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Workshop

• Principe van workshop: 

Praktijk/Probleem



Theorie/Evidence/Richtlijn



Praktijk

• Opbouw

1. Casus

2. Het woord is aan u

3. Bespreking
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Casus 1 - Norbert Vanmalle, 57 jaar

• Heeft geen gekende bijzondere medische voorgeschiedenis, behalve een appendectomie. 

• Geen bijzondere klachten,

• Hij consulteert voor een wat pijnlijke pols na een val tijdens het fietsen. Het klinisch onderzoek toont 
geen belangrijke problemen. Vervolgens vraagt hij u om zijn glycemie eens na te kijken, omdat hij 
een vriend heeft bij wie men te veel suiker heeft vastgesteld in het bloed.

• U neemt een  (niet nuchtere) capillaire glycemie af en die toont een glycemie van 205 mg/dl

• Wat is uw reactie?
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H e t  w o o r d  i s  a a n  u
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Hoe stelt men de diagnose 
van Type 2 Diabetes?
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Nuchter = de patiënt mag minimaal 8 uur voorafgaand

aan de test geen voedingsmiddelen (calorieën)

genuttigd hebben
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Zelfde interpretatie
als bij



Resultaten bij Norbert

• Nuchtere glycemie 140 mg/dl

• HbA1c 7,8%

• En nu?
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H e t  w o o r d  i s  a a n  u
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Waaruit bestaat de 
oppuntstelling? 
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Domein Methode Topic Frequentie 
Opvolging 

Parameters

Klinisch onderzoek BMI 4 X /jr
Labo Glycemie Nuchter 4 X /jr
Labo HbA1c 4 X /jr
Labo Creatinine, eGFR, ionen 1 X/jr
Labo Bloedlipiden & TG 1 X/jr
Labo UACR = (Micro)albuminurie in mg per g 

creatinine

1 X/jr

Technische 

Onderzoeken

ECG Bij diagnose 

en op 

indicatie

Patiënt gerichte

benadering

Anamnese & Dialoog Nagaan van 1) kennis van diabetes (literacy) ; 2) 

motivatie voor behandeling ; 3) zelfvertrouwen 
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Norbert, 55 jaar

• appendectomie
• Niet roker
• Eet graag en lust ook alcohol

Patient informatie

152/94 mmHg

Bloeddruk

30 kg/m2 lengte 175cm en gewicht 92 kg

BMI

HbA1c

7,8 %

140 mg/dL

HDL cholesterol

35 mg/dL

LDL cholesterol

140 mg/dL

Triglyceriden

225 mg/dL

eGFR

55 mL/min/1.73 m2

Nuchtere bloedsuiker

Huidige medicatie

• /

Norbert, vertegenwoordiger in schoonheidsproducten

Wat te doen?

Albuminurie

UACR 60 mg/g

ECG normaal

Weinig kennis over diabetes, wel bereid tot 
medewerking



En nu? Hoe evalueert u de situatie van 
Norbert? Next steps?
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H e t  w o o r d  i s  a a n  u
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Wat zijn de taken van de 
huisarts?
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Basisprincipe

❖De huisarts is de ankerpersoon die het opvolgen van en streven 
naar de therapeutische doelstellingen in handen neemt.

❖De streefwaarden worden idealiter in overleg met de patiënt 
bepaald.

❖Samenwerking met andere disciplines wordt ten zeerste 
aangeraden. Een multidisciplinaire aanpak ('shared care') heeft een 
belangrijke meerwaarde patiënt en huisarts.
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Verantwoordelijkheden van de HA

1. Pro actieve opvolging van de patiënt (met DMG) verzekeren

1. Zorgen dat het gebeurt

2. ≠ alles zelf doen (taakdelegatie)

2. Medicamenteuze doelgerichte behandeling verzekeren

1. Cardiovasculaire behandeling

2. Hypoglycmische behandeling: tem insulinebehandeling 1X/dag

3. Educatie geven wat betreft lifestyle en therapietrouw – « minimale interventie
strategie »

4. Advies en hulp inroepen wanneer nodig

5. Administratief statuut van de patiënt verzekeren en randdomeinen aankaarten
indien van toepassing

17



Taakdelegatie
• Praktijk assistent en secretariaat:

• Tijdslijn (vooral ‘moeilijke zaken’ zoals oogonderzoek, micro albuminurie en zorgmijders)

• Hulp bij opvolging (bloeddruk ; voetonderzoek ; opvolging symptomen)

• Educator*: ZEER belangrijk ; HARD onderschat

• Ziekte inzicht, technische vaardigheden én motivatie

• Wat betreft lifestyle én therapietrouw

• ‘Technisch’: spuiten, self-monitoring, interpretatie, eenheden

• * Educator: 

• Verpleegkundige (technisch, motivatie)

• Dietist (voeding)

• kinesietherapeut (beweging)

• Tabacoloog: rookstop
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Advies en hulp diabetoloog en nefroloog

• Diabetoloog:

• Indien HbA1c > 10%

• Bij max. OAD en glycemie +++ in de loop van de dag 

• Bij max. OAD en lange tijd sterk verhoogde HbA1c-waarden (>9 %) 

• ernstige diabetescomplicaties (retinopathie, nefropathie). 

• zeer snel falen onder orale therapie (‘Latent Autoimmune Diabetes of Adults’ of LADA)

• Bij start insulin behandeling (zorgtraject / conventie)

• Nefroloog:

• Bij positive ACR – zeker en vast bij macro-albuminurie

• Bij CNI vanaf stadium IIIB en hoger (eGFR< 45 ml/min)

• Bij snel dalende eGFR waarden
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Domeinen bij oppuntstelling en follow-up

✓ Anamnese, klinisch onderzoek, laboratoriumonderzoeken

✓ Aanpassen van medicamenteuze behandeling aan behandeldoelstellingen

✓Opvolging van lifestyle interventies

✓ Vroegtijdige opsporing van microvasculaire complicaties

✓ Oogfundus

✓ Nieren (creatinine, ACR)

✓ Voetonderzoek

✓ Gerichte anamnese (sexueel, urologisch, maag-darm)
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Wat zijn de 
behandelingsprincipes?

21



Behandelprincipes

1. Globaal: 

1. Micro Vasculair en Macro Vasculair

2. Glycemie ; Bloeddruk ; lipiden ; kidney management

2. Levensstijl én medicamenteus (niet « of … of… »)

3. Doelgericht (niet « pilletjes geven »): becijferde behandeldoelstellingen

4. Pro actief (= anticiperend en preventief)
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Lifestyle (4 X/jaar)

Glycemie (4 X/jaar)

Bloeddruk (4X/jaar)

Bloedstolling

Lipiden (1X/jaar)

Niet roken
Gezonde Voeding
10% gewichtsverlies (BMI < 25 kg/m² )
5 X 30 minuten/week  lichamelijke inspanning

HbA1c (+/-) < “7%”
The lower the better without hypoglycemia
Behandeling op tijd aanpassen tem insuline

SBD < 140 mm Hg / DBD < 85 mm Hg
“U-curve”
ACE Inhibitor / Sartaan
Behandeling op tijd aanpassen

Acetylsalicylzuur / clopidogrel indien VG HVZ

Statinebehandeling
LDL-C < 100 mg/dl (70 mg/dl indien VG HVZ)
The lower the better
HDL-C > 40 mg/dl
Behandeling op tijd aanpassen

Doelstellingen
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HbA1c Target

Voorbeeld
< 60 jaar: 6%

> 80 jaar: 8%

HYPO vermijden!!

= glucose     < 54 mg/dL
Gevaargrens:  70 mg/dL
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- Nagaan van klinische status 
- Nagaan van status van zelfmanagement-vaardigheden en zelfvertrouwen
- Aanpassen (‘tailoring’) van klinische behandeling dmv een trapsgewijs protocol 
- Gemeenschappelijke aanpak in het stellen van doelen en oplossen van problemen 
- Gedeeld zorgplan en actieve, aanhoudende follow-up

Informed,
Activated
Patient

Productive
Interactions

Prepared
Practice 
Team

Wat doet een zorgverlener bij een ‘productieve 
interactie’  met patiënt?
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Diabetes Aftoetsen – dialoog met patiënt
Prioriteiten en doelstellingen arts Prioriteiten en doelstellingen Patiënt
Medicatie Medicatie
Levensstijl Levensstijl
Becijferde 

Doelstellingen

Becijferde

doelstellingen
HbA1c HbA1c
Cholesterol Cholesterol
Bloeddruk Bloeddruk

Opvolging Opvolging
Preventie Preventie

Diabetes Checklist

26



Overzicht
Domeinen in de diabeteszorg
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Diagnose

I. Vroegtijdige Opsporing en Diagnose

II. Vermijden van complicaties - Glycemiecontrole en Cardiovasculair Risico Beheer
1. Lifestyle & medicatie
2. Glycemie ;  Bloeddruk ; lipiden ; Bloedstolling ;  kidney management

III. Opsporing en behandeling van chronische verwikkelingen.

1. Retinopathie
2. Nefropathie
3. Neuropathie
4. De Diabetische Voet

V. Belangrijke randdomeinen
Rijbewijs
Trajecten
Ramadan

VI. Diabetesbehandeling inpassen & individualiseren, oa ageing & multi-morbiditeit

IV. Leven met Diabetes: Patient Partnership, empowerment, educatie
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Domein Methode Topic Frequentie ?

Behandeling Labo Doelstelling HbA1c OK? 4 X /jr

Labo Doelstelling LDL-C OK? 4 X /jr

Klinisch Onderzoek Doelstelling BD OK? 4 X /jr

Anamnèse Therapietrouw 2 X/jr

Evaluatie Bijwerkingen, aanpassing behandeling nodig, tegenindicaties? 4 X /jr

Opsporen complicaties Oogfundus Retinopathie 1 X/jr

Labo, µ-albuminurie Nefropathie 1 X/jr

Anamnèse, pijn,maag-

darm,urogenitaal

Neuropathie 2 X/jr

Voetonderzoek Diabetische voet 2 X/jr

ECG Hartfunctie Diagnse

Levensstijl Anamnese Dieet / Voeding 2 X/jr

Anamnese Roken 2 X/jr

Anamnese Lichaamsbeweging 2 X/jr

Opvolging Parameters Klinisch onderzoek BMI 4 X /jr

Labo Glycemie Nuchter 4 X /jr

Labo HbA1c 4 X /jr

Labo Creatinine, eGFR 1 X/jr

Labo Bloedlipiden & TG 1 X/jr

Labo Micro-albuminurie 1 X/jr

Preventie Inspuiting Griepvaccin 1 X/jr

Inspuiting Covid vaccin ?

Randdomeinen Dialoog, vermeldingdossier Rijbewijs

Papierwerk & dialoog Trajecten

Dialoog Ramadan 1 X/jr29



Norbert, 55 jaar

• appendectomie
• Niet roker
• Eet graag en lust ook alcohol

Patient informatie

152/94 mmHg

Bloeddruk

30 kg/m2 lengte 175cm en gewicht 92 kg

BMI

HbA1c

7,8 %

140 mg/dL

HDL cholesterol

35 mg/dL

LDL cholesterol

140 mg/dL

Triglyceriden

225 mg/dL

eGFR

55 mL/min/1.73 m2

Nuchtere bloedsuiker

Huidige medicatie

• /

Wat te doen?

Albuminurie

UACR 60 mg/g

ECG normaal

Weinig kennis over diabetes, wel bereid tot 
medewerking

Welke medicatie bij Norbert?



H e t  w o o r d  i s  a a n  u
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Norbert, 55 jaar

• appendectomie
• Niet roker
• Eet graag en lust ook alcohol

Patient informatie

152/94 mmHg

Bloeddruk

30 kg/m2 lengte 175cm en gewicht 92 kg

BMI

HbA1c

7,8 %

140 mg/dL

HDL cholesterol

35 mg/dL

LDL cholesterol

140 mg/dL

Triglyceriden

225 mg/dL

eGFR

55 mL/min/1.73 m2

Nuchtere bloedsuiker

Huidige medicatie

• /

Norbert, vertegenwoordiger in schoonheidsproducten

Wat te doen?

Albuminurie

UACR 60 mg/g

ECG normaal

Weinig kennis over diabetes, wel bereid tot 
medewerking



Diagnoses

• Obesitas

• Hypertensie

• Diabetes Type 2

• Diabetische Nephropathie

• Hypercholestérolemie
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Targets – Globaal & Holistisch!

• HbA1c: 7% of zo laag mogelijk als veilig is (6,5 of lager bij jongere mensen)

• Lipiden: LDL <100mg/dl of <70mg/dl bij risicofactoren- statine: iedereen in 
secundaire preventie of >40 jaar +1 additionele risicofactor

• Bloeddruk: <140/80 mmHg of <120/75mmHg bij proteinurie

• Aspirine inname (als 10j risico >10%)

• Gewicht  5-10% dalen indien overgewicht of obesitas 

• Rookstop, gezonde voeding, lichaamsbeging



4 Pijlers in de behandeling

Type 2 Diabetes Mellitus

Glycemie Bloeddruk Lipiden

35

Kidney
management



1° stappen in hypoglycemische R/

• Dieet, lichaamsbeweging en educatie blijven de basis van elk type 2 diabetes behandeling 
programma 

• Metformine blijft de eerste keuze eerstelijnsmedicatie, tenzij er contra-indicaties zijn. 

• Vitamine B12 monitoring noodzakelijk!

• Metformine mag traag opgestart worden tot maximaal verdragen dosis: 500 mg per 1 X / dag, 
gedurende 1 week, vervolgens 2 X per dag gedurende 1 week en vervolgens 3 X per dag tot na 
drie maanden een nieuwe HbA1c waarde wordt geprikt. Diabetesbehandeling heeft tijd! 
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Metformine nevenwerkingen

• Zeer vaak (> 10%): meestal in het begin van de behandeling: maag-darmklachten zoals 
misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verlies van eetlust.

• Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid. Smaakstoornissen (metaalsmaak).

• Zeer zelden (< 0,01%): huidreacties zoals erytheem, jeuk, urticaria. Afname van vitamine B12-
absorptie bij langdurig gebruik met als mogelijk gevolg megaloblastaire anemie. 
Levensbedreigende lactaatacidose, met name bij verminderde nierfunctie, gekenmerkt door 
dyspneu, buikpijn en hypothermie gevolgd door een comateuze toestand.

• Verder zijn gemeld: afwijkende leverfunctie of hepatitis (reversibel na staken van het gebruik).
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Metformine contra indicaties

• acute metabole acidose (zoals lactaatacidose, diabetische ketoacidose);

• precoma diabeticum;

• ernstig nierfalen met een creatinineklaring < 30 ml/min (NB: volgens de NHG-Standaard Diabetes 
mellitus type 2 creatinineklaring < 10 ml/min);

• acute aandoening die de nierfunctie kan veranderen, zoals dehydratie, ernstige infectie of shock;

• aandoening die weefselhypoxie kan veroorzaken (acute aandoening of verergering van een 
chronische aandoening), zoals gedecompenseerd hartfalen, respiratoir falen of recent 
myocardinfarct;

• leverinsufficiëntie;

• acute alcoholvergiftiging, alcoholisme.

38

https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/diabetes-mellitus-type-2


Metformine - interacties

• Nierfunctie negatief beïnvloeden, kans op lactaatacidose stijg: NSAID's (incl. coxib's), ACE-remmers, ARB's en diuretica (m.n. 
lisdiuretica). Bij starten van deze middelen in combinatie met metformine, de nierfunctie zorgvuldig monitoren.

• overmatig alcoholgebruik => lactaatacidose.

• Intravasculaire toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen kan, vooral bij een verminderde nierfunctie, tot 
contrastgeïnduceerde nefropathie leiden, met als gevolg meer kans op lactaatacidose door accumulatie van metformine. 

• Volgens de NVvR-richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen kan bij een creatinineklaring > 30 ml/min metformine 
gecontinueerd worden. Bij een creatinineklaring < 30 ml/min, metformine staken 48 uur vóór toediening van het contrastmiddel,
en pas 48 uur daarna hervatten (mits de nierfunctie stabiel is).

• Glucocorticoïden, sympathicomimetica en diuretica hebben een hyperglykemische werking. Pas zo nodig de dosis van het 
bloedglucoseverlagende middel aan tijdens de gelijktijdige behandeling en na staken ervan.

• ACE-remmers kunnen bij diabetespatiënten de bloedglucosespiegel verlagen. Pas zo nodig de dosis van het 
bloedglucoseverlagende middel aan tijdens de gelijktijdige behandeling en na staken ervan.
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https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/veilig_gebruik_van_contrastmiddelen/iodine_contrast_medium_and_type-2_diabetes.html?query=metformine#starting_question


Lactaat acidose en metformine 

• zeldzame maar ernstige metabole complicatie door accumulatie van metformine;

• Symptomen: acidotische dyspneu, buikpijn, spierkrampen, asthenie en hypothermie, gevolgd door 
coma. 

• Bij verdenking op lactaatacidose de toediening van metformine staken en de patiënt direct laten 
opnemen in het ziekenhuis.
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Metformine – waarschuwing ivm
lactaatacidose
• Cave acute afname van de nierfunctie, cardiopulmonale ziekte of sepsis. 

• Als (risico op) dehydratie (ernstig braken, diarree, koorts of verminderde vochtinname) metformine 
tijdelijk staken. 

• Cave starten van geneesmiddelen die de nierfunctie acuut kunnen verstoren, zoals 
antihypertensiva, diuretica en NSAID's. 

• Andere risicofactoren zijn o.a. slecht gereguleerde diabetes, ketose, langdurig vasten, overmatig 
alcoholgebruik, leverinsufficiëntie en situaties die samenhangen met hypoxie. 
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« 2° » stap
Wat « na » metormine?
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ADA 2019 / ADA&EASD 2019

• Voor het eerst gestratifieerde richtlijnen

• Bij de keuze wordt rekening gehouden met de kenmerken van elk product die uitgezet worden 
tegenover de kenmerken van de patiënt

• Kenmerken van het product volgens: kracht (‘efficacy), risico op hypoglycemie, gewichtstoename of 
– afname, nevenwerkingen en kosten.
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Wat na metformine? 5 EASD ADA trajecten

I. ASCVD*: GLP1-A => SGLT2-Aa => (DPP4)/TZD/SU/basaal insuline

II. CKD/HF: SGLT2-Aa => GLP1-A => (DPP4)/SU/basaal insuline

III. Suikerwaarden doen dalen = prioritair (geen ASCVD, CKD, HF) 

• 4 eerste keuzes: DPP4-Aa ; GLP1-A ; SGLT2-Aa ; TZD

• En daarna onderling combineren

• SU en Insuline = na de rest

IV. Gewicht doen dalen = prioritair : GLP1-A > SGLT2-Aa als eerste keuze

V. Kost = probleem: SU / TZD als eerste keuze

* Voorgeschiedenis van hart- of vaatziektes
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KDIGO 2022 CLINICAL PRACTICE 

GUIDELINE FOR DIABETES MANGEMENT IN 

CHRONIC KIDNEY DISEASE 

https://kdigo.org/wp-content/uploads/2022/03/KDIGO-2022-
Diabetes-Management-GL_Public-Review-draft_1Mar2022.pdf

*

* finerenone, nog 
niet beschikbaar in 
België

https://kdigo.org/wp-content/uploads/2022/03/KDIGO-2022-Diabetes-Management-GL_Public-Review-draft_1Mar2022.pdf


Belgische terugbetaling: huidige situatie

• GLP-1 agonisten enkel terugbetaald indien BMI > 30 kg/m² en HbA1c > 7,5%

• GLP-1 agonisten en SGLT-2 /DPP-4 niet antagonisten samen terugbetaald

• SGLT-2 antagonist mag bovenop DPP-4 antagonist, maar niet omgekeerd

• SGLT2-antagonist vanaf eGFR ≥ 30 ml/min (maar niet allemaal)

• TZD niet veel gebruikt (Herwaarderen?)

• SGLT-2 antagonisten / GLP-1 agonisten mogen samen met basaal insuline toegediend worden

• Basale insulines in B en niet meer in Bf
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Mogelijke schema’s

1. Metformine => GLP-1 agonist => TZD/SU/insuline (BMI > 30 kg/m² en HbA1c > 7,5%)

2. Metformine => SGLT2-antagonist => SU/TZD/Insuline

3. Metformine => DPP4-antagonist => SGLT2-antagonist => TZD/SU/insuline

4. Metformine => TZD => schema 2 of 3

5. Metformine => SU (nog steeds veel voorkomend) 

1. => GLP-1 agonist => insuline (BMI > 30 kg/m²)

2. => DPP-4 antagonist => SGLT2-antagonist => insuline

3. => SGLT-2 antagonist => insuline

4. => DPP4-antagonist => insuline
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En Norbert

• Metformine + SGLT2-I  (Of toch GLP-1?)

• Statine (+/- ezetimibe) – vb. rosuvastatine / atorvastatine 40 mg

• ACE-I / ARB
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Wat bij CNI? 
Zeer frequent – zeer hoog CV risico - ondergediagnosticeerd

Aanpassingen  eGFR

Opgelet: CNI treedt stiekem op – moet actief geëvalueerd worden
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Diabetes + CNI = 
1) Zéér hoog cardiovasculair risico
2) gevaar voor ‘ESRD’ = dialyse
3) Symptomen en complicaties van CNI

ESRD = End Stage Renal Disease
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Intego cijfers

52

Goderis G, Vaes B, Mamouris P, Craeyveld E van, Mathieu C. Prevalence of 
Atherosclerotic Cardiovascular Disease, Heart Failure, and Chronic Kidney 
Disease in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Primary Care Research 
Network-based Study. Exp Clin Endocrinol Diabetes [Internet]. 2021 Jun 21 
[cited 2021 Nov 5]; Available from: http://www.thieme-
connect.de/DOI/DOI?10.1055/a-1508-3912

= onderschatting
Indien UACR meegerekend wordt 
=> tot +/- 50% CKD bij T2DM

Jaarlijkse albuminurie screening in 
België: +/- 20-30% van de 
diabetespopulatie
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Shortened life expectancy for early diabetic kidney disease (DKD) and in comparison with early chronic kidney 
disease (CKD) without diabetes and diabetes without CKD

Wen CP, Chang CH, 
Tsai MK, Lee JH, Lu 
PJ, Tsai SP, et al. 
Diabetes with early 
kidney involvement 
may shorten life 
expectancy by 16 
years. Kidney Int. 
2017 Aug 
1;92(2):388–96



Dosis aanpassingen metformine & eGFR

eGFR (MDRD) – ml/min Maximaal toegelaten dosis metformine dosis (mg)

> 60 3 X 850 

45-60 2 x 850

30 – 45 1 X 850

< 30 STOP

54



• SU: stop indien eGFR< 30 ml/min - behalve Gliquidone (Glurenorm)

• SGLT-2 Inhibitoren:

• Zeer nuttig bij eGFR tussen 30-60 ml/min, maar nog niet terugbetaald

• Niet meer nuttig bij eGFR< 30 voor diabetes, wel voor HF en CKD

• DPP4-inhibitoren: 

• dosisaanpassingen vereist vanaf eGFR < 50 ml/min

• Uitzondering linagliptine (Trajenta): geen dosisaanpassingen vereist

• Pioglitazone, GLP-1 agonisten en insuline: toegelaten

55



56



Considerations for management of T2DM in 
renal impairment

GLP-1 analogue (lira/semaglutide)

Metformin2

Sulphonylurea (glimepiride)3,4

Pioglitazone5

DPP-4 inhibitors (saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin)2

Repaglinide, Nateglinide6,7

Insulin2

SGLT-2 Inhibitoren

1. SmPC: Forxiga 5 mg and 10 mg film coated tablets (dapagliflozin); 2. Russo et al. Diabetes Metab Syndr Obes 2013;6:161–70; 3. SmPC: glimepiride 2 mg tablets; 4. Product 
monograph, Amaryl, September 2013; 5. SmPC: Actos tablets (pioglitazone); 6. SmPC: repaglinide 2 mg tablets and nateglinide 60/120 mg tablets; 7. Yale. J Am Soc Nephrol
2005;16:S7–10

Renal function                                                      
Normal  Mild RI  Moderate       Severe       Terminal

GFR (mL/min)  >90              60–90          <60                <30             
<15                                                               

SGLT-2=sodium/glucose cotransporter 2

No 
reimbursement



Norbert, 6 maanden later

• Medicatie:

• Metformine 2 X 850 mg/dag

• Empagliflozine 10 mg

• Rosuvastatine 20 mg / Ezetimibe 10 mg

• Perindopril + amlodipine 5/5 mg

• Parameters

• Bloeddruk stabiel (< 140/85 mm Hg)

• LDL 98 mg/dl

• HbA1c 7,4%

• eGFR stabiel 58 ml/min/kg

• UACR 44 mg/g creatinine (= lichte verbetering)

• BMI 29,2 kg/m²

• Wat nu?
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H e t  w o o r d  i s  a a n  u
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• Idealiter: GLP-1 agonist

• Maar “2 maal” niet terugbetaald (SGLT2- I en BMI te laag)

• Keuzes:

• Pioglitazone

• SU

• Insuline

• Stel Insuline (bij wijze van oefening): HOE?
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Insuline behandeling
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Gewijzigde situatie sinds GLP-1 & SGLT2  

▪ Combinatie van medicatie per os heeft voorkeur op snelle opstart insuline

▪ Preparaten met een Cardio Vasculair effect hebben voorkeur op preparaten zonder CV effect 

▪ Opstarten GLP-1 agonist geniet voorkeur op opstarten basaal insuline

▪ Indien reeds basaal insuline aanwezig, toevoegen van GLP-1 agonist of SGLT-2 inhibitor geniet 
voorkeur op optitreren van insuline of switchen naar menginsuline
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Toch nog basaal insuline indien

▪ Sterk verhoogde HbA1c waarden (zeker te overwegen indien HbA1c >10%), 

▪ Bij patiënten in residentieel verblijf 

▪ Patiënten met ernstige nierinsufficiëntie

▪ Bij oudere patiënten met de novo type 2 diabetes en afwezige insuline resistentie

▪ Bij uitgeprocedeerde orale behandelingen

➢ Insuline mag als enige product ‘oneindig’ opgedreven worden in functie van de HbA1c 
doelstellingen. 

➢Wel is het zo dat hoe hoger de doses insuline, hoe groter de kans op toegenomen insuline 
resistentie en gewichtstoename met een eventueel vicieuze cirkel tot gevolg.
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Insulin Delivers Superior Glucose 
Reductions vs. Other Agents

-1.4%

–2.0%

-1.4%

-0.9%

Goal: 7% HbA1C

Metformin SUs TZDs GLP-1 Insulin

AACE Medical Guidelines for the Management of Diabetes Mellitus: 2002;  http://pi.lilly.com/us/byetta-pi.pdf

Unlimited

Example:
9.5% A1C

Oral Antidiabetic Agents

DPP4i

-1.3%
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To suppress hepatic glucose output
during the night:
Fix Fasting First

What is the purpose of using
basal insulin in type 2 

diabetes?
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To suppress hepatic glucose output
during the night:
Fix Fasting First
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When fasting glycemia is on target,

but HbA1c is not….

Adding a second basal injection will not solve 
the problem of high PPG
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Soorten insulines
• Maaltijdinsulines : wordt gebruikt om de glucose die na de maaltijd in het lichaam komt 

(de zogenaamde glucosepiek) weg te werken.

- Ultrakort- of snelwerkende insuline (analoog, betere controle, duurder)

Werking:  5-10-20 minuten

Maximale werking: 1-3 uur

Uitgewerkt: na 3-5 uur

- Kortwerkende insuline (humaan, minder goede controle, goedkoper)

Werking: na 20- 30-60 minuten

Maximale werking: 1-4 uur

Uitgewerkt: na 6 -8 uur

• Basale insulines : Naast insuline om de glucosepiek na een maaltijd op te vangen, heeft het lichaam ook altijd een 

basishoeveelheid insuline nodig die het liefst 24 uur werkt.

- Middellangwerkende insuline (NPH: humaan, minder goede controle, duurder)

Werking: na 1 - 2 uur

Maximale werking: 4-6 uur

Uitgewerkt: na 14-18 uur

- Langwerkende insuline (analoog, betere controle, duurder)

• Gemengde insuline: middellang werkend + (ultra)kortwerkende insuline in één => basishoeveelheid insuline en wordt 

het effect van de maaltijden opgevangen. 72
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Snelwerkende preparaten
Humane insuline

Regular (Eli Lilly)
Actrapid (Novo Nordisk)
Insuman Rapid

Analogen*
Humalog (Eli Lilly)
Novorapid (Novo Nordisk)
Apidra (sanofi aventis)

* enkel bij intensieve insulinetherapie (conventie) 
terugbetaald

Traagwerkende preparaten
Humane insuline

NPH (Eli Lilly)
Insulatard (Novo Nordisk)
Insuman Basal

Analogen*
Lantus (sanofi aventis)
Levemir (Novo Nordisk)

Let wel: enkel Lantus is in type 2 diabetes 
terugbetaald - zie terugbetalinscriteria

Mengpreparaten (het getal wijst op het percentage 
snelwerkende insuline in het mengsel)

Humane insuline
Humuline 30/70 (Eli Lilly)
Mixtard 30(Novo Nordisk)

Analogen
Humalog Mix 25 en 50 (Eli Lilly)
Novomix 30, 50, 70 (Novo Nordisk)

humane menginsuline 20’ tot 30’ voor maaltijd, 
analoog mengsel direct voor het eten
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Hours

NPH (12–16 hr)

Regular (Regular (66––8 hr8 hr) ) 

GlargineGlargine ((~24 hr~24 hr))

AspartAspart, , LisproLispro, , GlulisineGlulisine ((44––5 hr5 hr))

Insulin Profiles Insulin Profiles 

Based on Rosenstock J, Wyne K. In: Goldstein BJ, Muller-Wieland D, eds. Textbook of Type 2 Diabetes. 2003. 
Ch. 11:131-154.

LevemirLevemir ((~20~20--24 hr24 hr))
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Indien Insuline opstart

• Welk insuline? Synthetisch langwerkend insuline

• Starten met 0,1 UI per kg (10UI) ‘s avonds voor slapengaan

• Verdere optitreren en aanpassing van doses vraagt bijkomende vorming

• Maar: opstarten insuline (en GLP-1 agonist) => Maak een Zorgtraject aan:

• Advies endocrinoloog = nodig (en volledig terugbetaald)

• Educatie = nodig en terugbetaald

• Glucometer en strips = terugbetaald

• Vervallen van noodzaak tot Bf formulieren diabetes gerelateerde medicatie
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Intermediaire en langwerkende insulines

• Humane (= intermediaire)

• Insuman Basal

• Insulatard

• Humuline NPH

• Synthetische (langwerkende)

• Glargline: Lantus, Abasaglar

• Glargline 3 X geconcentreerd: Toujeo

• Degludec: Tresiba (ultra langwerkend)

• (Detemir: Levemir)
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Start

• Basaal insuline : 

• 0,1 UI / kg (8 – 12 UI) 

• voor slapengaan

• Bovenop OAD (behalve indien OAD tegenaangewewezen) 

• Voordelen?

• Eenvoudig en goed aanvaard door patiënten

• Beperkt vergissingen.

• vraagt minder technische educatie dan multipele injecties.

• Minder kans op hypoglykemie dan bij multipele injecties: 

• OAD verbeteren de doeltreffendheid

• Beperkte gewichtstoename (metformine)
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Titratie op basis van nuchtere glycemie
• Drie X /week een nuchtere glykemie prikken - baseer u op de laagste waarde van de drie

• Drijf de dosis met twee eenheden per week op tot laagste van de drie waarden in het streefgebied komt

• Streefwaarde: nuchtere glykemiewaarde <120 mg/dL, liefst <110 mg/dL. 

• Dosisverhoging = langzaam om de kans op hypoglykemieën te verkleinen: wekelijks.

• Als de ochtendglykemie veel te hoog is, kan dit eventueel sneller gebeuren

• Een praktisch schema is:

Indien nuchtere glycemie Verhoog Insuline bedtime met

120-160 mg/dl 2 E

160-180 mg/dl 4 E

180-200 mg/dl 6 E

> 200 mg/dl 8 E
78



In de praktijk

• Start insuline op

• Start een Zorgtraject

• Organiseer samenwerking met diabetoloog (= vereiste voor zorgtraject)
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Start: Basale insuline 
10U bedtime(0,1 U/kg)

Nuchtere glycémie < 
120 mg/dl én HbA1c 
<7%

Nuchtere glycemie < 120 
mg/dl en HbA1c > 7%

Nuchtere glycemie > 120
mg/dl én nachtelijke
hypo’s (humane 
Insuline)

Behoud de dosis
insuline

Voeg een GLP-1 agonist of een 
SLT-2 inhibitor toe of schakel 
over naar ander schema

Verminder dosis en 
schakel over op 
langwerkender preparaat

Prik nuchtere glycemie 3 X per week
Nuchtere glycemie >  120 mg/dl

Verhoog dosis met (mintens) 2E

Prik HbA1c na 3 maanden
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• Alle nuchtere glykemiewaarden moeten boven de 70 mg/dL blijven

• Er mogen geen nachtelijke hypoglykemieën optreden.

• Is dat niet het geval, dan mag de arts de insulinedosis niet verder opdrijven

• Hij /zij dient ze zelfs wat te verminderen.

• Schakel over van intermediair op langwerkend of langwerkend op ultra langwerkend

Aandachtspunten bij humane basale 
insuline (NPH)
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Stel toch nog NPH en nuchtere glykemiewaarde
onvoldoende onder controle met (nachtelijke) 
hypo

Schakel over van Intermediair Insuline (Insuman Basal/ insulatard) op> Lantus®/ Toujeo ®/Treisba®

• minder gevaar voor nachtelijke hypoglykemie

• Opnieuw zelfde dosisverhoging: 2 UI/ week, drie prikken, sneller indien hoge nuchtere waarden
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* Nuchtere glycemie < 120 mg/dl en HbA1c > 
7%

• Dit komt door oplopende glycemiespiegels overdag, vaak postprandiaal

• Vroeger: overschakelen op menginsulines of basaal bolus schema

• Nu: toevoegen van GLP-1 agonist of SGLT-2 inhibitor

• Vermindert insuline resistentie

• Extra effect op postprandiale glycemiën

• Voor GLP-1 agonisten en insuline: combinatiepreparaten
• Xultophy = degludec + liraglutide

• Suliqua = glargline + lixisenatide
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Pre versus postprandiale glycemiën

• Indien prepradiale glykemie voor middag en avondmaal verhoogd: tweemaal per dag een 
menginsuline toedienen (vóór ontbijt en avondmaal) => HA kan zelf verandering doorvoeren

• Indien postprandiale glykemiën verhoogd zijn: één avondinjectie traagwerkende insuline + 
ultrasnelle insuline voor één of meer maaltijden.) => behandelingsaanpassing door
endocrinoloog laten doorvoeren
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2. nuchtere glykemiewaarde goed
=> dagcurveanalyse
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Menginsulines

• Basaal (100%) => MENG-insuline 
• (‘DOSE FOR DOSE’):

• Voor ontbiijt morgens : 50%
• Voor avondeten: 50%

• Bewaar metformine, stop andere OAD

• Dosisaanpassingen van insuline:
• Ochtenddosis wordt aangepast ifv laagste waarde van 3 metingen van de glykemie genomen voor 

het avondmaal)

• De avonddosis wordt aangepast ifv de laagste waarde van 3 metingen van de nuchter glykemie

• Dosisaanpassingen = volgens zelfde schema als bij basale insuline:
• twee eenheden per week opdrijven tot minstens één van de drie metingen in het streefgebied komt

• Streefwaarden zijn:
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• Bij hoge waarden kunnen aanpassingen kunnen ook volgens onderstaand schema 
verlopen:

• Indien HbA1c hoog blijft: verwijzen naar specialist

Prepandiale waarde 

(3 opeenvolgende metingen, laagste waarde)

Dosisaanpassing

< 80 mg/dl -2 UI

80-120 mg/dl 0

> 120 mg/dl +2

> 160 mg/dl +4

> 180 mg/dl +6

> 200 mg/dl +8 
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Complementary actions of GLP-1 and insulin target underlying 
pathophysiology of 
type 2 diabetes

Adipose tissue

Insulin receptor 
activation

Skeletal muscle

Glucose disposal

Liver

Hepatic glucose 
production

Brain
Energy intake
Satiety
Neuroprotection

Liver
Hepatic glucose output

Pancreas
Glucose-dependent 
insulin and glucagon 
secretion 
Insulin synthesis

Heart
Cardiac function

GI tract
Gastric emptying

GLP-1 analogue1 Basal insulin2

GI, gastrointestinal
1. Baggio & Drucker. Gastroenterol 2007;132:2131–57
2. Niswender. Postgrad Med 2011;123:27–37

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Wd0hLltyYQpDiM&tbnid=NERwKCoR-F2XIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sciweb.hfcc.edu/Biology/AP/134/lab/lab%20guide%20images/Histology/adipose.ct.html&ei=NJgoUu_tI8WC2gXAq4CIDA&bvm=bv.51773540,d.aWc&psig=AFQjCNG5_r4yO0GIphG_0AuLHYZC89AoMw&ust=1378478481211175


Combining therapies offers opportunities to enhance efficacy and diminish side effects

HbA1c FPG PPG Weight Hypoglycaemia

Basal insulin
GLP-1 RA monotherapy

0

+

–

GLP-1 RA/insulin 
combined

Nausea

For illustrative purposes only, not drawn to scale
FPG, fasting plasma glucose; PPG, postprandial glucose



Use of a GLP-1 RA in combination with basal insulin
HbA1c
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Adapted from DeVries et al. Diabetes Care 2012;35:1446–54;  Lahtela et al. Diabetologia 2014;57(Suppl. 1):Abstract 37
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Use of a GLP-1 RA in combination with basal insulin
Body weight
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Use of a GLP-1 RA in combination with basal insulin
Hypoglycaemia
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SGLT-2 Inhibitors en inusline in combinatie

93

Lichaamsgewicht daalt (lichtes)HbA1c daalt Lagere doses insuline

Postprandiale glycemie daalt
Risico op hypo stijgt

Yang, Yingying MMa; Chen, Shi MDa; Pan, Hui MDa,*; Zou, Yun MMb; Wang, Bo PhDc; Wang, 
Guixia MDd; Zhu, Huijuan MDa Safety and efficiency of SGLT2 inhibitor combining with insulin
in subjects with diabetes, Medicine: May 2017 - Volume 96 - Issue 21 - p e6944
doi: 10.1097/MD.0000000000006944 



Casus 2 - Greta, 88 jaar

U wordt in een rusthuis geroepen tijdens uw wachtdienst voor mevrouw Appelmans die verward is en 
moeilijk wakker te krijgen.

Heeft sinds enkele dagen diarrhee gehad.

Klinisch onderzoek: Ademt rustig (14/min), reageert op hard roepen, maar dommelt weer in, zweet
nogal fel, merkelijk obees; Bloeddruk 106/66 mm Hg, pols 48/min

R/ Lorazepam 2,5mg ; Prolopa 125 mg ; zyprexa 10 mg ; Triplixam 10/2,5/10 ; bisoprolol 2,5 mg ; 
metformine 3 X 850 mg ; Uni gliclazide 2 X 60 mg ; Lixiana 60 mg ; spironolactone 25 mg

In het dossier vindt u een bloedname van 5 maanden geleden met volgende parameters:

eGFR 40 ml/min/kg ; HbA1c 6,8% ; LDL-C 130 mg/dl 

Prolopa werd enkele weken geleden opgestart owv zweten

Wat zult u doen op korte termijn?

En wat moet gebeuren op lange termijn?
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H e t  w o o r d  i s  a a n  u
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3 problematieken in 1 casus

• Diabetes behandeling bij oudere mensen – opgepast voor overbehandeling

• Medicatie en acute aandoeningen (koorts, braken, diarhee)

• Polymedicatie en start/stopp
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Aandachtspunten oudere personen

• Nog heel veel overbehandeling

• Behandeling individualiseren aan

• Nierfunctie

• Co-morbiditeiten, levensverwachting, functionele toestand

• Metabool profiel

• Vermijd overbehandeling

• Stop sulfonylurea indien mogelijk

• Pas doelstellingen van HbA1c aan,

• Zeker indien risico op hyo(sulfonyl urea ; insuline)

• « HbA1c (%) = Leeftijd / 10 (met maximum van 8,5%) » (zie volgende dia)
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Doelstellingen ifv gezondheidstoestand en risico op hypo

98



Wat is overbehandeling?
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Overbehandeling: frequent& gevaarlijk

• Cohort van patiënten opgenomen op dienst geriatrie UCL 2008-2015

• N = 318, Median 84 jaar, 46% vrouw, 67% poor health

• HbA1c 6,9%

• Overtreatment present in 57%

• Over treatment was associated with higher mortality 1 year after admission (HR1,73,p=0,023)

100

BMC Geriatr 2020 Sep 24;20(1):367. doi: 10.1186/s12877-020-01780-9.

Poor health status, inappropriate glucose-lowering therapy and high one-year mortality in geriatric patients with type 2 diabetes

Antoine Christiaens, Benoit Boland , Marie Germanidis, Olivia Dalleur, Séverine Henrard



Bij koorts, braken, diarrhee

• Als je ziek bent, raak je gemakkelijk uitgedroogd door overgeven, diarree en/of koorts.

• Als je uitgedroogd raakt, kunnen je nieren onder druk komen te staan. Hierdoor kunnen bepaalde 
medicijnen problemen veroorzaken.

• Dit betekent dat sommige medicijnen gepauzeerd moeten worden als u ziek bent om bijwerkingen 
of nierproblemen te voorkomen.

• Deze medicijnen kunnen weer worden opgestart als u weer hersteld bent van uw ziekte.
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Stop enkele dagen
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Samenvatting

• Casus 1

• Opsporen, oppunt stellen en follow-up

• Update behandeling 2022 (4 pijlers)

• Diabetische nephropatie

• Casus 2

• Overtreatment bij bejaarden



Indien nog wat tijd: wat wilt u? Waar worstelt u mee ivm het 
topic « Type 2 Diabetes Mellitus »? Vb.

• Zorgtrajecten en andere statuten

• Rijbewijs

• Ramadan
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B i b l i o t h e e k
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Aanpak van Type 2 diabetes
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Diabetes
Een metabole aandoening
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Diabetes: een “metabole” aandoening

Bloeddruk Bloedsuiker
Bloedvetten & 

cholesterol

Meer dan alleen « suiker » ziekte
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Hyperglycaemia

Pluri Metablic
Syndrome:

Insulin Resistance, Obesity, 
Hyperinsulinaemia, hypertension,
Dyslipidaemia, procoagulant state

t2DM = hyperglycaemia + PMSt2DM = hyperglycaemia + PMS

Micro Vascular Complications

Macro Vascular Complications
NEED TO TREAT
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Verstopping van de slagaders (‘macro vasculair’) & 
kleine bloedvaten (‘microvasculair’)
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Diabetes Mellitus

• frequentste oorzaak van blindheid bij volwassen 

• frequentste oorzaak van nierinsufficiëntie (> 1/3 van dialysepat.)

• 2-4 x meer sterfte door ischemisch hartlijden

• 2-6 x meer cerebrovasculaire accidenten

• 4 x meer perifeer vaatlijden

• 15 x meer lidmaatamputaties (> 65 j x 25)

• kosten : 7-15 % van uitgaven voor gezondheidszorg

113



VERWIKKELINGEN ZIJN VERMIJDBAAR
• Treat To Target

• Suiker :HbA1c: (+/-) < 7% ; 

• Bloeddruk < 140/85 ; 

• LDL-Cholesterol < 100 mg/dl (70 mg/dl)

• Medicatie & gezond leven

• Vroegtijdige opsporing van verwikkelingen
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Verwikkelingen zijn vermijdbaar

HbA1c

• door DM

• hartaanval

• CVA

• PAD

-1%

-21%

-12%

-14%

-43%

SBP

•  door DM

• hartaanval 

• DM complicaties

-10 mm Hg

-15%

-11%

-12%

UKPDS 35.  
BMJ 2000; 321:  405-12

Adler et al., 
BMJ 2000;321:412-9

LDL-C

• CV-events

-30 mg/dl

-24%

Grundy et al. Circulation. 
2004;110: 227-39]

TARGET: (+/-) < 7 TARGET: ≤ 140
TARGET: < 100

(70) 115



Vroegtijdige opsporing en 
diagnostiek
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1 X per jaar testen (nuchtere glycemie):

117

•Vanaf 65 jaar

•Bij voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes

•Bij voorgeschiedenis van stoornissen in de 
glycemie (IFG, IGT of hyperglycemie; vastgesteld ter 
gelegenheid van een interventie of een 
ziekenhuisopname)



• Dorst

• Polyurie, nycturie, incontinentie

• Vermagering

• Recidiverende urinaire infecties

• Recidiverende vaginale infecties

• Recidiverende balanitis

• Neuropatische pijnen in de onderste ledematen

• Voetwonden

• Cardiovasculaire aandoeningen (ischaemisch hartlijden, CVA perifeer)

Neem bij iedereen een (bij voorkeur) nuchtere
glycemie indien aanwezigheid van symptomen en 
tekenen van eventuele complicaties

Symptomen en complicaties
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Bij volgende risicofactoren, neem jaarlijks een
nuchtere glycemie.

• Baby van meer dan 4 kg

• Diabetes bij eerstegraadsverwanten

• BMI > 25 kg/m² / Buikomtrek > 80 cm (vrouwen) of >94 cm 
(mannen)

• Behandeling voor hoge bloeddruk, 

• chronische corticoïdenbehandeling

• Ongezonde levensstijl

119

Leeftijd 45 jaar – 65 jaar: 1 RF Leeftijd < 
45 jaar: ≥ 2 RF

RF = risicofactor



Case finding met behulp van Findrisc (40 – 65 jaar)
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Inschatten van risico op 
diabetes met FINDRISC 
score
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Vanaf een score van 12 of meer is het aangewezen 

mogelijke diabetes door een bloedname op te sporen 

en bij negatieve test elk jaar te herhalen

Findrisc web calculator: 

https://qxmd.com/calculate/calculator_236/findrisc-

diabetes-risk-calculator

https://qxmd.com/calculate/calculator_236/findrisc-diabetes-risk-calculator


Nuchter = de patiënt mag minimaal 8 uur voorafgaand

aan de test geen voedingsmiddelen (calorieën)

genuttigd hebben
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Zelfde interpretatie
als bij



SGLT-2 en GLP-1
Bijkomende informatie
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CVOT studies 2016 – 2019*

• GLP-1 agonisten en SGLT-2 inhibitoren een positieve impact hebben op:

• cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit (GLP-1 > SGLT-2)

• Progressie van CNI (SGLT-2 > GLP-1)

• SGLT-2 Inhibitoren hebben een positieve impact op complicaties van hartfalen (sterfte, 
hospitalisatie)

GLP-1 agonist = incretine mimeticum
SGLT-2 inhibitor = gliflozine
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CVOT studies
Nagahisa, T., & Saisho, Y. (2019). Cardiorenal Protection: 

Potential of SGLT2 Inhibitors and GLP-1 Receptor Agonists in 

the Treatment of Type 2 Diabetes. Diabetes Therapy, 10(5), 

1733–1752. https://doi.org/10.1007/s13300-019-00680-5
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Keuze SGLT-2 vs GLP-1 agonist

Decision Algorithm for Prescribing SGLT2 Inhibitors andGLP-1 Receptor Agonists for Diabetic Kidney DiseaseJiahua
Li,1,2,3Oltjon Albajrami,2,4Min Zhuo,1,3,5,6Chelsea E. Hawley,6,7and Julie M. Paik1,2,3,6,
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CLINICAL RESEARCH STUDY| VOLUME 130, ISSUE 6, SUPPLEMENT , S63-S72, JUNE 01, 2017, EMPA-REG OUTCOME: The Nephrologist's Point of View,  Christoph Wanner, MD 

May 16, 017 DOI:https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2017.04.007 
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SGLT2-I
Adverse Events
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GLP-1 Agonists and CV benefits

Boyle, J. G., Livingstone, R. and Petrie, J. R. (2018) 

Cardiovascular benefits of GLP-1 agonists in type 2 

diabetes: a comparative review. Clinical Science, 

132(15), pp. 1699-1709. (doi:10.1042/CS20171299)
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CI, Compelling Indications and Caution with
GLP1-A
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Rev Diabet Stud, Fall-Winter 2014;11(3-4):202-30,  Epub 2015 Feb 10.

Adverse Effects of GLP-1 Receptor Agonists,  Theodosios D Filippatos 1, Thalia V 
Panagiotopoulou 1, Moses S Elisaf 1 PMID: 26177483 PMCID: PMC5397288 DOI: 
10.1900/RDS.2014.11.202
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Kenmerken van elke klasse
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Terugbetaling van medicatie
Bf
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Terugbetaling (Bf)
▪ * Wijzigingen treden vaak op

Website: https://ondpanon.riziv.fgov.be/SSPWebApplicationPublic/nl/Public/RequestForm

▪ Insulines: geen aanvraag meer nodig (behalve levemir, enkel door diabetoloog)

▪ Indien zorgtraject: criteria blijven geldig, maar aanvraag moet niet meer gebeuren

▪ DPP4:

▪ Voorafgaand metformine, SU, TZD, basal insulin (metformine verplicht, behalve indien CI of intolerantie)

▪ HbAC1 tussen 7% en 9%

▪ Niet met ander gliptine, GLP-1 agonist
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Terugbetaling (2)

▪ GLP-1:

▪ Voorafgaande behandeling met metformine, TZD, SU, insulin (metformine verplicht)

▪ HbA1c ≥ 7,5

▪ BMI ≥ 30 kg/m²

▪ Niet met andere GLP-1 agonist, DPP4-Inhibitor, SGLT-2 inhibitor

• SGLT-2 inhibitor:

• Voorafgaande behandeling met metformine, SU, insuline of TZD (metformine verplicht)

• HbA1c tussen 7,0 % en 9,0 %

• eGFR ≥ 30ml/min/1,73m,

• Niet met incretinomimeticum noch met een ander SGLT-2 antagonist 

• SGLT-2 Inhibitor bovenop DPP4-I mag, maar omgekeerde niet !

• Nu ook terugbetaald bij HF REF indien cardioloog aanvraag indient
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Bloeddrukbehandeling bij
type 2 DM
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Bloedstolling en statines
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Vroegtijdige opsporing van 
verwikkelingen
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Diabetes voetonderzoek
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Diabetische voet
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Diabetes statuten
Voortraject

Zorgraject

Conventie 786
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Opdracht

• In de dia hierna zul je in de linker kolom drie casussen vinden (1,2,3) en in de rechter kolom drie
‘contracten’ (Voortraject, Zorgtraject, conventie). 

• Duid bij elke casus aan welk ‘contract’ past (vb 1A ; 2B ; 3C) en leg uit waarom.

• Weten jullie ook welke voordelen elk contract heeft en hoe de verbintenis aan te gaan?
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Casussen

1. Tolga S, buschauffeur van Turkse afkomst, 56 jaar, 104 
kg, 1m75 pas ontdekte diabetes patiënt met HbA1c van 
7,6%, eGFR 100 ml/min.

2. Mathilde D, 66 jaar, DM2 sinds +/- 10 jaar, 98 kg, 1m60, 
metformine 1 X 850 ml/dag, Toujeo 30 eenheden bedtime
en novorapid 8 E voor elke maaltijd, eGFR 36 ml/min.

3. Maria 65 jaar, DM2 sinds +/- 30 jaar, 96 kg, 1m60, 
behandeld met metformine 2X850 mg per dag (maximaal
verdragen), sitagliptine, toujeo 40 EI en 3 Inspuitingen
novorapid. 

A. Voortraject

B. Zorgtraject

C. Diabetes conventie
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Overzicht

Voortraject

Tot aan Zorgtraject

Patiënt- HA

102852

jaarlijks

Zorgtraject

GLP-1 ; Insuline 1 – 2 
X/dag ; Intentie tot

Pat- HA-Diabetoloog

4-jaarlijks –
automatisch verlengd

Conventie 786

Pat – diabetoloog

Insuline ≥ 2X/dag
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Diabetes ‘voortraject’: Zorgmodel 'Opvolging 
van een patiënt met diabetes type 2’
• Wie? Alle patiënten met T2D én GMD én die geen zorgtraject hebben

• Contract Patiënt- HA

• Jaarlijks in te vullen nomenclatuurcode 102852: 21,78 € 
(https://ondpanon.riziv.fgov.be/Nomen/fr/102852) 

• https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/diabetes-type-2-generiek-zorgmodel.aspx
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Wat moet de huisarts doen?

• • de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren

• • de klinische en biologische gegevens van de patiënt in het dossier registreren, zoals 
beschreven in het  zorgprotocol

• • doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de evidence based (EBM) aanbevelingen voor 
goede praktijkvoering

• • de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD

Wat moet de huisarts registreren?
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Wat moet de huisarts registreren?

A. DIAGNOSE (gecodeerd en ingeschreven in de rubriek van de actieve ziekten)

B. FOLLOW-UP Maximale verstreken tijd sinds de laastste inschrijving

a) Levensstijl

Rookstop

Voeding

Lichaamsbeweging

b) Klinisch

BMI

BD 6 maanden

Evaluatie van het risico op wonden aan de

voeten

15 maanden

c) Analyses

HbA1c 6 maanden

Lipidenbalans 15maanden

Cholesterol – HDL

Cholesterol – LDL

Triglyceriden

Serumcreatinine 15 maanden

Microalbuminurie 15 maanden

d) Gespecialiseerde raadplegingen

Vraag naar oogheelkundig onderzoek 15 maanden

C. Vastleggen van doelstellingen samen met de patiënt
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Tegemoetkomingen patiënt bij voortraject
(onder bepaalde voorwaarden)

• Dieetadvies

• Consult bij podoloog

• Educatie

Idem als in het zorgtraject Type 2 
Diabetes
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Dieetadvies op voorschrift van de huisarts

• 2 sessie van 30 minuten bij een erkend diëtist

• U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen).

• De zorg moet worden verstrekt door een door ons erkende diëtist
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Podologisch advies op voorschrift van de 
huisarts
• 2 sessies van 45 minuten bij een erkend podoloog, indien je een verhoogd voetrisico hebt

• groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet op basis van een 10 g-monofilament

• groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten
en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°

• groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen

• groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot

• U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen).

• De zorg moet worden verstrekt door een door ons erkende podoloog
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Educatie

• Educatie op voorschrift van de huisarts
• indien 

• Leeftijd 15-69 jaar

• Obesitas (BMI > 30) en/of te hoge bloeddruk

• maximaal 4 sessies door educator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinesist. 
• Het ziekenfonds betaalt deze educatievestrekkingen volledig terug.

• Op voorschrift van de huisarts

• https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/diabetespati%C3%ABnten-
educatieverstrekkingen.aspx

• NIET: zelfcontrole materiaal (glucometer/strips)
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Educatie (bis)

• Wie en wat?

• Diabeteseducatoren:  informatie over de ziekte en levensstijl

• Diëtisten: educatie diëtetiek

• Apothekers: aansporen tot therapietrouw

• Verpleegkundigen: opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning

• Kinesitherapeuten: aansporen tot lichaamsbeweging

• Hoe?

• Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers individueel / in groep geven. 

• Thuisverpleegkundigen enkel individueel aan huis 

• kinesitherapeuten kunnen dat alleen in groep.

• Duur en aantal deelnemers? Individueel 30 minuten ; groep 2 uur, maximum 10 patiënten.

• Hoeveel verstrekkingen per jaar?  maximum 4 (individueel, in groep of combinatie)
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• http://www.huisarts-
diabetestype2.be/NL~voortraject_diabetes
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Zorgtraject T2DM
https://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/default.aspx

• Contractuele verbintenis tussen de persoon met diabetes, zijn huisarts en zijn diabetesspecialist

• Voor wie? Patiënten op insuline of GLP-1 agonist of bij wie dit overwogen wordt

• Verbintenis patiënt:

• Engagementsverbintenis om zich te laten opvolgen

• Resultaatsverbintenis om 2 X per jaar de huisarts te consulteren (ook HB) en 1 X per jaar de 
diabetoloog

• GMD is vereist

• Een certificaat van educatie is vereist voor bekomen van glucosemeter

• Huisarts = coördinator van het zorgtraject. Engageert zich om gegevens van zorgtraject patiënten 
ter beschikking te stellen. Ontvangt 80€ per jaar

• Diabetesspecialist ondersteunt vanuit zijn expertise de huisarts.

• De diabeteseducator, de diëtist en de podoloog maken ook deel uit van de multidisciplinaire zorg 
binnen het zorgtraject

165

https://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/default.aspx


Vergoedingen van de patiënt

• Gratis diabeteseducatie op voorschrift van een huisarts 

• 5 sessies van 30 minuten per jaar. 

• 5 extra sessies in kalenderjaar van ZT of jaar daaropvolgend

• individueel / groep 

• Indien incretinemimeticum of insuline: gratis zelfcontrolemateriaal

• 1 bloedglucosemeter per 3 jaar

• 150 glucosestrips en 100 lancetten per 6 maanden

• Consultaties bij de huisarts/diabetesspecialist gratis

• Terugbetaling dieetadvies en podologisch advies, op voorschrift van de huisarts (cfr. Voortraject)

• 2 sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist

• 2 sessies van 45 minuten bij een erkend podoloog, indien je een verhoogd voetrisico hebt

• Bf medicatie moet niet meer aangevraagd worden, criteria moeten wel gerespecteerd worden
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Educatie: regel van 5

• 5 verstrekkingen per kalenderjaar - minstens één thuis bij de patiënt 

• Eenmalig recht op 5 bijkomende verstrekkingen, 

• op voorwaarde minstens één 1 van de 1e reeks aan huis werd gegeven.
• In kalenderjaar 1e reeks of  daaropvolgend kalenderjaar 
• voor elke patiënt in een zorgtraject

• Waar?
• bij de patiënt thuis, in de prakrijkruimte of in groep.

• Een groepszitting duurt minimum 2 uur voor maximum 10 deelnemers

• Diabeteseducatie in tweede lijn in 2 situaties
• wanneer het aanbod eerstelijnseducatoren ontoereikend is

• bij patiënten met een complexe medische toestand

https://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/Diabetes/Gezondheid.aspx#2
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Terugbetaling glucometer, lancetten en 
glycemiestrookjes
• Bij wie? Patiënt met zorgtraject  én R/ met insuline of GLP-1 agonist

• Wat nodig? 

• Voorschrift van huisarts, met vermelding “Zorgtraject diabetes” 

• (+ formulier educator)

• Timing:

a) 1ste voorschrift voor 6 maanden / 3 jaar:

+ (steeds verplicht) formulier van de diabeteseducator met gekozen type glucometer

b) Elke zes maand hernieuwing van  strookjes en lancetten 

c) Elke 3 jaar  hernieuwing van de glucometer

+ formulier van educator met gekozen type glucometer
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http://www.huisarts-
diabetestype2.be/NL~zorgtraject_diabetes-documenten-1310
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Zorgtraject CNI – cfr Mathilde (casus 2)

• Wie?

✓CNI

• een berekende GFR <45ml/min/1,73m2 volgens de vereenvoudigde MDRD-formule

een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

en/of

• een proteïnurie > 1g per dag

een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

✓ >  18 jaar

✓ niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben

✓ in staat zijn tot ambulante follow-up
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Voorwaarden

❑GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvang van het 
zorgtraject)

❑per jaar minstens 2 contacten met huisarts (raadpleging of bezoek)

❑per jaar minstens 1 raadpleging bij een specialist van de ziekte (die een zorgtrajectcontract 
chronische nierinsufficiëntie kan ondertekenen

Indien opname in rustoord/RVT kan specialist op bezoek gaan in rusthuis
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Materiaal

• Een patiënt met zorgtraject chronische nierinsufficiëntie krijgt recht op een forfaitaire 
tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter.

• De huisarts schrijft een bloeddrukmeter voor met de melding ”zorgtraject chronische 
nierinsufficiëntie”, zonder noodzakelijk een merknaam te vernoemen.

• De patiënt kan zijn bloeddrukmeter verkrijgen via de apotheek of andere erkende kanalen, o.a. de 
thuiszorgwinkel van het ziekenfonds of de patiëntenvereniging.
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Consultatie diëtetiek

• Een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie geeft recht op consultaties van minimum 30 minuten bij 
een erkend diëtist naar rato van

• 2 consultaties per jaar voor stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2)

• 3 consultaties per jaar voor stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m2)

• 4 consultaties per jaar voor stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m2).

• De huisarts vermeldt op zijn voorschrift voor diëtetiek dat de patiënt een zorgtraject chronische 
nierinsufficiëntie heeft.

• De resultaten GFR moeten zich in het GMD bevinden.

• De patiënt betaalt remgeld voor deze consultaties.
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http://www.huisarts-
diabetestype2.be/NL~zorgtraject_c
ni-documenten-1406

175

http://www.huisarts-diabetestype2.be/NL~zorgtraject_cni-documenten-1406


Korte inhoudCasussen

• Norbert

• Mevrouw De Blok

• Jan, professionneel schilder

• Norbert 6 maanden later

• Dirk, vertegenwoordiger

• Meneer Janssens

• Mevrouw Willems

• Norbert, 5 jaar later

• Greta, 88 jaar

• Clara, gepensioneerd

• Josephine

• Dirk, 3° keer

• Claire

• Anja

• Piet

• Gerard

• Meneer Amri, truckchauffeur

Aanpak van Type 2 Diabetes
• Domeinen

• Diabetes: een “metabole” aandoening

• Vroegtijdige opsporing

• Wat zijn de behandelingsprincipes?

• Opvolging & Diabetes Checklist

• Wat zijn de taken van de huisarts?

• 1° stap: metformine

• 2° stap: wat na metformine?

• Wat bij CNI? 

• Insuline behandeling

• Diabetes behandeling bij oudere mensen

• Bloeddrukbehandeling bij type 2 DM

• Bloedstolling en statines

• Vroegtijdige opsporing van verwikkelingen

• Diabetes voetonderzoek

• Diabetes statuten

• Diabetes en rijbewijs

• Diabetes en ramadan 176



Diabetes en rijbewijs
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Rijbewijs

• iedereen met diabetes heeft verplicht een aangepast rijbewijs nodig

• aanvraag in principe binnen de 4 werkdagen na diagnose

• Waar aanvragen? Dienst Bevolking van de gemeente

• Onderscheid:

• ‘Groep 1 ‘: Rijbewijs voor privaat vervoer

• ‘Groep 2’: Rijbewijs voor professioneel vervoer
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Groep 1 (privaat vervoer)

• Rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G
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Evaluatieformulier Groep 1
https://www.diabetes.be/nl/system/files?file=2020-10/evaluatieformulier_groep_1.pdf

Rijgeschiktheidsattest groep 1
https://www.diabetes.be/nl/system/files?file=2020-10/rijgeschiktheidsattest_groep_1.pdf
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Groep 2 (professioneel vervoer)
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Evaluatieformulier Groep 2
https://www.diabetes.be/nl/system/files?file=2020-10/evaluatieformulier_groep_2.pdf

Rijgeschiktheidsadvies Groep 2
https://www.diabetes.be/nl/system/files?file=2020-12/rijgeschadviesgr2_2017.pdf
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Rijbewijs: Bronnen

• https://www.diabetes.be/rijgeschiktheidsattest

• https://www.diabetes.be/sites/default/files/docs/nform1_rijgeschiktheidsattest_groe
p_1_2017-01-01.pdf

• https://www.huisarts-
diabetestype2.be/NL~diabetes_rijbewijs?PHPSESSID=c6fa43a831c191782cde76
e0bc8a231a
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Diabetes en ramadan
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Diabetes en Ramadan

Medicatiekaart
https://diabetesfederatie.nl/images/NDF-Toolkit/2021_diabetes-en-ramadan_medicatiekaart_A4.pdf

Dieetadviezen
https://eetstoplicht.nl/wp-content/uploads/2020/01/Ramadan-Eetadvieskaarten_2020_Januari.pdf

Website
https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/diabetes-en-ramadan

Brochure voor zorgverleners:
https://diabetesfederatie.nl/images/NDF-Toolkit/2021_diabetes-en-ramadan_brochure_6pA4.pdf
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Medicatie aanpassingen
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Begeleiding tijdens de ramadan

• Doordat men tijdens de ramadan een groot deel van de dag niet eet en drinkt, is er een groot risico 
op het ontstaan van een hypoglykemie bij bepaalde medicijnen en insulinegebruik. 

• Zeker na de iftar bestaat een grote kans dat de hoge bloedglucosewaarden in de avond en 
nacht aanhouden door de koolhydraatrijke gerechten. 

• • Vraag de patiënt die de mogelijkheid heeft tot zelfcontrole gedurende de eerste vier dagen van 
de ramadan tweemaal een dagcurve te maken. 

• • Leg uit dat zelfmeting van glucose nodig is en geen inbreuk is op het vasten. 

• • Na de eerste vastenweek volstaat eenmaal per week een dagcurve. 
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• • Bij onregelmatige glucoses tijdens het ‘normale’ leven of bij twijfel of de adviezen goed worden 
opgevolgd, spreek een contactmoment af in de eerste week. 

• • Beoordeel tijdens het contactmoment aan de hand van de dagcurves of het aangepaste 
medicatiebeleid gehandhaafd kan blijven of aangepast moet worden. Informeer naar

• voedingspatroon;

• eventuele hypoglykemieën (tijdstip en verloop hiervan); 

• tijd van medicatiegebruik (soms komt het voor dat mensen uren na het eten pas medicatie gebruiken). 

• • Adviseer het vasten te staken bij glucose 18mmol/l (= 325 mg/dl)

• • Plan, indien haalbaar, een afspraak circa vier dagen na afloop van de ramadan voor een 
check-up en een evaluatie. NB: niet tijdens het Suikerfeest, dan komt men niet
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Begeleiding na de ramadan

• Er zijn mensen die na de ramadan zes dagen extra vasten. Vraag de patiënt of hij/zij van plan 
is hieraan mee te doen. 

• • Instrueer de patiënt aan het eind van ramadan het oude medicatieschema te hervatten. • Vraag de 
patiënt circa drie dagen na het Suikerfeest een dagcurve te maken. 

• • Beoordeel de dagcurve en pas op indicatie het medicatiebeleid aan. 

• • Maak een afspraak om samen de ervaringen tijdens ramadan te evalueren. 

• • Bepaal het HbA1c en vergelijk dat met de uitslagen van voor ramadan
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Nuttige adressen
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Nuttige links

• nierinsufficiëntie bij ouderen. https://farmaka.bcfi.be/nl/formulariuminfo/brief/geneesmiddelen-en-
nierinsufficientie-bij-ouderen

• Rijbewijs: https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/rijbewijs

• RIZIV voortraject: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/diabetes-type-2-
generiek-zorgmodel.aspx

• Documenten (vb voorschrift educatie): http://www.huisarts-
diabetestype2.be/NL~voortraject_diabetes?PHPSESSID=7dc4d096ef216748b61182673e233bdf

• http://www.huisarts-diabetestype2.be/NL~zorgtraject_diabetes-diabetes_educatie-1311

• Zorgtraject: https://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/default.aspx

• Zorgtraject: 
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/Zorgtrajecten.aspx#Voor_wie_zijn_er_zorg
trajecten? 
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Rijbewijs

• https://www.diabetes.be/rijgeschiktheidsattest

• https://www.diabetes.be/sites/default/files/docs/nform1_rijgeschiktheidsattest_groe
p_1_2017-01-01.pdf

• https://www.huisarts-
diabetestype2.be/NL~diabetes_rijbewijs?PHPSESSID=c6fa43a831c191782cde76
e0bc8a231a
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Diabetes richtlijn oudere personen
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