederlandse tijd (is 6-8 uur vooruit). 

▪ Spuit deze dag geen (middel)langwerkende insuline (sla dus 1 x spuiten over).  

 

Meet de volgende dag extra de glucose en corrigeer zonodig met kortwerkende insuline.  
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Reisadviezen Indonesië  bij 4 x daags insulinetherapie . Beleid van insulinetherapie tijdens de reis  
 
Penschema: 3x kortwerkende insuline (Actrapid/ Humalog/ Humuline regular/ Insuman Rapid/ 

Novorapid/ Apidra + 1x (middel)langwerkende insuline (Insulatard/ Humuline NP/ Insuman basal/ 
Levemir of Lantus) 
Benodigdheden:  

▪ bloedglucosemeter, lancetten en strips 
▪ insulinepennen, ampullen insuline (ook Novorapid) 
▪ dubbele dosis insuline en insulinenaalden 

▪ Glucagen 
▪ extra recept insuline, insulinenaalden en Glucagen 
▪ koeltasje (bijvoorbeel Frio) 

▪ diabetespas met ondertekende douaneverklaring 
▪ middel tegen misselijkheid (bijvoorbeeld Primperan of Motilium) 
▪ middel tegen diarree (bijvoorbeeld Imodium) 

▪ informatieboekje Voorlichting diabetes en reizen (firma Novo Nordisk) 

 Werkwijze heenreis van Nederland naar Indonesië, de dag is 6-8 uur korter 

▪ Neem op gewone tijden de gebruikelijke insuline injecties en maaltijden. 
▪ Zet direct na de derde maaltijd en injectie, het horloge op de locale tijd van het land van 

bestemming (is 6-8 uur vooruit zetten). 

▪ Spuit deze dag geen (middel)langwerkende insuline (sla dus 1 x  spuiten over). 

Neem de volgende dag insuline en maaltijden op de gebruikelijke tijdstippen. Uw horloge geeft de 

lokale tijd van uw bestemming aan. Meet extra de glucose en corrigeer zonodig met kortwerkende 
insuline. 
 

Werkwijze terugreis van Indonesie naar Nederland, de dag is 6-8 uur langer 
▪ Neem op de gewone tijd de gebruikelijke ochtendinjectie en het ontbijt.  
▪ Zet direct na de injectie het horloge op de Nederlandse tijd (is 6-8 uur terug zetten). 
▪ Eet om de 2 uur een kleinigheid. 

▪ Op het tijdstip dat uw horloge weer ontbijttijd aangeeft: neem weer de gebruikelijke 
ochtendinjectie en het ontbijt.  

▪ Neem vervolgens insuline en maaltijden op de gebruikelijke tijdstippen, volgens uw horloge, is 

Nederlandse tijd. 

Meet de volgende dag extra de glucose en corrigeer zonodig met kortwerkende insuline. 

   
Speciale aandachtspunten  
Maak 2 maanden voor het vertrek een afspraak bij de GGD of huisarts voor benodigde vaccinaties 

(malaria preventie en informatie), zie Informatieboekje Voorlichting diabetes en reizen.  
 

 

 
 

Bovenstaand de reisadviezen zoals zij worden gegeven in Meander Medisch Centrum.  
 
Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van de adviezen die Langerhans Diabetes2 geeft. 

 
http://www.diabetes2.nl/nl/diabetesspreekuur/diabetes_en_/reizen_en_insuline.html   
 

http://www.diabetes2.nl/nl/diabetesspreekuur/diabetes_en_/reizen_en_insuline.html
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Bijlage 5: Bronnen 
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http://www.diep.info 
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http://www.diabetesfederatie.nl  
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