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Opsporen van type 2 diabetes mellitus 

Bepaal bij mensen met klachten of aandoeningen die het gevolg kunnen zijn van diabetes mellitus de 
nuchtere glucose waarde: 

- dorst 
- polyurie 
- vermagering 
- pruritus vulvae op oudere leeftijd of candida infecties 
- recidiverende urineweginfecties 
- balanitis 
- (mono)neuropathie of sensibele stoornissen 
- neurogene pijnen 
- vermoeidheidsklachten 
- lusteloosheid 
- wazig zicht 

Sommige mensen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van Type 2 Diabetes Mellitus 
(T2DM). Het is aan te raden om eens per drie jaar een nuchter glucose te bepalen bij:  

Iedereen ≥ 45 jaar* met: 

• Diabetes mellitus type 2 bij ouders, broers of zussen; 

• BMI ≥27 kg/m2 

• Hypertensie  

• Vetstofwisselingsstoornissen  

• Manifeste (of verhoogd risico op) hart- en vaatziekten 

• Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst 
Overig: 

• Zwangerschapsdiabetes in voorgeschiedenis 

• Chronisch prednisolon gebruik 

• Gebruik antipsychotica (meet ook lipiden) 

             *Indien van Hindoestaanse afkomst 35 jaar 

Voorts bij vrouwen die zwangerschapsdiabetes ontwikkelden: 

- eerste controle 6 weken na de bevalling 
- dan gedurende 5 jaar jaarlijks 
- daarna eens per drie jaar 
- bij zwangerschapswens jaarlijks controleren. 
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Diagnostiek van type 2 diabetes mellitus 

De diagnostiek van diabetes mellitus berust op het aantreffen van verhoogde bloedglucose waarden. 
Nuchtere waarden hebben de voorkeur. Een nuchtere glucose waarde houdt in dat ten minste acht 
uur geen calorieën zijn ingenomen.  Zie Tabel 1 ‘Diagnostiek type 2 diabetes mellitus’ hieronder: 
 
Tabel 1 Diagnostiek type 2 diabetes mellitus 
 
  

Veneus plasma mmol/l 

Normaal  Glucose nuchter 
Glucose niet nuchter  

< 6.1 
< 7.8  

Gestoorde nuchter glucose Glucose nuchter 
Glucose niet nuchter 

≥ 6.1 en < 7.0 èn 
< 7.8 

Gestoorde glucose tolerantie  Glucose nuchter 
Glucose niet nuchter 

< 6.1 èn 
≥ 7.8 en < 11.1 

Diabetes mellitus  Glucose nuchter 
Glucose niet nuchter  

≥ 7.0 
≥ 11.1  

 
De diagnose mag worden gesteld: 

- als men op twee verschillende dagen twee nuchtere glucoses vindt ≥ 7 mmol/l 
- bij een nuchtere glucose waarde ≥ 7 mmol/ l in combinatie met klachten die passen bij 

hyperglykemie (zoals dorst, polyurie, vermagering, pruritus vulvae op oudere leeftijd, 
recidiverende urineweginfecties, balanitis, mononeuropathie, neurogene pijnen en 
sensibiliteitsstoornissen).  

- Bij een willekeurige glucosewaarde ≥11,1 mmol/l in combinatie met klachten die passen bij 
hyperglykemie (zoals dorst, polyurie, vermagering, pruritus vulvae op oudere leeftijd, 
recidiverende urineweginfecties, balanitis, mononeuropathie, neurogene pijnen en 
sensibiliteitsstoornissen).  
 

Bij een gestoord nuchter glucose (≥6.1 en < 7.0) wordt dit na drie maanden bij Saltro herhaald. Is het 
nuchter glucose dan wederom gestoord, herhaal dan jaarlijks het nuchter glucose. Bepaal ook het 
cardiovasculair risicoprofiel. 
Bij een niet-nuchtere waarde tussen 7.8 en 11.1 is geen duidelijke conclusie mogelijk. Aanbevolen 
wordt de glucosebepaling enkele dagen later in nuchtere toestand te herhalen. Bepaal bij deze 
mensen tevens het cardiovasculaire risicoprofiel.  
 
Enkele aandachtspunten: 
1. Voor het stellen van de diagnose speelt het HbA1c geen rol. 
2. Gezien meetfout van 10-15% van draagbare meters dient de huisarts bij marginaal afwijkende 
    waarden alsnog een bepaling in het laboratorium te laten verrichten. 
 
Overweeg ander type diabetes bij: 
1. Hoge initiële glucose waarden bij BMI < 27 kg/m2   
2. Leeftijd < 25 jaar 
3. Vroegtijdig falen orale diabetesmedicatie 
4. Familielid met DM < 25 jaar, DM in 3 opeenvolgende generaties en verdenking op een autosomaal 
    dominant overervingspatroon. 
   Consulteer bij twijfel over het type diabetes de kaderhuisarts diabetes. 
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Figuur 1: Flowdiagram diagnostiek Diabetes Mellitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1e bepaling:  
glucose nuchter > 6.1  of  
glucose niet nuchter > 7.8  

2e bepaling nuchter 
(min. 1 dag later) 

minimaal 2 bepalingen met 

glucose > 7,0 
 
Diabetes Mellitus 

Glucose > 6.1 en < 7,0 
 
Gestoorde glucose 

Glucose < 6.1 
 
Normaal 
Geen verdere acties 

Herhaal nuchtere 
glucose na 3 maanden 

Diagnose DM gesteld 
 
Huisarts deelt diagnose 
mee en geeft labformulier 
mee. 

Diagnose DM niet gesteld 
 
Na 1 jaar controle 
nuchtere glucose. 

Nuchtere glucose > 10  
 
Overweeg starten  
orale glucose verlagende 
middelen 

Nuchtere glucose > 20  
 
Overweeg starten met 
insuline 

Glucose > 6.1 en < 7,0 

Gestoorde glucose  
(A91.05) 
 
Risico-inventarisatie, 
daarna jaarlijkse 
controle.  
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Consult huisarts na het stellen van de diagnose diabetes: 
 

- De huisarts licht duidelijk de diagnose diabetes mellitus toe: de achtergronden en het beloop 
van de ziekte, de mogelijke complicaties en het nut van therapie en controles 

- De huisarts noteert op de e-regel  ‘Diabetes mellitus type 2’  
- In het HIS wordt de ICPC code ‘T90.02’ toegekend en als probleem toegevoegd aan de 

‘probleemlijst’ 
- De huisarts geeft algemene informatie over Diabetes mellitus en de ketenzorg in het 

bijzonder 
- De huisarts vraagt uitgebreid bloedonderzoek aan (nulmeting) 
- De huisarts verwijst door naar spreekuur praktijkverpleegkundige voor intake Diabetes 

 
Bloed: 
 

- Vetgroep (totaal cholesterol, HDL, LDL, triglyceriden) 
- HbA1c 
- nuchter glucose 
- Kreatinine en eGFR 
- Kalium 

  
Urine:  
 

- Albumine-kreatinine ratio 
 

Bij een eerste te hoge uitslag moet deze worden bevestigd met een tweede bepaling.  
De uitslagen zijn alleen betrouwbaar als een urineweginfectie is uitgesloten.  
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Module I; Nieuwe diabetes mellitus 



 

Protocol Diabeteszorg - april 2019 8 

 

I.1 Eerste consulten na het stellen van de diagnose diabetes mellitus 

 
Tijdens deze eerste consulten bij de POH wordt het cardiovasculaire risico bepaald (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.) en nagegaan of er reeds micro- en/ of macrovasculaire 
complicaties aanwezig zijn. 
 

Anamnese: 
- Aanwezigheid cardiovasculaire pathologie: myocardinfarct, angina pectoris, hartfalen, 

beroerte en claudicatio intermittens  
- Familie anamnese: hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen voor het 65e levensjaar 
- Rookgedrag en alcoholgebruik 
- Mate van lichamelijke activiteit 
- Voedingsgewoonten, waaronder alcoholgebruik 
- Visus (veranderingen) 
- Veranderd gevoel aan de voeten 
- Seksueel functioneren bij man en vrouw 

 
Lichamelijk onderzoek: 

- Lengte 
- Gewicht 
- Buikomvang 
- Bloeddruk 
- Voetonderzoek (zie Bijlage 2: Protocol Voetzorg) 

 
Educatie: 

- Bespreken laboratoriumresultaten, streefwaarden en cardiovasculair risicoprofiel  
- Behandeling/ controles 
- Wijs op: http://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus 
- Voorlichting over Diabetes Vereniging Nederland: http://www.dvn.nl/ 
- Zie verder Tabel 2 

 

Tabel 2        De patiënt heeft inzicht in het belang van: 

 
- De streefwaarden voor de glykemische parameters (Tabel 4 ), lipiden en bloeddruk 
- Een gezonde leefstijl 
- Het (zelf) formuleren van haalbare doelen voor gewicht, rookgedrag, lichaamsbeweging en 

medicatietrouw  
- Dagelijkse inspectie van de voeten bij een matig of hoog risico op een ulcus en het dragen 

van passend schoeisel en sokken zonder dikke naden 
- Regelmatige controles in de huisartspraktijk 
- Herkenning van signalen van een hyper- en een hypoglykemie en hoe hierop te reageren 
- Adequaat handelen bij ziekte, koorts, braken en verre reizen 
- Op indicatie controle en regulatie van de eigen bloedglucosewaarde, bloeddruk en gewicht 

en het vastleggen hiervan 
- Griepvaccinatie 

 

 
NB niet alle items in één keer behandelen. Streef er naar de hoeveelheid informatie te doseren en zo 
nodig over meerdere consulten te verdelen. 

http://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus
http://www.dvn.nl/
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Verwijzingen: verwijzing diëtiste (via PortaVita) 
 
Fundusonderzoek:  binnen drie maanden na de diagnose via Saltro (zie Tabel 3 ) 
 
Tabel 3 screening retinopathie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota bene: bij (mogelijk) langdurig bestaande sterk verhoogd bloedglucose (HbA1c > 86 mmol/mol) 
moet controle van de fundus plaatsvinden vóór eventuele instelling op insuline (tenzij dit korter dan 
een jaar geleden gedaan is en er toen geen afwijkingen waren). Zie verder bij voorbereiding start 
insuline therapie (III.1  Voorbereidingsfase) 
 
Tabel 4  Streefwaarden glykemische parameters 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De streefwaarde van het HbA1c is afhankelijk van de leeftijd, behandeling en ziekteduur. 
 
Op basis hiervan zijn er vier categorieën te onderscheiden. Factoren zoals aanwezigheid van micro- 
en/of macrovasculaire complicaties, comorbiditeit, kwetsbaarheid, risico’s van eventuele 
hypoglykemie, levensverwachting, haalbaarheid en motivatie van de patiënt kunnen redenen zijn 
om, in overleg met de patiënt, van deze indeling af te wijken. 

1. HbA1c -streefwaarde ≤ 53 mmol/mol: alle patiënten jonger dan 70 jaar, evenals patiënten 
van 70 jaar en ouder mits alleen behandeld met leefstijladvisering of metformine 
monotherapie (onafhankelijk van ziekteduur). 

2. HbA1c -streefwaarde 54-58 mmol/mol: patiënten van 70 jaar en ouder met een ziekteduur 
korter dan 10 jaar vanaf behandelstap 2. 
HbA1c -streefwaarde 54-64 mmol/mol: patiënten van 70 jaar en ouder met een ziekteduur 
van 10 jaar of langer, vanaf behandelstap 2. 

3. Een hogere streefwaarde geldt voor kwetsbare ouderen en mensen met een korte 
levensverwachting (arbitrair: korter dan 5 jaar). Er is bij deze patiënten geen bewijs dat een 
laag HbA1c zinvol is. Het behandeldoel is vooral het voorkomen van symptomatische hypo- of 
hyperglykemie. Glucosewaarden van 6-15 mmol/l en HbA1c -waarden van 53-69 mmol/mol 
zijn bij deze patiënten acceptabel. 

Uitslag screening(en)  Screeningsinterval 

Eenmaal geen zichtbare 
retinopathie 

Tweejaarlijks 

Tweemaal achtereen geen 
zichtbare retinopathie 

Driejaarlijks 

Milde (achtergrond)retinopathie Jaarlijks 

Retinopathie in beide ogen of 
visusbedreigende retinopathie 

Verwijzing naar oogarts 

 
Veneus plasma mmol/l:  

Nuchtere glucose (mmol/l)  4.5- 8  

Glucose 2 uur postprandiaal 
(mmol/l)  

<9.0  
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I.2 Behandeling diabetes mellitus in het eerste jaar na diagnosestelling 

 
Na het stellen van de diagnose diabetes mellitus wordt de patiënt voor verdere behandeling door de 
huisarts overgedragen aan de praktijk ondersteuner huisarts (POH). De POH overlegt regelmatig met 
de huisarts. Bij stabiele instelling ziet de huisarts nog eens per jaar de patiënt, tijdens de jaarcontrole 
(zie Module II; Bestaande/ stabiele diabetes (dieet/ orale medicatie)). De POH zal de behandeling 
gaan starten.  
 
 

I.2.1 Behandeling diabetes mellitus: dieet en/ of orale medicatie 

 
Voorlichting en educatie: 
De patiënt krijgt herhaaldelijk uitleg over de aard van de ziekte, de daaruit voortvloeiende noodzaak 
van periodieke controles en de mogelijke behandelingen. Aspecten die onder meer aanbod komen 
zijn terug te vinden in Tabel 2. 
Naast kennis is vaak ook gedragsverandering nodig. Educatie is daarvoor essentieel. De educatie 
moet aansluiten op de individuele behoeften, mogelijkheden en gewoonten van de patiënt.  
In aansluiting aan de mondelinge voorlichting kan de patiënt de worden gewezen op de NHG 
website: http://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus, de DVN: http://www.dvn.nl/ en 
http://www.diep.info 
Niet-medicamenteuze adviezen: 
De patiënt kan zelf zijn prognose verbeteren. Daarvoor is bij de huisarts/ POH inzicht noodzakelijk 
over bepaalde aspecten van de patiënt, te weten: zijn/ haar kennis en inzicht van T2DM en de 
complicaties, de attitude en coping/ persoonlijkheid. 
Hulp wordt aangeboden bij het opvolgen van de volgende adviezen: 
 

- Stoppen met roken  
- Voldoende bewegen; ook als dit niet resulteert in gewichtsreductie, levert dit 

gezondheidswinst op.  
- Voeding gebaseerd op NDF Voedingsrichtlijn: 

- rijk aan volkoren producten, fruit, groenten, peulvruchten en noten 
- weinig geraffineerde graanproducten 
- geen of matige alcoholconsumptie 
- weinig rood of bewerkt vlees 
- lage inname van suiker bevattende dranken  

- Afvallen bij een BMI > 25 kg/ m2 
- Verwijzing diëtiste  

 
 
Medicatie 
Indien het met voorlichting, educatie, aanpassing van de voeding en stimulering van de lichamelijke 
activiteiten na drie maanden niet lukt de streefwaarden voor de bloedglucosewaarden te bereiken 
wordt gestart met orale medicatie. 
Uitzonderingen: 

- Nuchtere glucose bij diagnose > 10 mmol/l, dan eventueel eerder starten met orale 
medicatie. POH overlegt hierover met huisarts 

- Nuchtere glucose > 20 mmol/l, overweeg, afhankelijk van klinische conditie en de kans op 
dehydratie, directe start met insuline. Deze patiënten krijgen naast insuline ook niet 
medicamenteuze adviezen en metformine. POH overlegt hierover met (kader)huisarts 

http://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus
http://www.dvn.nl/
http://www.diep.info/
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Tabel 5a  Stappenplan bloedglucose verlagende medicatie 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tabel 5b 

BMI kg/m2 Alternatieven 

BMI < 30  DPP-4-remmer 

BMI 30-35 1 1. DPP-4-remmer  
2. GLP-1-receptoragonist 3 

BMI ≥ 35 2 1. GLP-1-receptoragonist  
2. DPP-4-remmer 3 

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

 

Toelichting stappenplan: 
- Start de orale bloedglucoseverlagende middelen in de startdosering (Tabel 6) 
- Verhoog de dosering elke twee tot vier weken totdat een nuchtere bloedglucosewaarde  

< 8 mmol bereikt is. 
- 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 èn het HbA1c boven de 
streefwaarde is. 

- Ga ook over naar de volgende stap indien behandeling met één van de middelen uit het 
stappen plan op bezwaren (bijwerkingen, contra-indicatie, interacties) stuit. Continueer de 
metformine en overweeg dit ook voor het SU-derivaat. 

- Overweeg de medicatie af te bouwen bij kwetsbare ouderen en mensen met een beperkte 
levensverwachting (< 5 jaar). Richt de behandeling op voorkomen van symptomatische hypo- 
of hyperglykemie met globale streefwaarden glucose 6-15 mmol; een HbA1c tot 69 mmol is 
acceptabel. 

 
Stappenplan orale medicatie 

Stap 1 Start met metformine (tot max. 2000 mg indien BMI<30 en tot max. 
3000 mg indien BMI>30. 

Stap 2 Voeg een SU-derivaat toe: bij voorkeur gliclazide 

Stap 3 Voeg (middel)langwerkende insuline eenmaal daags toe (bij 
voorkeur NPH-insuline) 
Alternatief: DPP4-remmer of GLP1 – receptoragonist * 

Stap 4 Intensiveer insulinebehandeling 
Alternatief: DPP4-remmer of GLP1 – receptoragonist* 
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Tabel 6    Dosering van (voorbeelden van) bloedglucoseverlagende middelen uit het stappenplan 

 

Tabel 7 – Kenmerken bloedglucoseverlagende middelen uit stap 3 

Stofnaam Preparaat Min./max. 
dagdosering 

Startdosering Dosering bij verminderde 
nierfunctie 
(ml/min/1,73m2) 

Gebruiksadvies 

Stap 1 
 

     

Metformine Tablet 
500/850/1000 mg 

500-3000 mg 500 of 850 mg 1 dd eGFR 10-30 max. 500 mg 1 
dd; 
 
eGFR 30-50: 500 mg 2 dd 
 
eGFR 50-60 : 500 mg 2-3 dd 

Tijdens of na maaltijd 
 
Voorkeurstijd bij 1dd: 
avondeten 
 
Instrueer de patiënt 
om contact op te 
nemen bij braken, bij 
koorts, en/of bij 
ernstige diarree. 

Stap 2      

Gliclazide 
(SU-derivaat) 

Tablet (mga) 80 mg 
(middellang-
werkend) 

80-240 mg 80 mg 1 dd eGFR > 10: dosisaanpassing 
niet nodig 

1-3 dd bij maaltijd 

 Tablet (mga) 30/60 
mg (langwerkend) 

30-120 mg 30 mg 1 dd eGFR > 10: dosisaanpassing 
niet nodig 

1 dd bij ontbijt 

Stap 3      

NPH-insuline  100 E/ml geen maximum 
(onderhoudsdosis 
meestal 0,3-1,0 E/kg 
lichaamsgewicht per 
dag) 

10 EH 1 dd dosisaanpassing niet nodig 
(bij stabiel verminderde 
nierfunctie) 

1 dd tussen avondeten 
en bedtijd 

Sitagliptine 
(DPP-4-
remmer) 

Tablet 25/50/100 
mg 

100 mg 100 mg 1 dd eGFR 10-30 : 25 mg 1 dd; 
eGFR 30-50 : 50 mg 1 dd 

1 dd 

Linagliptine 
(DPP-4-
remmer) 

Tablet 5 mg 5 mg 5 mg 1 dd  Geen dosis aanpassing nodig 1 dd 

Liraglutide 
(GLP1-ra) 

Injectievloeistof 6 
mg/ml 

0,6 -1,8 mg 0,6 mg 1 dd, na 
minimaal 1 week 
1,2 mg 1 dd 

eGFR > 10 : dosisaanpassing 
niet nodig 

1 dd subcutaan in 
buik, dij of bovenarm, 
op vast tijdstip 

Tabel 8 beschrijft de kenmerken van de bloedglucoseverlagende middelen uit stap 3. 
 

    
  

 
Toediening HbA1c daling Kans op 

hypoglykemie 
Effect op 
gewicht 

Veiligheid op 
de lange 
termijn 

Kosten 

NPH-insuline Subcutaan       >18 mmol/mol Matig Toename Goed Matig 

DPP4 –remmer Oraal 7-9 mmol/mol Geen Toename 
(gering) 

Waarschijnlijk 
goed 

Matig 

GLP1-
receptoragonist 

Subcutaan 11-18 mmol/mol Geen Afname Waarschijnlijk 
goed 

Hoog 
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Aanvullende informatie DPP4 remmers en GLP1- receptoragonisten 
 
DPP4-remmers: 
 

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

- Evalueer de effectiviteit van de behandeling na zes maanden: 
• Behandeling onvoldoende effectief (daling HbA1c< 5 mmol/mol): staak de DPP-4-

remmer en start eenmaal daags insuline (eventueel GLP-1-receptoragonist bij een 
BMI ≥ 30). 

• Idealiter wordt ook de HbA1c -streefwaarde behaald. Indien de behandeling wel 
effectief is (daling HbA1c ≥ 5 mmol/mol), maar de streefwaarde niet wordt behaald, 
bespreek dan met de patiënt of overstap naar een van de andere middelen wenselijk 
is. Betrek hierbij factoren als gebruiksgemak, bijwerkingen en het belang om de 
streefwaarde te behalen. 

- Indien de behandeling aanvankelijk effectief was, maar het HbA1c na verloop van tijd oploopt 
tot boven de streefwaarde: staak de DPP-4-remmer en start eenmaal daags insuline (evt. 
GLP-1-receptoragonist bij een BMI ≥ 30). 

- Het combineren van DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten is niet zinvol. 
 
GLP-1-receptoragonisten  
GLP-1-receptoragonisten moeten subcutaan worden toegediend, zelfcontrole is niet nodig. De 
middelen leiden tot een geringe gewichtsafname (0,5 tot 5,5 kg). De GLP1-ra worden anno 2018 
vergoed bij een bmi > 35 kg/m2   en bij een bmi > 30 kg/m2   indien toegevoegd aan een 
(middel)langwerkende insuline.  
 

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

- Start in laagste dosering GLP1-ra en controleer nuchter glucose. Verhoog de dosering eens 
per 2 weken tot de nuchtere glucose 4.5 – 8 is. 

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

receptoragonist en start eenmaal daags insuline. 
• Idealiter wordt ook de HbA1c -streefwaarde behaald. Indien de behandeling wel 

effectief is (daling HbA1c ≥ 5 mmol/mol), maar de streefwaarde niet wordt behaald, 
bespreek dan met de patiënt of overstap naar eenmaal daags insuline wenselijk is. 
Betrek hierbij factoren als gebruiksgemak, bijwerkingen en het belang om de HbA1c -
streefwaarde te behalen. 

- Indien de behandeling aanvankelijk effectief was, maar het HbA1c na verloop van tijd oploopt 
tot boven de streefwaarde: staak de GLP-1-receptoragonist en start eenmaal daags insuline. 
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Tabel 8 – Kenmerken overige bloedglucose verlagende middelen 
 

 
 
 
 

 
    

  

 
Toediening HbA1c daling Kans op 

hypoglykemie 
Effect op 
gewicht 

Veiligheid op 
de lange 
termijn 

Kosten 

Acarbose Oraal 
 

       8-9 mmol/mol Geen 
 
 

Geen Goed Matig 

SGLT2-
remmers 

Oraal 7-9 mmol/mol Geen 
 

Afname 
(gering) 

Onbekend Matig/ 
hoog 

Pioglitazon Oraal 
 

9-11 mmol/mol Geen 
 

Toename Slecht Laag 

Repaglinide Oraal 
 

11 mmol/mol Klein Toename Goed Laag 
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Module II; Bestaande/ stabiele diabetes (dieet/ orale 
medicatie) 
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II  Controles beleid diabetes mellitus type 2 

 
 

II.1  2 tot 4 x jaarlijkse controle praktijkondersteuner  

 
Bij patiënten die zowel een goed(e) of acceptabel(e) nuchtere bloedglucosewaarde/ HbA1c, 
lipidenspectrum als bloeddruk hebben, volstaat in principe een zesmaandelijkse controle  
 
Anamnese: 
 

- (Psychosociaal) Welbevinden 
- Verschijnselen wijzend op hyper- en hypoglykemie 
- Compliance m.b.t. voedingsadvies 
- Compliance m.b.t. bewegingsadvies 
- Compliance m.b.t. medicatie 

 
Lichamelijk onderzoek: 
 

- Lichaamsgewicht (bepaal ook de BMI) 
- Bloeddruk 
- Voetonderzoek (bij SIMS 2 of 3, indien die niet door podotherapeut wordt gedaan, zie 

Protocol Voetonderzoek) 
 
Bloedonderzoek: 
 

- Nuchter bloedglucosewaarde (òf door patiënt zelf die morgen, of door POH/ assistente) 
 
Educatie: 
 

- Zie Tabel 2 
 
Indien de volgende keer jaarcontrole: 
 

- Laboratoriumformulier meegeven, met verzoek één week voor jaarcontrole te laten prikken 
- Urinepotje meegeven voor jaarcontrole 
- Stimuleer de patiënt het jaargesprek voor te bereiden aan de hand van de toolkit van de 

NDF: https://www.diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-
diabetesjaargesprek 
 

 
 

https://www.diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-diabetesjaargesprek
https://www.diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-diabetesjaargesprek
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II.2 Jaarcontrole praktijkondersteuner  

 
Anamnese: 

- Welbevinden, wees alert op depressie 
- Verschijnselen wijzend op hyper- en hypoglykemie 
- Compliance m.b.t. medicatie, inventarisatie eventuele bijwerkingen 
- Compliance m.b.t. voeding en beweging  
- Rookgedrag en alcoholgebruik 
- Eventuele visusproblemen 
- Eventuele mondproblemen 
- Wees alert afname cognitieve problemen 

 
Lichamelijk onderzoek: 

- Lichaamsgewicht 
- Middelomtrek 
- Controle bloeddruk  
- Voetonderzoek (zie Bijlage 2: Protocol Voetzorg) 

 
Bloedonderzoek: 

- Nuchter glucose en HbA1c 
- Kreatinine/ eGFR/ CKD-epi 
- Bij gebruik diuretica of RAS-remmer: kalium, natrium  
- Nuchter lipidenspectrum 

Urine:  
Albumine-kreatinine ratio in ochtend urine (urineweginfectie uitsluiten indien verhoogd) 
 
Educatie: 
Zie Tabel 2 
 
Fundusscreening: 
Zie Tabel 3 
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II.2 Jaarcontrole huisarts  

 
 
Anamnese: 

- Angina pectoris 
- Claudicatio intermittens 
- Tekenen van hartfalen 
- Pijn of tintelingen, of gevoelloosheid in de benen 
- Eventuele tekenen van autonome neuropathie, zoals maagontledigingsproblemen of diarree 
- Seksuele problemen: libidoverlies, erectieproblemen, verminderde lubricatie 
- Valneigingen 
- Mictieklachten en/of incontinentie 
- Welzijn/ depressie 
- Cognitieve problemen 
- Status gebit en mondzorg 

 
Lichamelijk onderzoek: 

- Op indicatie anamnese of overdracht POH  
 
Bespreken van: 
 

- Bevindingen praktijkondersteuner 
- Laboratoriumuitslagen 
- Zo nodig uitslag voetonderzoek en fundusscreening 
- Wijzigingen in cardiovasculair risicoprofiel 
- Eventuele problemen compliance (pm POH-GGZ) 
- Vaststellen van NHG streefwaarde HbA1c 
- Bepaal samen de doelen voor het komende jaar, de route daar naartoe en de mate van 

professionele ondersteuning die hiervoor nodig is. Zie ook: 
https://www.diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-
diabetesjaargesprek 
 
 

 
 
 

https://www.diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-diabetesjaargesprek
https://www.diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-diabetesjaargesprek
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Module III; Behandeling met insuline: de instelling 
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III.1  Voorbereidingsfase 

 
‘De fase waarin de patiënt toegerust wordt om te kunnen starten met insuline therapie 
 en adequaat leert te handelen in alle omstandigheden’ 

 
 
1.1 Beslissing over te gaan op insuline 
 

- Huisarts verwijst nieuwe patiënt met T2DM naar POH voor start insuline therapie indien 
patiënt hoge bloedglucosewaarden (>20 mmol/l) en hyperglycemische symptomen heeft 

- POH in overleg met huisarts indien STAP 1 en 2 niet tot adequate glucosewaarden heeft 
geleid. 

- POH verwijst naar diëtiste voor voedings- en leefstijlvoorlichting passend bij  
insuline gebruik 

- POH verwijst voor een fundusfoto bij HbA1c >86 mmol/l  of reeds aanwezige retinopathie 
vóór start insulinetherapie: bij afwijkingen moet voor aanvang insulinetherapie overlegd 
worden met de oogarts. Bij mensen met een fundusfoto ouder dan één jaar en bij patiënten  
bekend met achtergrond retinopathie moet binnen drie maanden na de start van de insuline 
therapie een fundusfoto gemaakt worden.  

 
1.2 Diabetes educatie: algemeen en zelfcontrole 
 
 ‘De patiënt moet hierna in staat zijn zelfstandig de bloedglucose te controleren’ 
 
1.2.1 Algemeen: 

- Kennis en inzicht m.b.t. ziekte en complicaties 
- Is reden insuline therapie voldoende bekend 
- Uitleg over aan te leren vaardigheden (zelfcontrole/ spuitinstructie) 
- Inpassen insuline therapie in dagelijkse leven (leef-/werksituatie) 
- Psychosociale aspecten: beroep, partner 

 
1.2.2 Uitleg belang zelfcontrole: 

- Het belang van zelfcontrole, dagcurve en registratie 
- Normaal-/ streefwaarden 
- Invloeden van: voeding, beweging, alcohol, stress, ziekte en medicatie 
- Bijzondere situaties: lange reizen, sportprestaties 
- Wat te doen bij afwijkende waarden 
- Symptomen hyperglykemie en hypoglykemie en handelswijze hierbij  

 
1.2.3 Aanleren zelfcontrole: 

- Zorg ervoor dat de handen warm zijn 
- Prikapparaat alleen voor persoonlijk gebruik 
- Prikpen op laagst noodzakelijke prikdiepte instellen 
- Vóór zelfcontrole handen wassen en goed afdrogen 
- Lancet maar één keer gebruiken 
- Prik aan de zijkant van de vingertop 
- Eerste druppel bloed gebruiken voor zelfcontrole 
- Niet stuwen, beter is handen te laten hangen en dan te prikken 
- Bloedglucose waarde noteren 
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1.2.4 Keuze bloedglucose meter (laat de patiënt informeren bij zijn/ haar verzekeraar 
              welke meters worden vergoed en hoe de aanvraag dient te verlopen): 
 

- Mogelijkheden, zie www.diabetes2.nl voor TNO goedgekeurde meters: 
http://www.diabetes2.nl/nl/apparatuur/Bloedglucosemeters.html 

- Recept maken voor bloedglucose meter, stripjes en lancetjes (startpakket) 
- Opdracht geven tot zelfcontrole (2x een 7-punts curve) 
- Noteren bloedglucose waarden in diabetesdagboek 
- Afspraak maken voor over twee weken bij POH. 

 
 
1.3 Diabetes educatie: evaluatie zelfcontrole, pen-/ spuitinstructie  
 ‘De patiënt is hierna in staat de insulinepen in te stellen en gereed te maken voor 

 injectie, kan zichzelf injecteren en heeft kennis van de aspecten die samenhangen 
 met de insuline behandeling’ 

 
1.3.1 Evaluatie zelfcontrole: 
 

- Hoe is de zelfcontrole gegaan 
- Samen met patiënt waarden/ curves interpreteren 
- Nogmaals uitleg hypo- en hyperglykemie: oorzaak, acties, en wanneer contact opnemen met 

huisarts/ POH  
- Checken afspraak diëtist en fundusfoto/ oogarts. 

 
1.3.2 Informatie over insuline: 
 

- Werkingsduur verschillende soorten/ profielen 
- Zie ook www.diabetes2.nl  
- Tijdstip injectie in relatie tot maaltijden 
- Invloeden voeding, lichamelijke activiteiten, ziekte, stress 
- Keuze insulinesoort 
- Bewaren en houdbaarheid insuline 
- Keuze spuitplek 

 
1.3.3 Peninstructie: 
 

- Keuzemogelijkheden pen op www.diabetes2.nl onder hoofdje ‘insulinepennen’: 
http://www.diabetes2.nl/nl/apparatuur/Insulinepennen.html 

- Geef een advies over de lengte van de pennaald afgestemd op de dikte van het subcutaan 
vetweefsel en de gewenste injectietechniek. Bied de mogelijkheid om met een 4-5 mm 
pennaald, loodrecht, te injecteren. Adviseer om bij gebruik van pennaalden van 6–8 mm, 
onder een hoek van 45°, te injecteren. Bron: richtlijn insuline prikken 2017  
http://www.venvndiabeteszorg.nl/kennisbank%20documenten/Kennisbank-open-
insulinepennen/RLdef%20NW.pdf 

- Instructies pen 
- Thuis oefenen met instructiepen en testvloeistof op spons of eventueel sinaasappel 
- Pen/ insuline/ naaldjes op recept uitschrijven 

 
1.3.4 Insuline-injectie: 
 

- Bij gebruik troebele insuline: bij ingebruikname van een nieuwe pen eerst horizontaal rollen, 
vervolgens vóór ieder injectie tien maal zwenken 

http://www.diabetes2.nl/
http://www.diabetes2.nl/
http://www.venvndiabeteszorg.nl/kennisbank%20documenten/Kennisbank-open-insulinepennen/RLdef%20NW.pdf
http://www.venvndiabeteszorg.nl/kennisbank%20documenten/Kennisbank-open-insulinepennen/RLdef%20NW.pdf
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- Bij troebele insuline de laatste 12E niet meer gebruiken 
- ‘Airshot’ van twee eenheden insuline voor iedere injectie 
- Na ‘airshot’ pas gewenste dosis instellen 
- Bij voorkeur loodrecht op huid injecteren, eventueel met huidplooi, langzaam inspuiten 
- Na inspuiten naald nog 10 seconden laten zitten. Huid daarna niet masseren 
- Na injectie groot buitendopje terug op naald plaatsen 
- Gebruikte naalden in naaldcontainer gooien 
- Naalden zijn voor eenmalig gebruik. 

 
 

- 1.3.5 Instructie injectieplaatsen: 
 

- Overal in subcutane weefsel, afwisseling spuitplaatsen binnen afgesproken spuitgebied 
- Buik - benen - billen   (van snelle naar tragere opnamesnelheid) 
- Bil of het bovenbeen voorkeursplaats voor de basale insuline NPH-insuline of langwerkend 

analoog in bovenbeen of bil 
- Kortwerkend/ snelwerkend bij voorkeur in buik 
- Mixinsulines ’s ochtends in de buik en ’s avonds in bovenbeen 
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III.2  Instelfase 

 
 ‘De fase waarin de patiënt daadwerkelijk start met de insulinebehandeling, waarbij 

gestreefd wordt naar normoglykemie. In deze fase wordt getoetst of de patiënt 
inderdaad in staat is adequaat de educatie toe te passen’.  

  
 

2.1 Algemeen – praktische zaken/ afspraken: 

- Starten met insulinetherapie aan begin van de week 
- Vaste spuittijd (verschuiving maximaal 1 uur) bij (middel)langwerkende (niet maaltijd 

gebonden) insuline 
- Spuitplaats: voorkeur been/ bil bij (middel)langwerkend en buik bij kortwerkend 
- Nuchter glucose om de dag prikken 
- Afspraken m.b.t. curves maken: 2x per week 4-puntscurve preprandiaal 
- Bespreken curves: telefonisch met POH na 1 en na 3 dagen 
- Wat te doen bij hypoglykemie 
- Bereikbaarheid: 8- 17 huisartspraktijk (POH), daarbuiten huisartsenpost 
- Evaluatie consult afspreken na 1-2 weken 

 
Tabel 9 - Streefwaardes bloedglucose bij insuline therapie 
 

 Glucose waarde (mmol/l) 

Nuchter 4.5 – 8.0 

Voor de maaltijd 4.5 – 8.0  

1.5 – 2 uur na de maaltijden 4.5 – 9.0 

Voor het slapen gaan 8.0 – 10.0 

 
De vuistregel: streef naar ‘acht voor de nacht’,  indien er klachten zijn van nachtelijke hypoglykemie, 
maakt dat de kans op een hypoglykemie lager wordt. Is bloedglucose voor de nacht toch lager dan 8 
mmol/liter, dan geldt het volgende: 

- Bloedglucose < 6 mmol/l: alleen eten bij bekend zijn met nachtelijke hypoglykemie, dan 20-
25 gram koolhydraten eten, bijvoorbeeld 1 belegde boterham en 1 glas melk 

- Bloedglucose 6-8 mmol/l: niet eten tenzij bekend met nachtelijke hypoglykemie dan 5-10 
gram koolhydraten eten, bijvoorbeeld 1 beker yoghurt of ½ boterham of 1 belegde beschuit 

 
Denk aan nachtelijke hypoglykemie bij: 

- Nachtzweten (doorweekte lakens of pyjama’s) 
- Nachtelijke onrust 
- ’s Ochtends wakker worden met ‘kater’ of hoofdpijn 

 
Houdbaarheid insuline: 

- Aangebroken bij kamertemperatuur 6 weken houdbaar 
- Voorraad in koelkast bewaren tot vervaldatum  
- Nooit laten bevriezen, niet tegen koelelementen aan, wordt dan onwerkzaam 
- Richtlijn ‘bij 30 graden 30 dagen’ houdbaar, daarna niet meer gebruiken en retour naar 

apotheek 
- Hogere temperaturen, minder lang houdbaar, en afname werkzaamheid 
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2.2 Startschema: eenmaal daags insuline 

 
- Continueer metformine en SU-derivaten 
- Start met 10 EH NPH-insuline tussen avondeten en slapen 
- Bepaal om de dag dagelijks een nuchtere glucose en eventueel tweemaal per week een 

preprandiale 4-punts curve 
- Streefwaarde is nuchter 4.5 – 8 mmol/l 
- Pas dosering aan op basis van herhaald gemeten nuchter bloedglucose: 

 
Nuchtere bloedglucose > 10 mmol/l: verhoog avonddosering met 2-4 E*; 
Nuchtere bloedglucose 8-10 mmol/l: verhoog avonddosering met 2 E; 
Nuchtere bloedglucose 4.5 – 8 mmol/l: geen aanpassing 
Nuchter bloedglucose < 4.5 mmol/l of nachtelijke hypoglykemie: verlaag met 2 tot 4 E 
  
* Indien totale insulinehoeveelheid < 20 EH en glucose < 15 mmol ophogen met 2 EH 
 

- Pas niet vaker dan twee maal per week de dosering aan 
- Bij nachtelijke hypoglykemie afbouwen/ staken  SU-derivaat, dan wel overschakelen op 

langwerkend insuline. 
- Bij het bereiken van een stabiele fase (HbA1c goed) eens per 3-6 maanden (nuchter) glucose 

en HbA1c bepalen. 
- Bij 40 E NPH insuline is er een evaluatiemoment of het tijd is voor een andere regime; daalt 

nuchter glucose mooi, maar nog onvoldoende, hoog dan verder op tot 50-60E. Als er weinig 
daling is met 40-50 E dan heeft verder ophogen waarschijnlijk ook geen zin, en kan beter 
gekozen worden voor een ander regime. 

- Er is geen vaste bovengrens van het aantal eenheden insuline dat per injectie kan worden 
toegediend. De maximale dosis van de insulinepen kan in de meeste gevallen worden 
aangehouden. Bij pijn moet soms de insuline dosis opgesplitst worden in twee injecties (op 
zelfde moment). 

 

2.3 Vervolgconsulten instelfase: 

- Evaluatie zelfcontrole en injectie 
- Controle spuitplaatsen 
- Evaluatie lichamelijke klachten 
- Evaluatie psychosociale gevolgen insuline therapie 
- Evaluatie nuchtere bloedglucose en curves 
- Aanpassing insulinetherapie 

 
Over het algemeen blijkt ongeveer 75% van de patiënten met een 1 dd. insuline regime op insuline in 
te stellen. Bij een kwart van de patiënten is het nodig over het schakelen op een ander regime. 
Vervolg opties: 
 
Optie A – Basaal-bolus regime, het toevoegen van snelwerkende insuline bij de maaltijden. Bij 
actieve leefstijl waarbij flexibiliteit wenselijk is 
Optie B – Overstap naar een 2 dd mixregime voor patiënten met een regelmatig leven. Bijvoorbeeld 
ouderen in een verzorgingshuis, of bij afhankelijkheid van de thuiszorg. 
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Optie C – Bij een HbA1c < 15 mmol/mol boven de streefwaarde kan overwogen worden om een 
DPP4-remmer (anno 2019 niet vergoed) of een GLP1 –RA toe te voegen (anno 2019 vergoed bij BMI 
30 en na 3 maanden basale insuline onvoldoende glykemische controle).  
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2.4 Optie A Basaal – bolus schema  
 

- Continueer de (middel)lang werkende avonddosering insuline 
- Voeg zo nodig voor één, twee, of drie hoofdmaaltijden een bolus toe van een 

snelwerkende insuline (start dan met 4 EH ) en verhoog zo nodig stapsgewijs steeds met 2E 
- Continueer metformine, de SU-derivaten in principe stoppen 
- Maximaal twee maal in de week dosis aanpassen 
- Gekoppeld aan maaltijden: snelwerkend analoge insuline direct vóór de maaltijd of in 

bijzondere omstandigheden tijdens of na de maaltijd 
- Voorkeur spuitplaatsen: snelwerkend buik, langwerkend been/bil 
- Maak tweemaal per week een postprandiale 5-puntscurve (ook nuchter en voor slapen) 
- Indien maar bij één maaltijd wordt gestart of aangepast dan kan volstaan worden met de 

waarde voor en na die maaltijd plus de waarde voor de maaltijd erna, dus: 
        snelwerkend bij ontbijt: N – NO - VM 
        snelwerkend bij lunch: VL – NL – VA 
        snelwerkend bij diner: VA – NA –VS 
 

- Pas zo nodig eerst de dosering (middel)langwerkende insuline(-analoog) aan : 
 
 Nuchter bloedglucose > 10 mmol/l  Verhoog dosering met 2-4 E* 
 Nuchter bloedglucose 8-10 mmol/l  Verhoog dosering met 2 E 
 
 Pas daarna eventueel de dosering snelwerkende insuline analoog rond de 

maaltijden aan: 
 

 Na hoofdmaaltijd > 10 mmol/l               Verhoog dosering snelwerkende insuline- 
             analoog direct voor of tijdens de 
             betreffende maaltijd met 2-4 E* 

 
* 2 EH tenzij al meer dan 20 EH totaal en/of bloedsuiker > 15 mmol/l 

 
- Bij het bereiken van de stabiele fase is het vaak mogelijk te varen op alleen de preprandiale 

                waarden; patiëntvriendelijker 
 
 

2.5 Optie B  Tweemaal daags analoge mix-insulineregime 
 

- Gebruik 2 dd analoge mixinsuline (30/70 of 25/75) heeft voorkeur 
- Neem 80% van de totale dagdosis insuline (TDI) van eenmaal daags regime, houdt daarbij 

altijd een maximum van 80 E aan! 
- Verdeel deze hoeveelheid in twee delen: 2/3 voor ontbijt en 1/3 voor avondeten 
- Continueer metformine, staak de SU-derivaten  
- Doe de overgang voorzichtig: start de mix voor het avondeten en geef dan geen 

(middel)langwerkende insuline voor het slapen 
- Spuit direct vóór de maaltijd 
- Spuitplaatsen: bij ontbijt in buik, bij avondeten in benen of billen 
- Laat eerste 2-6 weken 2x per week 5-punts glucose dagcurve maken, eerste dagen dagelijks 
- Twee maal per week (telefonisch) contact, zo nodig vaker 
- Eérst nuchtere glucose onder controle 
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- Niet vaker dan tweemaal per week insulinedosering aanpassen 
- Verhoging insuline met 2-4 E per keer 

 
 Pas bij voorkeur eerst de avonddosering aan : 
  

Nuchter bloedglucose           > 10  Verhoog avonddosering met 2-4 EH* 
 Nuchter bloedglucose        8 - 10  Verhoog avonddosering met 2 EH 

Nuchter bloedglucose     4.5 - 8 mmol/l  Geen aanpassing 
Nuchter bloedglucose  < 4.5   Verlaag avonddosering met 4 EH 
 
NB ook glucosewaarde na avondeten betrekken bij beoordelen effect om hypo’s te 
voorkomen! 
 

 Pas daarna de ochtenddosering aan: 
  

Na ontbijt           > 9  Verhoog ochtenddosering met 2-4 EH* 
Na ontbijt     4.5 - 9   Geen aanpassing 
Na ontbijt < 4.5   Verlaag ochtenddosering met 4 EH 
 
NB eventueel glucosewaarde voor avondeten betrekken bij beoordelen effect, omdat juist 
daar een risico op hypoglykemie bestaat t.g.v. langwerkende component! 
 
* 2 EH tenzij meer dan 20 EH totaal en/ of bloedsuiker > 15 mmol/ l 
 

- Indien direct na diagnose wordt gestart met een 2-daags insuline schema geef dan ’s 
ochtends 12 EH en ’s avonds 6 EH in combinatie met metformine. 
 
 

Vervolg van optie B, bij onvoldoende glykemische instelling: over naar basaal-bolus schema 
 

- Snelwerkende insuline voor de hoofdmaaltijden 
- NPH-insuline of langwerkende insuline analoog voor de nacht 
- Neem 80% TDI (totale dag dosis) bij overschakeling van 2 naar 4 daags regime (tot max 80 E) 
- Verdeel in twee delen: 40% NPH-insuline of langwerkend analoog, 60% in snelwerkende 

insuline verdeeld over 3 gelijke porties voor hoofdmaaltijden. Let op, de hoeveelheid 
snelwerkend bij de maaltijden mag niet meer zijn dan de hoeveelheid die aanwezig was in de 
mix! 

- Maximaal twee maal in de week dosis aanpassen. 
- Snelwerkende analoge insuline direct vóór de maaltijd spuiten of in bijzondere 

omstandigheden tijdens of na de maaltijd en injectie is gekoppeld aan de maaltijden: niet 
eten betekent niet spuiten. 

- Voorkeur spuitplaatsen: snelwerkend buik, langwerkend been/bil. 
- Tijdens instelfase tweemaal per week postprandiale 5-punts curve maken (ook nuchter en 

voor slapen). 
- Verhoog de insuline met 2-4 E per keer: 

Pas zo nodig eerst de dosering (middel)langwerkende insuline(-analoog) aan: 
 Nuchter bloedglucose > 10 mmol/l  Verhoog avonddosering met 2-4 E* 
 Nuchter bloedglucose 8-10 mmol/l  Verhoog avonddosering met 2 E 
 
 Pas daarna zn de dosering snelwerkende insuline analoog rond de maaltijden aan: 
 Na hoofdmaaltijd > 10 mmol/l               Verhoog snelwerkende insuline- 

              analoog direct voor of tijdens de 
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              betreffende maaltijd met 2-4 E* 
             * 2E tenzij al meer dan 20E totaal en/of bloedsuiker > 15 mmol/l 

- Bij het bereiken van de stabiele fase is het vaak mogelijk te varen op alleen de preprandiale 
                waarden; patiëntvriendelijker 

- Bij voorkeur wordt eerst ontbijt aangepast, daarna de lunch en daarna het avondeten. 
                Echter de hoogte van de bloedsuikers kan bepalen dat er een andere volgorde van prioriteit 
                is. 
 
 

2.6 Optie C toevoegen GLP1 ra of DPP4 –remmer aan(middel) langwerkende insuline 

 
 

Bij een HbA1c < 15 mmol/ mol boven de individuele streefwaarde kan als alternatief voor het 
intensiveren van de insulinebehandeling ook worden overwogen worden om een DPP4-
remmer of een GLP1-RA toe te voegen. Dit is bijvoorbeeld een optie wanneer intensiveren 
insulinebehandeling lastig is door leeftijd, leefstijl of problemen met zelfcontrole. Ook 
vermijden van hypoglykemie kan van groot belang zijn of voorkomen van verdere toename 
van lichaamsgewicht.  
 
Op dit moment (2019) wordt echter de toevoeging van een DPP4-remmer aan insuline niet 
vergoed door de zorgverzekeraar. Toevoeging van een GLP1-RA aan eenmaal daags insuline 
wordt vergoed bij een BMI ≥ 30 kg/ m2. 
 
Wordt een GLP1-ra toegevoegd houdt dan de startdosering aan uit het 
Farmacotherapeutisch Kompas en hoog zo nodig eens per twee weken op tot de maximale 
dosering. Hierbij is de nuchtere glucosewaarde bepalend voor ophogen van de dosis GLP1-
RA.  Bij toevoeging GLP1-ra aan basale insuline wordt het SU-derivaat gestaakt. Continueer 
metformine. 
 

 

2.7 Optie D van basaal-bolus over op basaal – GLP1-ra 

 
            In sommige T2DM patiënten zit je klem met je basaal-bolus en zou je de bolus willen 
            vervangen door een GLP1 -ra. Anno 2019 wordt GLP1-ra ‘als bolus’ vergoed bij een BMI > 30 
            en wanneer je na 3 maanden basaal insuline gebruik nog onvoldoende bent 
            ingesteld. Pragmatische oplossing: GLP1 in laagste dosering toevoegen en de voorraad 
            kortwerkend insuline van de patiënt gebruiken en in de overbruggingsperiode afbouwen. 
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Module IV; Stabiele diabetes mellitus: behandeling met 
insuline
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IV  Stabiele fase 

 
 ‘In de stabiele fase (controlefase) wordt gestreefd naar een blijvende 

normoglykemie. Hierin zijn vaste controle momenten voor patiënt en professional 
noodzakelijk zijn om deze fase te handhaven’.  

 
 

IV.1  Algemeen 

 
- Na bereiken stabiele fase (HbA1c streefwaarde bereikt) wordt eens per drie - zes maanden 

HbA1c bepaald.  
- Eénmaal per 2-4 weken een preprandiale 4 puntscurve maken (zelfcontrole) 
- POH stelt zo nodig veranderingen voor aan huisarts: 

- 1 dd naar 2 dd bij 40-50 E langwerkend en niet halen van streefwaarde en niet verder 
kunnen ophogen van dosering zonder risico op hypoglykemie 
- 2 dd naar 4 dd bij niet halen streefwaarden en niet verder kunnen ophogen van dosering 
zonder risico op hypoglykemie of bij het optreden van hypoglykemie waarbij verlaging van de 
dosering ontregeling geeft met te hoge bloedsuikers op andere tijden 

- Beleid bij ontregelingen, advies bij sport, reizen etc., wordt voorgesteld door POH en 
geaccordeerd door huisarts  

- Bij overgaan op een ander schema gaat de patiënt terug naar de instelfase  
 

 

1.1  2 tot 4 x per jaar controle  

 
Anamnese: 

- Glucose dagcurve controleren/ interpreteren 
- Check of gevoel klopt met de glucosewaarden en het HbA1c 
- Hyper-/ hypoglykemische klachten gehad? 
- Compliance m.b.t. voedings- en bewegingsadvies 
- Compliance m.b.t. medicatie 
- Psychosociaal welbevinden 
- Bespreken van vragen/ klachten bij injectie en/ of zelfcontrole: plaatsen, handelingen en 

techniek 
 
Lichamelijk onderzoek:  

- Spuitplaats controle (conditie, rotatie) 
- Voetonderzoek: zie Protocol Voetzorg  
- Bij gebruik antihypertensiva: controle bloeddruk 

 
Bloedonderzoek: 

- Nuchter bloedglucose 
- HbA1c (bij 6-maands bezoek week tevoren laten bepalen) 

 
Educatie: 

- Zie Tabel 2 
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Indien de volgende keer jaarcontrole: 
- Laboratoriumformulier meegeven, met verzoek één week voor jaarcontrole te laten prikken 
- Urinepotje meegeven voor jaarcontrole 
 

1.2  Jaarcontrole praktijkondersteuner  

 
 
Anamnese: 
 

- Glucose dagcurve, aangeleverd door patiënt, controleren/ interpreteren 
- Welbevinden 
- Inpassen van insulinetherapie in dagelijkse leven 
- Verschijnselen wijzend op hyper- en hypoglykemie 
- Check of gevoel klopt met de glucosewaarden en het HbA1c 
- Compliance m.b.t. medicatie, inventarisatie eventuele bijwerkingen 
- Rookgedrag en alcoholgebruik 
- Compliance m.b.t. voedingsadvies 
- Compliance m.b.t. bewegingsadvies: bewegen (> 30 min./dag) 
- Eventuele visusproblemen 
- Bespreken van vragen/ klachten bij injectie en/ of zelfcontrole: plaatsen, handelingen en 

techniek 
- Vragen/ klachten/ controle spuitmaterialen: materialen 
- IJking van bloedglucosemeter (advies: kan tegelijk met de jaar controle bij Saltro plaatsvinden 

met aanvraagformulier te downloaden via website van Saltro) 
- Controle handelingen en techniek (zelfcontrole en pen-/ spuitinstructie) 

 
Lichamelijk onderzoek: 
 

- Lichaamsgewicht (bepaal BMI) 
- Middelomtrek 
- Controle bloeddruk 
- Voetonderzoek, zie  

 
- Voetonderzoek Bijlage 2: Protocol Voetzorg 
- Inspectie spuitplaatsen 

 
 
Bloedonderzoek: 
 

- Nuchter glucose 
- HbA1c 
- Kreatinine en eGFR 
- Bij gebruik diuretica of RAAS-remmer: kalium, natrium 
- Kreatinineklaring 
- Nuchter lipidenspectrum 

 
Urine:  

- Albumine-kreatinine ratio in ochtendurine, urineweginfectie uitsluiten 
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Educatie: zie Tabel 3  
 
Fundusfoto: zie Tabel 4  
 
 

1.3  Jaarcontrole huisarts  
 
 

Anamnese: 
 

- Angina pectoris 
- Claudicatio intermittens 
- Tekenen van hartfalen 
- Pijn of tintelingen, of gevoelloosheid in de benen 
- Eventuele tekenen van autonome neuropathie, zoals maagontledigingsproblemen of diarree 
- Seksuele problemen: libidoverlies, erectieproblemen, verminderde lubricatie 
- Valneigingen 
- Mictieklachten en/of incontinentie 
- Welzijn/ depressie 
- Cognitieve problemen 
- Status gebit en mondzorg 

 
Lichamelijk onderzoek: 
 

- Op indicatie anamnese of overdracht POH  
 
Bespreken van: 
 

- Bevindingen praktijkondersteuner 
- Laboratoriumuitslagen 
- Zo nodig uitslag voetonderzoek en fundusscreening 
- Wijzigingen in cardiovasculair risicoprofiel 
- Eventuele problemen compliance (pm POH-GGZ) 
- Vaststellen van NHG streefwaarde HbA1c 
- Bepaal samen de doelen voor het komende jaar, de route daar naartoe en de mate van 

professionele ondersteuning die hiervoor nodig is. Zie ook: 
https://www.diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-
diabetesjaargesprek 

https://www.diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-diabetesjaargesprek
https://www.diabetesfederatie.nl/ndf-personalizeddiabetescare/toolkit-mijn-diabetesjaargesprek
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IV.2 Hypoglykemische ontregelingen 

 
  
 
2.1 Hypoglykemie: 
             Men spreekt van een hypoglykemie bij een bloedglucosewaarde < 4.0 met de daarbij 
             passende verschijnselen 

 
2.3 Symptomen hypoglykemie: 

 
- Honger, beven, zweten, bleekheid, moeite met concentreren, duizeligheid, hartkloppingen, 

wazig zien, soms hoofdpijn, trillende handen, voeten, lippen of tong. 
- Bij ouderen, maar ook bij autonome neuropathie en gebruik (niet selectieve) bètablokkers 

symptomen soms niet aanwezig 
- Ernstiger: grofheid in gedrag, lacherigheid, irritatie, slecht humeur krijgen, agressief gedrag, 

vreemd gedrag, verwardheid, sufheid en uiteindelijk bewusteloosheid. Soms neurologische 
symptomen als dubbelzien, dysarthrie, verwardheid, somnolentie en coma 

 
 

2.2 Oorzaken hypoglykemie: 
 

- Te veel insuline gespoten 
- Onvoldoende of te laat eten, tussendoortje vergeten 
- (onvoorziene) extra lichaamsbeweging 
- (overmatig) gebruik van alcohol 
- Te veel orale bloedglucose verlagende medicatie 
- Spuitinfiltraten, waardoor sterk wisselende opname 
 

 
2.4 Beleid bij hypoglykemie: 

 
- Objectiveer indien mogelijk door bloedglucose bepaling (< 4.0 mmol/l) 
- Laat zo mogelijk de patiënt een koolhydraatrijke drank met 16-20 gram suiker drinken 

of 6 dextro’s nemen en aanvullend 2 bruine boterhammen met zoet beleg.  
- Altijd controle bloedglucose na 15 minuten en 1 uur herhalen en z.n. weer extra dextro 
- Bij bewustzijnsverlies: 50 ml 10% glucose i.v. (of 10 ml 50% glucose), liefst met gebruik van 

een venflon. Na bijkomen langzame koolhydraten eten; twee bruine boterhammen met zoet 
beleg. Herhaal de behandeling indien de patiënt niet binnen 3 minuten bijkomt totdat de 
glucosespiegel > 5 mmol/l is. 

- Indien i.v. toediening niet mogelijk is, b.v. door onrust patiënt geef dan 1 mg glucagon i.m. of 
s.c. Geef koolhydraatrijke voeding zodra de patiënt weer bij bewustzijn is (binnen 2-3 min na 
glucosetoediening, binnen 15 minuten na glucagoninjectie. 

- Ga ter preventie van een recidief na wat de oorzaak was van de hypoglykemie 
- Opname ter observatie kan nodig zijn bij gebruik langwerkend SU-derivaat, of insuline met 

een verlengde werking of aanhouden hypoglykemie 
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IV.3 Hyperglykemische ontregelingen 

Hiermee worden bedoeld de incidentele verhogingen van de bloedglucosewaarde, waarbij zich 
klachten en klinische symptomen voordoen als dorst, veel drinken, veel plassen, moeheid en 
eventueel bewustzijnsdaling. Echte ontregeling moet onderscheiden worden van schijnbare 
ontregelingen ten gevolge van niet correct uitgevoerde bloedglucose metingen. 
 
3.1 Symptomen hyperglykemie: 

- Dorst 
- Wazig zien 
- Veel drinken 
- Veel plassen 
- Moeheid 
- Tot levensbedreigende situatie waarbij opname nodig is 

 
3.2 Oorzaken hyperglykemie: 

- Inname van meer koolhydraten dan gebruikelijk 
- Te weinig insuline  
- Stress 
- Bepaalde medicatie, zoals corticosteroïden   
- Intercurrente ziekten; koorts, griep, infecties 

 
3.3 Beleid bij hyperglykemie: 

- Probeer de oorzaak te achterhalen, altijd een consult of visite indien er sprake is van 
ziekteverschijnselen, koorts en/ of braken of heftige diarree (zie hyperglykemie bij 
misselijkheid en braken) 

- Toediening extra insuline (snelwerkende analoog) m.b.v. ‘2-4-6’regel: 
Iedere 2 bloedglucose meten: 
- Indien bloedglucose 15-20 mmol/ l  →  4 E extra snelwerkende insuline toedienen 

                     - Indien bloedglucose     > 20 mmol/l  →  6 E extra snelwerkende insuline toedienen 
 

- Ga hiermee door tot bloedglucose < 15 mmol/ l is 
- Handhaaf in principe eigen insuline regime 
- Toediening van extra vocht (100-200 ml per uur) 
- Extra lichaamsbeweging adviseren. Echter bij bloedsuiker >15 mmol/l deze eerst verlagen. 

 
3.4 Hyperglykemie bij misselijkheid en braken 

- ‘Braken is bellen’ regel 
- Probeer de oorzaak te achterhalen, een consult of visite indien er sprake is van 

ziekteverschijnselen, koorts en/ of braken of heftige diarree 
-  Indien korter dan 2-3 uur het volgende beleid:               

- Overweeg bij braken en verminderde nierfunctie staken van: 
metformine, ACE-remmer en diuretica 

- Voortdurend kleine hoeveelheden drinken (150-200ml per uur) 
- Eventueel anti-emeticum 
- Eventueel bijspuiten met 2-4-6 regel 
- De oorspronkelijk geven insuline blijft daarnaast gehandhaafd! 

- Indien onvoldoende verbetering hiermee na 2-3 uur alsnog opname, of eerder bij tekenen 
van dehydratie, hyperventileren en/ of bewustzijnsdaling  

- Verbetering na 2-3 uur: 
- Blijven drinken; 150-200 ml per uur 
- Iedere 2 uur glucosespiegel controleren gedurende 24 uur 
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IV.4 Bijzondere omstandigheden tijdens insuline gebruik 
  
  

 

4.1 Insuline en de ramadan 

 
- In principe is dispensatie mogelijk 
- Zie ook: https://diabetesfederatie.nl/nieuwsberichten/699-diabetes-en-vasten-tijdens-de-ramadan-

bespreek-het-op-tijd 

- Frequente zelfcontrole ter preventie ontregeling (b.v. 1e week 2x dagcurve en bij klachten) 
- 1dd (middel)langwerkende insuline: regime continueren. Indien hypo’s in de ochtend, 

eventueel insuline dosering met 1/3 verminderen 
- 2 dd mixinsuline: een oplossing is om ’s morgens alleen snelwerkende deel van de mix te 

geven. Avonddosering intact laten 
- 4dd insuline regime: ‘niet eten is niet spuiten’ 
- snelwerkend insuline wordt na zonsopgang weggelaten 
- frequente controles 
- zo nodig ’s avonds na zonsondergang, bij uitbundig eten extra bijspuiten met snelwerkend 

analoge insuline 
- extra controle na 4-5 dagen vasten en 3-4 dagen na het suikerfeest 

 
 

4.2 Insuline bij reizen door tijdzones 

 
- volg tot aan vertrek het normale insuline schema 
- overbrug de reistijd met snelwerkende insuline: dus iedere 2-3 uur zelfcontrole, voor de 

maaltijden 4-6 E snelwerkende insuline, zo nodig te herhalen na de maaltijden, eventueel 
gebruik maken van ‘2-4-6’regel bij bloedglucose > 15 mmol/l 

- bij aankomst direct aanpassen aan de tijd van het land 
- geef voor vertrek extra uitleg over insulinetherapie bij reizen, bewaren insuline, effect 

warmte etc. 
- Geef ook extra informatie over insulinebehoefte tijdens de vakantie (groter of kleiner al naar 

gelang activiteiten en eten) 
  

 

4.3 Sporten en insulinegebruik 

 
- Extra lichamelijk inspanning verhoogt risico hypoglykemie, zelfs tot 12 uur erna! 
- Frequent bloedglucose prikken (afhankelijk van duur en mate van sport, ook nacontroles!) 
- Extra koolhydraten innemen 
- Bij gebruik van snelwerkende insuline dosis vóór inspanning verlagen met 20-50% afhankelijk 

van duur en intensiteit van inspanning 
- Zo nodig dosis NPH-insuline of langwerkende insulineanaloog avond ervoor verminderen als 

inspanning ’s morgens vroeg zal plaatsvinden 
- Insuline injecteren op plek die het minst actief bewogen wordt tijdens de inspanning 
- Liever niet gaan sporten bij initiële bloedglucose van > 15 mmol/l, i.v.m. paradoxale reactie  
- Tot 24 uur na sporten kan hypoglykemische reactie optreden, dus niet te laag de nacht in! 
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4.4 Insuline en onregelmatige diensten 

 
▪ 1dd insuline regime: tussen 6-8 uur ’s ochtend is goed vast moment als dit het tijdstip is 

waarop patiënt vrijwel altijd wakker is. 
▪ langwerkend insulineanaloog met 24-uurs werking de voorkeur 
▪ Een mixinsuline is ongeschikt voor mensen met onregelmatige dienstenfrequente 

zelfcontroles (afhankelijk van soort dienst en ervaring ermee) 
▪ NB Deze vorm van insulinetherapie alleen toepassen /uitvoeren als er (veel) ervaring mee 

eens. Anders is verwijzing naar twee lijn een betere optie. 
 
 

4.5 Insuline en corticosteroïden gebruik 

 
 

• Zie Protocol Corticosteroïden 
 
 

4.6 Insuline en rijbewijs 

 
▪ Verwijs bij groot rijbewijs naar de internist 
▪ Klein rijbewijs kan worden afgegeven bij bepaalde eisen: 

▪ Patiënt is vrij van complicaties 
▪ Patiënt voelt hypoglykemie goed aankomen 
▪ Patiënt kan goed met hypo’s omgaan 
▪ Patiënt wordt regelmatig gecontroleerd door professional 

 
 

4.7 Spuitinfiltraten 

 
 Denk aan spuitinfiltraten: 
 

▪ Sterk wisselende bloedglucosewaarden 
▪ Bij ophogen eenheden zonder effect 
▪ Anamnese ‘injectie gaat in begin wat moeilijk’ kan begin spuitdefect zijn 
▪ Vaste of hard aanvoelende ‘bobbel’ 

 
Nota bene: 
▪ Minder goede resorptie insuline 
▪ Er kan een (forse) behoefte van insuline optreden 

 
 

Beleid: 
 
▪ Naar andere injectie zone uitwijken 
▪ Insulinedosering dan eerst halveren 
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▪ Frequente controles bloedglucose spiegel: eigenlijk weer terug naar instelfase! 
▪ Check nieuwe spuitplaats (techniek en naaldlengte) 
▪ Geef educatie over injectietechniek en het belang van roteren 
▪ Controle nieuwe spuitplaatsen 
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Protocol Corticosteroïden en bloedglucosewaarden 
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BIJLAGE 1: Het gebruik van corticosteroïden en het effect op de 
bloedglucosewaarden 
 
Prednison is het meest bekende corticosteroïd. Andere corticosteroïden zijn dexamethason, 
betamethason en triamcinolon. Deze middelen worden  vaak gebruikt bij de behandeling van COPD, 
oncologische aandoeningen, reuma en in de vorm van injectie bij bijv. slijmbeursontstekingen. 
 
Bij inname van de prednison bij het ontbijt, zie je een bloedsuiker stijging in de ochtend, met een 
maximum in de loop van de middag (soms tot wel > 20 mmol/L) en weer dalend in de avond. Voor de 
nacht zie je vaak weer een normalisering van het glucose. In de nanacht en vroege ochtend ben je 
weer gevoeliger voor insuline, en is er juist meer risico op hypoglykemie.  Enerzijds neemt door de 
corticosteroïden de insulineresistentie toe,  de insulinebehoefte kan met 50%  toenemen,  anderzijds 
wordt bij langdurige behandeling met > 7.5 mg prednison de hypofysebijnier as onderdrukt. Door dit 
laatste fenomeen daalt de ochtendpiek cortisol, waardoor patiënten dan gevoeliger zijn voor 
insuline.  

 
Werking corticosteroïden:  
Corticosteroïden remmen de opname van glucose in de weefsels, door deze toename van de 
insulineresistentie zal de bloedglucosewaarde stijgen. 
 
Prednison heeft een glucoseverhogende werking: 

▪ na een paar uur, maximaal na zes tot acht uur 

▪ invloed tot ongeveer 12 uur 

Dexamethason is ongeveer 7,5 keer sterker dan prednison en werkt ook langer door. Bij een dosering 
> 4 mg treedt er naast een stijging in de loop van de dag en avond, ook een stijging van de nuchtere 
glucosewaarde de volgende dag op. 
 
Injecties met corticosteroïden in een gewricht of slijmbeurs kunnen een stijging van de 
glucosewaarden geven, die 3 tot 10 dagen kan aanhouden afhankelijk van het soort en de dosis. 
Inhalatiecorticosteroïden en sterke dermatologische corticosteroïdpreparaten leiden alleen heel 
soms bij overmatig gebruik tot ontregeling van de glucosewaarden. 
 
 
Controles glucose 
 

▪ In de loop van de middag controles niet-nuchtere glucose, i.p.v. nuchter glucose 

▪ Bij mensen zónder DM2 glucose controle vanaf  10 dagen corticosteroïden gebruik , bij 

mensen mèt DM2 ga je vanaf dag 2 controleren 

 

Controle therapie 

 

▪ Aan de hand van waardes later op de dag (dagcurves!), niet nuchter glucose 

▪ Streef naar glucose van 6 tot 10 op hoogste punt van de dag (= loop van de middag), bij korte 

stootkuur kan glucose < 12-15 mmol/l geaccepteerd worden 

 

Corticosteroïdgebruik 
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▪ Tijdens het ontbijt 

▪ Bij prednison: tot 50 mg in één dosis, bij hogere doses opsplitsen in twee porties, verdeeld 

over de dag . Zo mogelijk, indien de voorschrijver dit niet bezwaarlijk acht, is de dagdosis ook 

al bij lagere dosis te verdelen in twee porties. 

 

Hoe te handelen bij ontregelingen in glucosewaarden bij gebruik van 
corticosteroïden? 
 
Mensen zonder DM2 
 

▪ Vaak verdragen gezonde mensen de prednison goed, en ontstaat er alleen hyperglykemie 

 bij mensen die er aanleg voor hebben, dan wel al een forse insulineresistentie hebben 

▪ Prednison kuur < 10 dagen: behandelen bij hyperglykemische klachten of bij een infectie/ 

koorts met niet-nuchtere glucosewaarden > 15 mmol/l. Behandel in deze gevallen met een 

kortwerkend SU-derivaat zoals tolbutamide (500 -2000 mg) of gliclazide (30-120 mg), bij de 

lunch in te nemen 

▪ Prednison kuur > 10 dagen: bij glucosewaarden in loop van de middag > 15 behandelen met 

metformine. In tweede instantie toevoeging van een kortwerkend SU-derivaat, zoals 

tolbutamide (500 -2000 mg) of gliclazide (30-120 mg), bij de lunch in te nemen 

▪ Bij onvoldoende effect zelfcontrole aanleren 

▪ Bijstelling behandeling op geleide glucosewaarde VA (voor avondmaaltijd), zonodig twee 

maal per week 

  

Mensen met DM2  
 

• Leefstijl, eventueel met metformine → zie bovenstaande bij Mensen zonder DM 

 
 

• Leefstijl, metformine en SU 

 

▪ Kan de dosering van orale bloedglucoseverlagende medicatie nog worden opgehoogd? Dan 

behandelen met kortwerkend SU-derivaat; tolbutamide (tot 2000 mg) of gliclazide(tot 120 

mg), bij de lunch in te nemen 

▪  Meestal lukt het niet om met tabletten alleen de stijging in de hand te houden (m.n. bij 

langer > 10 dagen gebruik) 

▪ Zelfcontrole aanleren en insuline leren injecteren  

▪ Start zo nodig , bij glucose VA > 15 met NPH insuline (ongeveer zelfde profiel als werking 

prednison op bloedsuikers: piekwerking van NPH-insuline valt bij toedienen bij ontbijt gelijk 

met piek van hyperglykemie in de namiddag);  Insulatard, Humuline NPH en Insuman Basal.  

▪ Start met maximaal 10 EH NPH insuline bij het ontbijt. 
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▪ Stel de insuline bij aan de hand van de dagcurves (twee maal per week een 2-puntscurve, 

nuchter en VA) en  streef naar nuchtere waarden van 6  tot 10 mmol/l (bij stootkuur < 12-15 

mmol/l). 

▪ Afhankelijk van bloedsuikers ophogen van NPH insuline met 2 tot 4 eenheden per 2-3 dagen. 

▪ Andere optie, bijvoorbeeld bij sterk stijgende suikers en/ of kortere kuren,  is het bijstellen 

van de bloedsuikers met snelwerkende insulines, op basis van 2-4-6 regel: 

-  NA (na de avondmaaltijd) 15-20 +4 E, NA> 25 +6E 

-  Volgende dag: dosis vorige dag en indien: 

    - VA > 15 +4E 

    - VA > 20 +6 E 

▪ Als de prednison verminderd wordt ook de insuline mee verlagen, in stapjes van 10-20%. 

▪ De patiënt kan na afbouw corticosteroïden toch insuline behoeftig blijven in een lage 

dosering 

▪ Behandeling van verhoogde glucosewaarden bij een stootkuur is vooral belangrijk bij infectie, 

omdat bij glucosewaarden > 12-15 mmol/l leukocyten niet effectief werken om een infectie 

te bestrijden 

 

 

• Eenmaal daags insuline en orale bloedglucoseverlagende medicatie 

 

▪ Maak twee maal per week een 2-punts dagcurve (nuchter en VA) 

▪ Start bij herhaald VA > 15 (en/of klachten) met NPH-insuline 10EH bij ontbijt 

▪ Afhankelijk van bloedsuikers ophogen van NPH insuline met 2 tot 4 EH per 2-3 dagen tot VA < 

15 is. Controleer of nuchter glucose niet te laag wordt, dan de dosering van de originele 

insuline in de avond verminderen. 

▪ Andere optie: start zo nodig, bij nuchter glucose of VA > 15 , een snelwerkend insuline, bv 

novorapid, op basis van 2-4-6 regel: 

-  NA 15-20 +4 E, NA > 25 +6E 

- Volgende dag: dosis vorige dag en indien: 

-  NA > 15 plus 4E 

-  NA> 20 plus 6 E 

▪ Bij afbouw van prednison de insuline dosering weer in stapjes van 10-20% reduceren 

 

• Tweemaal daags mix-insuline 

 
▪ Bij 2dd Mix is het ook een optie de ochtenddosering van de Mix te verhogen bij herhaalde 

bloedglucosewaarden VA (of VL) > 15 (en klachten) 

▪ Streef naar bloedglucosewaarde VA (en/of VL) < 15 maar pas op dat de waarde NO of VL niet 

te laag wordt 

▪ Andere optie: start met snelwerkende insuline volgens de 2-4-6 regel 

▪ Bij afbouw van prednison de insuline dosering weer in stapjes van 10-20% reduceren. 
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• Basaal – bolus 4dd insuline 

 

▪ Stel de insuline bij aan de hand van dagcurves 

▪ Bepaal de bloedglucosewaarden VL en/of VA 

▪ Verhoog de dosis snelwerkende insuline bij ontbijt/lunch wanneer bloedglucosewaarden VA 

en/of VL bij herhaling > 15 zijn, pas op dat NO en NL niet te laag worden 

▪ Andere optie: snelwerkend insuline dosering verhogen op basis van 2-4-6 regel: 

-  NL/NA 15-20 +4 E, NL/NA > 25 +6E 

- Volgende dag: dosis vorige dag en indien: 

-  NA> 15 plus 4E 

-  NA > 20 plus 6 E 

▪ Bij afbouw van prednison de insuline dosering weer in stapjes van 10-20% reduceren. 

 

Afbouwen corticosteroïden 
 

▪ Bij het staken van de corticosteroïden moet de bloedglucoseverlagende medicatie ook 

worden afgebouwd 

▪ Bij het afbouwen van de corticosteroïden kan het bloedglucoseverhogende effect nog even 

aanhouden, soms tot 2-3 weken 

▪ De extra (snelwerkende) insuline moet worden afgebouwd op basis van dagcurves 

▪ Wanneer een SU is toegevoegd/ dosering is verhoogd kan de SU worden afgebouwd op basis 

van de bloedglucosewaarde VA 

▪ Bedenk dat hoe langer de behandeling met corticosteroïden heeft geduurd, hoe langer het 

effect op de bloedglucosewaarden nog merkbaar is 
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Bijlage 2: Protocol Voetzorg 
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Voetonderzoek  

 
Tijdens de jaarcontrole van iedere diabetespatiënt wordt het voetonderzoek uitgevoerd door de POH. 
 

Anamnese: 
 

▪ Nieuwe eeltplekken 

▪ Verkleuring of koud aanvoelen van de huid 

▪ Overgevoeligheid bij (zelfs) lichte druk 

▪ Verwonding die niet is gevoeld 

▪ Ongevoeligheid voor warmte/ kou 

▪ Tintelingen/ kramp in voet/ been 

▪ Links-rechts verschil in huidtemperatuur 

▪ Nachtelijke pijn/ kramp, die verdwijnt bij afhangen benen 

▪ Kan > 100m lopen zonder te hoeven stoppen wegens pijn/ kramp 

 

Inspectie: 
 

▪ Kleur 

▪ Huiddefect of blaar; kijk ook tussen de tenen en achter de hiel 

▪ Huiddefect/ ulcus 

▪ Infectie 

▪ Lokaal verhoogde druk: eeltvorming, te veel eelt of een likdoorn, bloeding in drukplekken, al 

dan niet in combinatie met standsafwijkingen 

▪ Schimmelinfectie 

▪ Voetdeformiteiten: 

 - hamerteen (flexie PIP en eindfalanx rust op de grond) 

              - klauwtenen (flexie PIP en eindfalanx  zweeft boven de grond) 

              - hallux valgus 

              - hallux rigidus (van belang i.v.m. afwikkelproblemen) DD Limited joint 

                mobility 

              - klompvoet 

              - platvoet 

              - andere deformiteiten 

▪ Amputatie, zo ja waar? Diabetesgerelateerd? 

▪ Schoeisel / drukpunten (kijk naar de zwarte afdruk van de voet op de binnenzool en 

verkleuring op de voering van de schoen) 
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Lichamelijk onderzoek 
 

▪ Temperatuur en vochtigheid 

▪ Palpatie van de perifere vaten: 

o A. dorsalis pedis links/ rechts 

o A. tibialis posterior links/ rechts 

▪ Capillaire refill links/ rechts 

▪ Bij afwezigheid van beide pulsaties aan een voet (afwezigheid van één pulsatie wordt als 

normaal beschouwd), wordt een eenvoudig Doppleronderzoek verricht 

▪ Indien mono- of bifasische tonen worden gehoord (trifasische tonen zijn normaal), wordt de 

enkel-arm index bepaald (normaal 0.9-1.3) erboven en eronder niet goed/niet betrouwbaar 

▪ Protectieve Sensibiliteit met monofilament 10 gram (zie bijlage 1) 
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Beleid  
 
Het beleid wordt grotendeels bepaald door de Sims Classificatie (bijlage 3) 
 
Daarnaast wees alert op de volgende patiënten want die kunnen een hoger risico op afwijkingen 
hebben: alleenwonenden, > 75 jaar, > 9 jaar diabetes, rokend en/ of met slechte glykemische 
instelling, lagere sociale klasse en morbide obesitas.   
 
Algemeen beleid: 
 
Sims klasse 0 (geen verhoogd risico): 

▪ Jaarlijkse voetcontrole door de praktijkondersteuner 

▪ Verdere voetverzorging door medisch pedicure of door pedicure met aantekening 

diabetische voet, of eigen zorg (wordt niet vergoed vanuit basiszorg) 

 

Sims klasse 1 (matig verhoogd risico): 
▪ Halfjaarlijkse voetcontrole door de praktijkondersteuner 

▪ Dagelijkse inspectie van de voeten op een huiddefect/ ulcus/ drukplekken, uitgevoerd  

door patiënt zelf of partner/ verzorger 

▪ Zorg voor dragen van goed passend schoeisel, sokken zonder (dikke) naden en geen 

panty kousjes 

▪ Advies bij (toename) eelt direct contact op te nemen met huisarts 

 
Sims klasse 2 (hoog risico): 

▪ Eens per drie maanden controle door de podotherapeut (kan diversiteit aan consulten 

aanbieden, als schoenadvies, loopanalyse, etc.) 

▪ Jaarlijks voetadviesgesprek door POH, screening is niet nodig 

▪ Dagelijkse inspectie van de voeten op een huiddefect/ ulcus/ drukplekken, uitgevoerd  

door patiënt zelf of partner/ verzorger 

▪ Zorg voor dragen van goed passend schoeisel, sokken zonder (dikke) naden en geen 

panty kousjes 

▪ Advies bij huiddefect/ ulcus/ drukplekken direct contact op te nemen met huisarts 

 
Sims klasse 3: 

▪ Eens per één tot drie maanden controle door de podotherapeut 

▪ Dagelijkse inspectie van de voeten op een huiddefect/ ulcus/ drukplekken, uitgevoerd  door 

patiënt zelf of partner/ verzorger 

▪ Zorg voor dragen van goed passend schoeisel, sokken zonder (dikke) naden en geen panty 

kousjes 

▪ Advies bij huiddefect/ ulcus/ drukplekken direct contact op te nemen met huisarts 
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Specifiek beleid: 
 
De hieronder beschreven situaties zijn gesignaleerd door huisarts en/ of de praktijkondersteuner. De 
huisarts doet de verdere beoordeling van de situatie en bepaalt het verdere beleid. 
Verhoogde kans op te late ontdekking van voetproblemen: 
 

▪ Verminderde visus (retinopathie, cataract) 

▪ Artrose heup/knie 

▪ Alleen wonend 

Drukplekken en (overmatige) eeltvorming: 
 

▪ Verwijzing naar podotherapeut 

▪ Controleer of schoeisel het belangrijkste probleem is. In dat geval advies goed passend 

schoeisel te kopen, eventueel verwijzing naar orthopedisch schoentechnicus 

 
Standsafwijking of abnormale brede voet: 
 

▪ Verwijzing naar podotherapeut 

▪ Podotherapeut verwijst zo nodig terug naar huisarts, voor verwijzing naar orthopeed, dan 

wel revalidatiearts, voetenpoli en/ of schoenenspreekuur 

 

Ulcus: 
Niet-plantair gelegen -  oppervlakkig -  neuropathisch (d.w.z. zònder tekenen van perifeer vaatlijden) 
door de huisarts te behandelen eventueel i.s.m. podotherapeut:  

▪ met eenvoudige maatregelen en schoeiselaanpassing drukvrij leggen 

▪ differentieer tussen neuropathisch, ischemisch of neuro-ischemisch ulcus 

▪ indien beperkte cellulitis (zonder systemische tekenen van infectie) hierbij aanwezig is: 

             -      schrijft huisarts een oraal antibioticum voor (flucloxacilline 500 mg 3 dd 2, bij 

                     allergie clindamycine) 

▪ moet patiënt  beperkt lopen (op goed passend schoeisel) 

▪ optimaliseert POH  bloedglucose 

▪ herbeoordeling na 48 uur door huisarts: indien géén verbetering, doorverwijzing naar 

tweede lijn 

▪ indien geen infectie: 

             -       herbeoordeling om de paar dagen door huisarts 

             -       géén genezing binnen twee weken, of bij verslechtering in deze periode, 

                     verwijzing naar de tweede lijn/ voetenpoli 

▪ bij pijn door neuropathie pijnbestrijding 

 
Alle overige ulcera: direct verwijzen naar tweede lijn 
 
Tevens bij warme, rode, dikke, gezwollen voet met of zonder huiddefect, altijd Charcot overwegen tot 
het tegendeel bewezen is. Niet belasten en per direct insturen naar tweede lijn! 
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Samenwerking rondom voetzorg patiënten met diabetes mellitus 2 
 
Praktijkondersteuner: 

▪ Jaarlijks voetonderzoek bij diabeten met Sims klasse 0 

▪ Jaarlijkse educatie over  voetverzorging 

▪ Halfjaarlijks voetonderzoek bij diabeten met Sims klasse 1 

▪ Directe verwijzing (op zelfde dag) naar huisarts bij constatering huiddefect/ ulcus en/ of 

infectie 

▪ Verwijzing naar huisarts/ overleg met huisarts bij: 

o  huidinfecties (tinea pedis, onychomycose; cellulitis) 

▪ Verwijzing naar podotherapeut:  

o standsafwijkingen of abnormale brede voet 

o drukplekken of overmatige eeltvorming 

Huisarts: 
▪ Behandelt huidinfecties (tinea pedis, onychomycose) 

▪ Behandelt niet-plantair gelegen – oppervlakkig – neuropathisch ( zònder PAV)  ulcus, in 

      samenwerking met de podotherapeut 

▪ Behandelt beperkt infect bij bovengenoemd ulcus 

▪ Verwijst bovengenoemd ulcus met infect, indien geen verbetering binnen 48 uur, naar 

      tweede lijn 

▪ Verwijst bovengenoemd ulcus zonder infect, indien geen verbetering binnen twee weken, 

      naar de tweede lijn/ voetenpoli 

▪ Verwijst alle overige ulcera direct naar de tweede lijn 

 
Podotherapeut: 

▪ Driemaandelijkse voetcontrole bij diabeten met Sims klasse 2  

▪ Eén tot driemaandelijkse voetcontrole bij diabeten met Sims klasse 3 

▪ Beoordeelt standsafwijkingen, abnormaal brede voeten en schoeisel, en overweegt 

      verwijzing naar orthopedisch schoentechnicus 

▪ Beoordeelt drukplekken of overmatige eeltvorming en schoeisel 

▪ Behandelt, na verwijzing door huisarts, drukplekken en overmatige eeltvorming 

▪ Behandelt, na verwijzing door huisarts, standsafwijkingen en abnormale brede voeten 

▪ Verwijst zo nodig diabeten met ernstige standsafwijkingen/ brede voeten terug naar huisarts 

      voor verwijzing naar de tweede lijn of voor orthopedische schoenen 

▪ Is medebehandelaar bij niet- plantair gelegen – oppervlakkig – neuropathisch (zonder PAV) 

     ulcus 

Tweede lijn: 
▪ Behandelt  huiddefecten/ ulcera doorverwezen vanuit de eerste lijn 

▪ Behandelt ernstige standsafwijkingen/ brede voeten 

Zie RTA DM2 voor contactpersonen in St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht, UMC 
Utrecht 
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Bijlage 1  

 
Testinstructies onderzoek protectieve sensibiliteit (= oppervlakkige of beschermende gevoel): 
 
Het onderzoek met het Semmes Weinstein monofilament 
 

• gebruik het 10 grams monofilament (vervang deze regelmatig, tenminste 1 x per jaar) 

• eerst patiëntinstructie: voordoen op de onderarm (nabij de elleboog) of op de wang 

• vraag de patiënt de ogen te sluiten en “ja” te zeggen wanneer hij/zij het monofilament voelt 

• plaats het monofilament loodrecht op de huid (A) →  buig het in een C-vorm (B) laat het 
monofilament ongeveer 2 seconden staan en haal het weer weg 

 

 

• Test op drie plaatsen  

- onder top dig 1  

- onder MTP1 

- onder MTP5 

 

• Nota bene: steeds driemaal aanraken, bij twijfel of patiënt de ogen wel dicht heeft, doe dan 

ook één keer alsof 

• Vermijd plaatsen met veel eelt 

 

 
 

• Meer dan één foutief antwoord per locatie betekent verlies van protectieve sensibiliteit 
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Bijlage 2   

 
Testinstructies voor het onderzoek van de diepe sensibiliteit(=diepe gevoel of vibratiezin): 
 
Het onderzoek met de stemvork (128 mHz)  
 

• Laat de stemvork trillen door beide armen van de stemvork naar elkaar toe te drukken en 
snel los te laten of gebruik een stemvorkspanner* 

• laat de patiënt op de elleboog of op de kin de trilling voelen 

• laat de stemvork opnieuw trillen en start met de test 

• geef patiënt duidelijk de instructie dat hij/zij “ja” zegt zodra hij/zij de trilling voelt 

• voorkom het aanraken van de U-vorm van de stemvork! 

• plaats de stemvork loodrecht op een benig punt van de voet in een vaste volgorde: 
 

- kopje 1e middenvoetsbeentje (caput CM1) 
- kopje 5e middenvoetsbeentje (caput CM5) 
- binnenenkel (malleolus medialis) 
- buitenenkel (malleolus lateralis) 
- scheenbeen, net onder de knie (tuberositas tibiae) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

• vraag de patiënt aan te geven wanneer de trilling weg is 

• plaats daarna de stemvork op een anatomisch hoger gelegen punt (indien de stemvork niet 
meer of weinig trilt, laat opnieuw trillen). Doe dit ook indien lager geen trilling gevoeld wordt 

• test ook altijd één keer alsof 
 
 
 
 

*
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Bijlage 3  Risicostratificatie voetafwijkingen bij patiënt met diabetes mellitus type 2 
 

Classificatie risico diabetische voetafwijkingen 
 
 
Géén verhoogd risico 

 
Sims klasse 0 
 

 
Géén SPS of PAV 

 
1x per 12 maanden 
controle 

 
Matig verhoogd risico 

 
Sims klasse 1 
 

 
SPS of PAV 

 
1 x per 6 maanden 
controle 

 
Hoog risico 

 
Sims klasse 2 
 

 
Combinatie van SPS 
en/of PAV en/of 
tekenen van lokaal 
verhoogde druk 
 

 
1 x per 3 maanden 
controle 

 
Hoog risico 

 
Sims klasse 3 
 

 
Ulcus (genezen) of in 
VG amputatie 
(diabetesgerelateerd), 
nefropathie/predialyse 
(dwz eGFR <15), 
Charcotvoet 
 

 
1 x per 1-3 maanden 
controle 

 
 
PAV – perifeer arterieel vaatlijden 
SPS – stoornis protectieve sensibiliteit 
 
 


