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Spiegelbijeenkomst Diabetes 2017 

Kwaliteitswerkgroep DM:

• Diana Rietdijk Kaderarts DM
• Erik Wins Huisarts Woerden
• Peter van Koningsbruggen Huisarts Maarssen
• Monique Bakker POH en Portavita trainer KetenzorgNU
• Ukie Harkema  Diëtist
• Marly van Gestel Podotherapie
• Marian Verkerk Kwaliteitsmanager

Programma

17.30 - 18.00 uur Inloop met een lichte maaltijd
18.00 - 18.10 uur Inleiding en vragen vanuit de praktijk
18.10 - 18.35 uur Spiegelinfo met casuïstiek
18.35 - 19.00 uur ZO! aanvraag HNZW en Patiënt perspectief
19.00 - 19.15 uur   Pauze
19.15 - 19.45 uur   Pilots Meten=Weten, NDF en ‘t Nieuwe Zorgwerken
19.45 - 20.15 uur Diabetische voet en PAV

V

Vragen?

2016
Totale zorggroep hele jaar in ketenzorg

5480

5500

5520

5540

5560

5580

1

5517

5572

Aantal patienten

Aantal DM patienten het hele jaar in ketenzorg 1-feb 1-dec

Inclusie, ontwikkelingen 

Diabetes Mellitus
Ketenzorg nu

Casuïstiek

Maart 2017
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Vroeger genas je nog van suikerziekte….
Jongeman, 21 jaar

Ontregelde diabetes instelling

Glucose-sensor Aanbrengen van sensor:

Continue meetwaarden Principe glucose sensor
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21 jarige jongeman: zaterdagavond-nacht Bloedglucose regulatie mechanismen

Rem van alcohol op de glucoseproduktie
Bejaarde vrouw

Acute achteruitgang nierfunctie

Bronnen van vocht
Je krijgt vocht binnen via:

•drinken: bij voorkeur 1,5 tot 2 liter
•eten: ongeveer 900 milliliter
•oxidatiewater: er komt ongeveer 350 milliliter vocht vrij in het lichaam als eiwit, 
vetten en koolhydraten uit eten worden omgezet in energie. Dit vocht wordt 
oxidatiewater genoemd).

Verlies aan vocht
Je verliest vocht via:

•urine: ongeveer 1.400 milliliter
•ontlasting: ongeveer 100 milliliter
•uitademing: ongeveer 500 milliliter 
•zweten: ongeveer 500 milliliter

De hoeveelheden kunnen sterk variëren. Wel moet je dagelijks minimaal 500 
milliliter aan urine produceren om je afvalstoffen te kunnen afvoeren. Voor ouderen 
is dat ongeveer 700 milliliter, omdat de nierfunctie afneemt.
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65 jarige Man

vetstofwisselingsstoornis

Lipoproteinen regelen het transport van vet in het bloed
LDL brengt Cholesterol naar vaatwand
HDL haalt cholesterol uit de vaatwand -> Lever
VLDL transporteert vooral TG

70 ,00%

75 ,00%

80 ,00%

85 ,00%

90 ,00%

95 ,00%

10 0,00 %

Patiënten funduscontrole laatste twee jaar

85,00%

89,00%

jan-16 dec-16

Funduscontrole tweejaarlijks
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Casus 1 Dhr Kanhai, 62 jr
• DM2 2011; geen DRP

• Med: metformine 2 dd 1000mg; gliclazide 1 dd
120mg; atorvastatine 1 dd 20mg; hct 1 dd 12,5mg; 
perindopril 1 dd 4mg

• LO: RR 150/92 mmHg; BMI 36 kg/m2

• Lab: HbA1c 92 mmol/mol

Funduscontrole

• Tweejaarlijks, maar tussentijds bij:

• Snel verbeteren bloedglucoseregulatie bij HbA1c >86 mmol/mol

• Bij starten insuline als er sprake is van pre-existente retinopathie

• < 3 mnd na instelling op insulinetherapie bij pt. zonder DRP 
waarbij fundusscreening of controle oogarts > 1jr.  geleden is

Voetcontrole

70 ,00%

72 ,00%

74 ,00%

76 ,00%

78 ,00%

80 ,00%

82 ,00%

84 ,00%

86 ,00%

88 ,00%

90 ,00%

Patiënten met voe tcontrole laatste  jaar

87,00% 86,00%

feb-16 dec-16

Voetcontrole SIMMS 2, zorgprofiel 3 en hoger

• Controle net als zorg nu ook uitbesteed aan de 
podotherapeut en pedicure

• Tijdens diabetes spreekuur is alleen controle nodig 
of er een zorgplan is opgesteld door de 
podotherapeut

Kreatinine/eGFR of MDRD bepaald

70 ,00%

75 ,00%

80 ,00%

85 ,00%

90 ,00%

95 ,00%

Patiënten kreatin ine bepaald laatste jaar

91,00% 92,00%

feb-16 dec-16

Casus 2 Mw vd Meer, 74jr

• DM2 2003

• Med: metformine 2 dd 500mg; glimepiride 1 dd 4 mg; 
NPH-insuline 1 dd 12E; ramipril 1 dd 2,5mg; 
furosemide 1 dd 40mg

• Lab: HbA1c 78 mmol/mol; glu N 5,8 mmol/l; MDRD 
30ml/min/1,73m2; ACR 24 mg/mmol

• Echtgenoot belt: aantal maal gebraakt, koorts bij UWI 
waarvoor ciprofloxacine 2dd500mg; glu NN 18 
mmol/l
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Dreigende dehydratie en hyperglykemie

• Staak bij dreigende dehydratie metformine en 
diuretica/ RAS remmers

• Zorg voor extra vochtinname

• Bij insulinegebruik: snelwerkend insuline volgens 
2-4-6 regel

• Wanneer desondanks dehydratie optreedt of niet 
goed te corrigeren hyperglykemie  opname!

albumine/kreatinine ratio

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

73%

69%

1-feb eind 2016

Consultatie of verwijzen?

• 52-jr vrouw met diabetische nefropathie: MDRD 
62 ml/min/1,73 m2 en albuminurie 28 mg/l

• 68-jr man met diabetische nefropathie: MDRD 41 
ml/min/1,73 m2 en albuminurie 18 mg/l

• 73-jr vrouw met diabetische nefropathie: MDRD 
46 ml/min/1,73 m2 en albuminurie 322mg/l

LTA Chronische nierschade

Richtlijn chronische nierschade voor 
nefrologen (2016)

Casus 3 Mw de Jong, 67jr

• DM2 2010

• Med: metformine 3dd500mg; simvastatine 1dd40mg; 
hct 1dd12,5mg

• LO: RR 142/80 mmHg; BMI 28 kg/m2

• Lab: HbA1c 51 mmol/mol; MDRD 56 ml/min/1,73m2; 
ACR 28 mg/mmol
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Niet-medicamenteuze adviezen

• Stoppen met roken

• Verminderen van overgewicht

• Zoutbeperking

• Alertheid bij nieuwe medicatie

• Voorkomen van dehydratie

• Vermijden van contrastmiddelen

Roken bekend

70 ,00%

72 ,00%

74 ,00%

76 ,00%

78 ,00%

80 ,00%

82 ,00%

84 ,00%

86 ,00%

88 ,00%

90 ,00%

Patiënten met bekend rookge drag

84,00%
86,00%

jan-16 dec-16

Lipiden bepaald

70 ,00%

75 ,00%

80 ,00%

85 ,00%

90 ,00%

95 ,00%

10 0,00 %

Patiënten lip iden bepaald laatste jaa r

88,00%

81,00%

DM indicatoren Ketenzorg NU 2015

jan-16 dec-16

De meerwaarde van
OZIS ketenzorg

voor de huisartspraktijk

OZIS KETENZORG

• De koppeling biedt geautoriseerde gebruikers de 
mogelijkheid om het ketendossier (diabetes, cvrm, 
copd, ouderenzorg) uit het HIS op te halen en 
nieuwe meetwaarden naar het HIS terug te sturen.

• Dit kan tijdens het invoeren van een onderzoek of 
vanuit het monitor-scherm in Portavita

Inhoud OZIS Ketenzorgberichten

• Het OZIS-ketenbericht bestaat uit vijf onderdelen 
en is afhankelijk van de specifieke keten gevuld:

• Actuele medicatie die is voorgeschreven in het HIS

• ICA (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën)

• Episode- en probleemlijst 

• Contacthistorie 

• Meet- en laboratoriumwaarden
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KetenzorgNU en OZIS

• Opstart kosten voor KetenzorgNU

• Kosten HIS voor praktijken zelf. Per HIS ander tarief 
en opvraagbaar bij KetenzorgNU

Toelichting Monique

IZP

-5,00 %

5,0 0%

15 ,00%

25 ,00%

35 ,00%

45 ,00%

55 ,00%

65 ,00%

75 ,00%

IZP

43,00%

66,00%

dec '15 dec'16

Begrippenkader NDF en ZO!

Individueel Zorgplan:• is een dynamische set van afspraken van het individu 
en de zorgverlener(s) over zorg én zelfmanagement. Deze afspraken zijn 
gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van het individu. 
Zij komen in gezamenlijke besluitvorming tot stand. Dit vormt de kern van 
het proces van individuele zorgplanning.

Gezamenlijke besluitvorming• : het individu en de zorgverlener beslissen 
gezamenlijk over hoe een gezondheidsprobleem wordt opgepakt. Ze 
bespreken samen aard en achtergrond van het probleem, de verschillende 
opties om hier mee om te gaan, de voor- en nadelen van de opties en welke 
overwegingen belangrijk zijn voor het individu.

Gezondheidsvaardigheden• : zijn (cognitieve) vaardigheden van individuen om 
informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij 
het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen en de psychologische 
en sociale vaardigheden om deze beslissingen uit te voeren.

Gezondheid:• is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Eigen regie:• is het vermogen van een persoon om zelf te bepalen op welke wijze hij het eigen leven 
inricht (wonen, werken, sociale contacten) en hoe de zorg en/of begeleiding bij eventuele ziekte 
daarbij wordt ingevuld.

Zelfmanagementondersteuning:• is de ondersteuning bij zelfmanagement door zorgprofessionals, de 
inzet van ICT, hulpmiddelen, mantelzorgers, lotgenoten en door hun omgeving.

Persoonsgerichte zorg:• is een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een gezond-
heidsprobleem. Kern van persoonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet de klacht of aandoening 
centraal stelt, maar de persoon die de klacht presenteert. Bij de behandeling staat niet het 
gezondheidsprobleem centraal, maar de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met het 
probleem omgaat.



6-4-2017

9

Zelfzorg Zelfmanagement

Afbakening
Bij (het voorkomen van) incidentele 
gezond- heidsproblemen

Bij (het voorkomen van) chronische 
gezond- heidsproblemen

Activiteiten individu
Gezonde leefstijl (zoals rust nemen, 
hygiëne, gezonde voeding, 
beweging)

Gezonde leefstijl (zoals rust nemen, 
hygiëne, gezonde voeding, beweging)

Zelfzorg met huismiddelen, niet 
industrieel gemaakt (zoals spoelen 
met zoutoplossing)

Eigen aandeel in de zorg (medisch 
manage- ment, zoals zelfmonitoring, 
zelfbehandeling, zelfmedicatie met 
medicatie op recept)

Zelfzorg met industriële middelen, 
zonder recept (zoals 
voedingssupplementen, bandages 
en desinfecterende middelen). De 
bewezen effectiviteit kan 
uiteenlopen.

Omgaan met (de gevolgen van) de 
chronische aandoening (emotie en rol 
management, omgaan met 
psychosociale consequenties)

Zelfzorg met medicatie met een 
bewezen effect, te verkrijgen zonder 
recept (zoals paracetamol).

Communicatie en omgaan met zorg-
professionals, waaronder 
gezamenlijke besluitvorming

Waar zijn we vertrokken?
Digitale

toegankelijk-heid

Digitaal MDO

het nieuwe werken

Inzet IZP
Deelname NDF

pilot

Deelname Pilot
Ouderen en IZP

PGD

Het Nieuwe Zorgwerken

Patiënt

Online vragenlijst

Behandelaar

Behandelrelatie

Samen

Behandeldoelen IZP

Monitoring IZP

Monitoring IZP

Het Nieuwe Zorgwerken

• Subsidie ZO!?

Patiënt participatie

Even voorstellen:

Nathalie Koopman

senior projectleider Zorgbelang

Patiënt participatie en rol Zorgbelang 

• Ondersteuning bij organiseren cliënt panels

• Uitvoeren patient journey Artrose Netwerk

• Inhoudelijk meedenken met patiënt/ 
participatie vraagstukken

• Ervaring delen met “3 goede vragen”
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‘3 goede vragen’

• Geïmplementeerd als patiënt voorlichting in de 
tweede lijn

• Initiatief van:

• Ook voor de eerste lijn?

‘3 goede vragen’

Waarom 3 goede vragen?

• Bewustwording en ruimte bieden

• Patiënt (en naasten) uitnodigen tot meer zelfregie 

• Handvat shared decision making

https://www.youtube.com/watch?v=YKDlRhS2j2U&sns=em

https://www.youtube.com/watch?v=YKDlRhS2j2U&sns=em

“Onze arts zag destijds heel goed de unieke 
situatie van mij en mijn dochter in. Vraag 3 

eigenlijk. We kozen voor een oplossing waardoor 
mijn dochter de juiste zorg kreeg, en ik toch kon 

blijven werken. Daar ben ik hem nog steeds 
dankbaar voor.”

D. van Tuijl, moeder van een dochtertje van 4 maanden met apneu

“Door 3 goede vragen realiseerde ik me dat je 
gewoon vragen mag stellen.” 

Patiënt Radboudumc

https://www.youtube.com/watch?v=YKDlRhS2j2U&sns=em
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“Als ik binnenkort zelf voor mijn gezondheid een 
arts zou moeten bezoeken, dan zou ik bij 3 goede 

vragen gebaat zijn” 
Arts Radboudumc

Patiënt participatie

Ervaringen uit de tweede lijn•

Omarmd door Ineen•

Ineen onderzoekt welke aanpassingen nodig •
zijn voor uitrol in eerstelijn

Soort publiekcampagne•

Pauze
Pilot “Meten is weten” 

Vleuten, hoe gaat het nu?
Ukie Harkema, diëtist en Joke Goudriaan POH Vleuten

Een jaar later
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Doel
Mensen met diabetes type 2 inzicht geven in de relatie voeding, 

beweging op hun glucosewaarden

Werkwijze

Deelnemers krijgen:

- Mapje 

- Glucosemeter

- 50 teststrips en prikpennen

- Keukenweegschaaltje

- Stappenteller

- Naaldencontainer 

7 dagen 7 puntscurve wegen en meten eten/stappen

Na een jaar

• 33 personen (17 mannen en 16 vrouwen)

• Gemiddeld 64 jaar

• > 1 jaar diabetes

• Diabetesmedicatie gelijk of geminderd

HbA1C

• Gemiddeld 3.25 gedaald  

• Spreiding:  afname 13 tot toename van 6

• Gemiddelde waarde: 49.3 (44-61)

Nuchtere waardes

• Gemiddeld: 0.5 ↓    (-7.3 - + 0.7)

• Gemiddelde waarde 7.49 mmol/l (5.3-10 mmol/l)

Grootste succes: 59 jarige man kon stoppen met 55 EH insuline
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Gewicht en BMI

• Gewichtsafname: 2.2 kg

• Gemiddeld gewicht 76 kg 

• Gemiddelde BMI 30.4 

Conclusie?

• Mijn eerste reactie was: teleurstelling 

• Een paar successen t.o. veel toename

• Wat mag je bij een progressieve ziekte verwachten?

• Koolhydraateducatie doet anders kiezen

• Volhouden is moeilijk 

• Meten geeft wel inzicht

Discussie en vragen

Pilot gepersonaliseerde zorg, NDF
Hoe gaat het nu?

Erik Wins, Huisarts en kwaliteitswerkgroeplid Woerden

https://youtu.be/9gKyYf5Xmq4
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Maartje van Vugt

Huisarts Maarssen

Ervaring met NDF pilot?

Het nieuwe zorgwerken, hoe 
gaat het nu?

Patiënt

Online vragenlijst

Behandelaar

Behandelrelatie

Samen

Behandeldoelen IZP

Monitoring IZP

Monitoring IZP

Definitie van Gezondheid
Machteld Huber, 2015

Van: 

gezondheid als toestand van ‘compleet 
welbevinden’

Naar:

Filmpje Marlies Dool:

https://www.youtube.com/watch?v=221PWYmybX8&sns=em

https://youtu.be/f863DH9j9eI

Ervaringen Het Nieuwe Zorgwerken 

Marlies Dool - Huisarts Hoed Montfoort

Diana Rietdijk - Fase 2

Diabetische voet 

Casus Monique, Wietske 

https://www.youtube.com/watch?v=221PWYmybX8&sns=em
https://youtu.be/f863DH9j9eI
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Diabetische voet 

• Deze meneer is in 2015 door de podotherapeut 
beoordeeld: Simms 0, zorgprofiel 0.

• Heeft nu de volgende klachten: koude voeten, gevoel dat er 
vocht in zijn tenen zit, het gevoel op een laagje te lopen en 
bij het sporten op kiezelsteentjes.

Diabetische voet 
• Voetonderzoek:

Toelichting, afronding consult  

SIMMS 1 , zorgprofiel 1. 
Dhr heeft een branderig gevoel onder zijn voeten bij aanraken. 

Vooral links dikke enkel. (heef geen kousen). 

Anamnese  

Ulcus in voorgeschiedenis Afwezig 

Amputatie Afwezig 

Klachten & symptomen: pijn in de kuiten bij lopen (claudicatio) Afwezig 

Klachten & symptomen: krampende pijn in de kuiten, 
voorvoet of tenen bij platliggen die afneemt indien de benen afhangen 

Afwezig 

Inspectie  

Ulcus onder de enkel en/of tekenen van ontsteking Afwezig 

Tekenen van autonome neuropathie 
 

Eeltvorming of een likdoorn Afwezig 

Drukplekken Afwezig 

Lokatie drukplekken 
 

Paarsrode verkleuring die toeneemt bij staan 

of afhangen van het been 

Afwezig 

Nagel- of huidmycose Afwezig 

Vormafwijkingen: Holvoet Afwezig 

Vormafwijkingen: Klauwtenen en/of hamertenen Afwezig 

Vormafwijkingen: Platvoet Afwezig 

Vormafwijkingen: (Inactieve) Charcotvoet Afwezig 

Vormafwijkingen: Hallux valgus / rigidus Afwezig 

Testen op Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)  

Temperatuurverschil Afwezig 

Pulsaties: Arteria Tibialis Posterior Aanwezig 

Pulsaties: Arteria Dorsalis Pedis Aanwezig 

Doppler 
 

Diagnose PAV gesteld Afwezig 

Testen op neuropathie  

Oppervlakkige sensibiliteits stoornis Aanwezig 

R L Lokatie van de stoornis  

3, 4, 5, 6 

Stoornissen diepe gevoel Beide 

Diabetische voet 
• Pulsaties:  moeilijk te voelen  (geen doppler aanwezig)

• Weinig haargroei

• Droge huid

• Temperatuur beide voeten gelijk (koud)

• Sensibiliteit: heel wisselend, soms “heel ver weg”.

Diabetische voet 
• Twijfel:

• Kan ik deze meneer verwijzen naar de podotherapeut

• En: mocht het weer een Simms 0 zijn, krijgt dhr dan deze 
rekening?

Diabetische voet 
Onderzoek podotherapeut: Sims 0

Sims Classificatie alleen bij aanwezigheid van
• PAV en/of 

• Verlies protectieve sensibiliteit en/of

• Ulcus of Charcotvoet in verleden

Diabetische voet 

Oorzaak van de verschillende uitkomsten PS
Verschil in protectieve sensibiliteit / monofilament test

• Monofilament kan wisselen

• Vanwege fluctuerende hba1c waarden

• Soms gewoon toestand van persoon focus/fitheid

• Vanwege verouderd monofilament
• Te testen of deze nog wel 10-gram kan drukken op digitale weegschaal 

bijvoorbeeld

• Veel testen op 1 dag; advies om af te wisselen met monofilament
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Diabetische voet 

3 vormen van neuropathie

Sensibele neuropathie•
Afname oppervlakkig en beschermend gevoel •

Motorische neuropathie•
Waardoor uitval kleine voetspiertjes•

Autonome neuropathie•
Verminderde functie van verschillende organen•

Verminderde zweetsecretie•

Diabetische voet 

Autonome neuropathie

Kenmerken van autonome neuropathie in de voet:

• Rode warme voet met gezwollen aderen op de voetrug (ogenschijnlijk gezond)

• Dunne kwetsbare huid

• Brokkelige nagels

• Verminderde haargroei

• Droge schilferige huid door vermindering zweetproductie

• Dik en breekbaar eelt waardoor risico op kloven

Diabetische voet 
Eelt / drukplekken

De Delphistudie wil een ‘houvast’ zijn bij het beoordelen van eeltvorming in het kader 
van de Sims classificatie en het toekennen van een Zorgprofiel:

1. Bepaal eerst de juiste Sims classificatie

2. Beredeneer waarom dit eelt zou kunnen leiden tot een ulcus
(of niet) en dat bepaalt het ZP

3. De classificatie Sims 2 ZP3 ligt niet ‘voor altijd’ vast: na de juiste behandeling daalt 
vaker het risico op het ontstaan van een ulcus  lagere Sims + ZP

Diabetische voet 

Algemene tips voor de huid

• Warm water droogt de huid uit.

• Gebruik van zeep droogt de huid uit.

• Geen voetenbadjes gebruiken, zorgt voor uitdroging huid en week worden van de 
huid.

• Houdt uw huid soepel door het dagelijks, ‘s avonds de voeten in te smeren met een 
verzorgende lotion/crème/zalf .

• Smeer geen lotion/crème/zalf tussen de tenen!

Diabetische voet 

Vette zalf Droge, schilferige huid zodat er zo min mogelijk water uit 
de huid kan verdwijnen.

zalf met ureum 5-10% geadviseerd 

Crème Lichte schilferigheid, voor een licht indrogend effect

Lotion Voor het onderhoud van de ‘normale’ huid.

Geen parfum etc!

Lotion, Crème of Zalf?

Diabetische voet 
Dus • Sims 0 niet doorsturen 

Maar bij twijfel doorsturen!•
Uitslag • Sims 0? Patiënt dan geen rekening!

Liever dubbele check dan verkeerde check•
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Diabetische voet 
Pulsaties a. dorsalis pedis / a. tibialis posterior

met hand of doppler?
• Pulsaties met de hand waarnemen 

• Zegt wat over de sterkte van de pulsaties 
• Over het algemeen goede doorbloeding

• Maar!! dit is een aanname welke niet altijd geldt!

• Belangrijk om doppler toe te passen
• Nu bi- en trifasisch signaal geen verdenking PAV
• Enkel-arm-index 
• Teendrukmeting nog betrouwbaarder

Dit ivm Monckenbergsclerose: bij deze aandoening wordt de vaatwand dikker en 
minder elastisch door kalkafzetting. Het vat wordt echter niet nauwer. Vaak geen 

klachten. 
Geeft wel afwijkende waarneming pulsaties!

PAV bij Diabetes 

PAV en etalagebenen 

• Eerstelijns behandeling?

• Nieuwe richtlijn PAV voorkeur voor eerstelijns 
behandeling

• Bij symptomatische PAV/Claudicatio 
intermittens

Filmpje claudicationet

https://youtu.be/fPSXE5vCbUI

Vragen beantwoord?

Collega’s en Portavitatrainers: 
Monique Bakker en Wieneke van Ommen

https://youtu.be/fPSXE5vCbUI
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Intekenlijst training PV op locatie
Intekenlijst Opfristraining handigheidjes Portavita op eigen locatie
Naam Functie Praktijk vraag afspraak voorkeur dag/maand Telefoonnummer


