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D

e toename aan literatuur
neemt vandaag bijna
exponentiële vormen aan.
Wanneer we alleen al de
wetenschappelijke literatuur over ‘diabetes mellitus type 2’
trachten te isoleren via een zoektocht
op MEDLINE met deze Mesh-term,
levert dit vandaag 91 000 artikels op.
Als huisarts kunnen we daarom tevreden zijn dat er ziektespecifieke en op
de praktijk gerichte richtlijnen
bestaan die pogen om een kritische
synthese te zijn van deze veelheid
aan vaak erg detaillistische literatuur.
De laatste richtlijn van Domus Medica
(toen nog de WVVH) over diabetes
mellitus type 2 dateert inmiddels van
2005, sedertdien zijn er op MEDLINE
57 000 nieuwe artikels (van de 91 000
in totaal) over dit onderwerp verschenen. Het werd dus de hoogste
tijd voor een herziening van deze
richtlijn.

Casus
Fons, 61 jaar
Fons, een joviale man van 61 jaar
oud, heeft eigenlijk weinig belangrijke medische problemen gehad.
Ik zie hem meestal wanneer hij zijn
echtgenote José begeleidt naar
mijn praktijk, verder kom ik hem wel
eens tegen op de jaarmarkt waar
hij tekenen vertoont van een eerder
bourgondische levensstijl. Maar voor
zichzelf naar de praktijk komen, doet
hij niet gauw: ‘Zoelang dak niks vuul,
moetek van gennen doktoor wete!’

Al heb ik hem al vaak aangeraden om
ook eens preventief te komen ‘veur
da g’iet vuult!’
Tot mijn grote verbazing is hij deze
week wel langsgekomen, omdat hij
nogal vaak moet plassen ‘s nachts
en een droge mond heeft waardoor
hij dan weer meer drinkt. Hij maakt
zich zorgen of hij ‘gene soaker’ heeft,
zijn vader heeft tenslotte een voet
verloren aan die suiker en dit maakt
hem toch wat bang. De bloeddruk is
165/80 en zou met de bloeddrukmeter van zijn echtgenote thuis al een
tijdje rond die waarden schommelen.
Na een verder normaal klinisch
onderzoek toont het niet-nuchtere
labo (ik durfde Fons niet laten terugkomen voor een nuchter labo, want
dan kwam hij misschien pas binnen
een jaar of twee weer eens binnengevallen) een glycemie van 189; een
tweede aanvraag van het HbA1c
toont een waarde van 7,8%. De diagnose van diabetes mellitus type 2 kan
na een controle van zijn labo bevestigd worden.

Individuele benadering
Fons behoort tot het kleine half miljard mensen op aarde met diabetes
mellitus type 2.1 In België schommelen de prevalentiecijfers rond 4 à 5%
waarbij vooral de forse toename in de
laatste tien jaar opvallend is.2
Ingrijpen op de verschillende therapiedoelen kan leiden tot een zeer
belangrijke vermindering van dia
betesgerelateerde mortaliteit en morbiditeit die aanzienlijk kan zijn. Deze
interventies steunen globaal genomen
op drie pijlers: de aanpak van de
hyperglycemie, de aanpak van de
cardiovasculaire risicofactoren en het
opsporen en afremmen van complicaties in een zo vroeg mogelijk stadium.
Heel wat nieuwe uitkomststudies heb-

ben de laatste jaren echter een nieuw
licht geworpen op deze therapiedoelen, met een verschuiving naar een
meer individuele benadering. Daarnaast ontstonden op organisatorisch
vlak nieuwe elementen zoals het zorgtraject en de Lokale Multidisciplinaire
Netwerken. Intussen zijn ook heel wat
nieuwe klassen antihyperglycemische
farmaca op de markt gekomen.
In deze herziening van de richtlijn
Diabetes mellitus type 2 werd
getracht al deze nieuwe elementen te
integreren.

Casus
Een hele boterham
Bij een nieuwe diagnose van diabetes
mellitus type 2 komt altijd heel wat
kijken. Ik ben heel blij dat de diagnose bij Fons in elk geval niet verder
uitgesteld is, maar ik huiver altijd voor
die eerste consultatie na de diag
nose, omdat die toch heel wat educatie noodzakelijk maakt. Ik probeer
hiervoor wat extra tijd uit te trekken
of de benodigde tijd te spreiden over
verschillende consultaties.
Gelukkig is Fons nu gemotiveerd
om zich hiervoor regelmatig te laten
opvolgen omdat hij vooral bezorgd
is over zijn voeten. Aan de hand van
een patiëntenfolder leg ik Fons uit
hoe diabetes ontstaat en welke complicaties mogelijk zijn, vooral dan bij
een onzorgvuldige aanpak. Ik benadruk dat een zorgvuldige aanpak veel
leed kan voorkomen en dat hij hierin
zelf de belangrijkste pion is. Ik leg
ook de relatie bloot met zijn levensstijl en zijn overgewicht.
Hij is bereid om meer lichaamsbeweging in zijn leven te integreren en zal
een afspraak maken met Charlotte,
de diëtiste-diabeteseducator voor
voedingsadvies, maar ook om nog
eens een aantal zaken te herhalen.
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bespreking
Ik start meteen een statine op, maar
ook metformine en een ACE-inhibitor,
in het kader van zijn hypertensie. Ik
wijs hem op de mogelijke bijwerkingen van al dan niet voorbijgaande
aard zoals diarree (vooral bekend bij
de opstart van metformine, maar vaak
van voorbijgaande aard vooral bij
traag optitreren van de dosis), spierpijnen (statine) of een prikkelhoest
(ACE-inhibitor).
We spreken samen over zijn indivi
duele therapiedoelen en beogen
een langzame gewichtsdaling van
een 5 à 10%. We gaan streven naar
een HbA1c minstens onder de 7% en
gezien zijn goede levensverwachting
en verder probleemloze medische
voorgeschiedenis, mag het ideaal
zelfs nog wat lager dan 6,5% zijn.
Ik leg hem uit dat het HbA1c een
reflectie is van zijn gemiddelde glycemie de afgelopen 8 tot 12 weken
en dat we dit daarom gebruiken als
streefwaarde. We streven een gemiddelde bloeddrukwaarde na onder
de 140/90; hij zal dit met een kwaliteitsvol toestel thuis zelf meten. Het
statine starten we sowieso, maar het
zou mooi zijn om zijn LDL-cholesterol
onder 100 te krijgen.
Ik vertel nog dat het belangrijk is
om de medicatie strikt te gebruiken
en herhaal nog eens het belang van
de aanpassingen die hij best in zijn
levensstijl doorvoert. Meteen plannen
we ook een opvolgconsultatie na drie
maanden met een ochtendurinestaal,
een nieuw labo en een uitgebreid
onderzoek van zijn voeten. Hij zal ook
proberen om de komende maand
naar de oogarts te gaan. Om de veelheid aan informatie te bestendigen,
start ik ook een diabetespas op, die
hij volgende keer zal meebrengen, dit
kan het opvolgproces faciliteren. Een
hele boterham voor één consultatie!

Elke klinische vraag bestaat uit een
samengevat antwoord in kernboodschappen of aanbevelingen, de wat
uitgebreidere toelichting verheldert
deze kernboodschappen en voorziet
praktische aanwijzingen en eventueel
tabellen of algoritmes, de basis voor
de aanbeveling voorziet verdieping en
literatuurbronnen.
De grote thema’s die aan bod komen
zijn: diagnose en screening, niet-medicamenteuze behandeling, cardio
vasculair risico, medicamenteuze
behandeling, complicaties en opvolging.
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Indeling van de richtlijn
De herziening van de richtlijn dia
betes mellitus type 2 is opgedeeld in
klinische vragen met hun respectievelijke antwoorden. Dit maakt het mogelijk om snel een antwoord te vinden
op een voor de praktijk relevante
praktische vraag.

Bij dit nummer van Huisarts Nu
vindt u de steekkaart Diabetes
mellitus type 2.
U vindt de volledige nieuwe richtlijn
en steekkaart ook op onze website:
www.domusmedica.be/richtlijn-
diabetes.

Domus Medica-richtlijn
Diabetes mellitus type 2
Nieuwe uitkomststudies over de
therapeutische streefdoelen, de
ontwikkeling van nieuwe klassen antihyperglycemische medicatie en orga
nisatorische vernieuwingen (zorgtraject diabetes, lokale multidisciplinaire
netwerken) maakten een herziening
van de richtlijn Diabetes mellitus type
2 (2005) noodzakelijk.
De belangrijkste wijzigingen in deze
richtlijn zijn:
❯❯ Bij de screening naar diabetes
wordt de FINDRISC-score aan
bevolen.
❯❯ HbA1c doet zijn intrede als alternatieve diagnose en/of screeningsmogelijkheid bij mensen bij wie
nuchter zijn moeilijk haalbaar is.
❯❯ HbA1c blijft het ijkpunt van de
antihyperglycemische behandeling
maar het streefcijfer wordt meer
geïndividualiseerd naargelang het
profiel van de patiënt.
❯❯ In de antihyperglycemische behandeling blijft metformine de eerste
keuze als startbehandeling, maar
bij intolerantie of wanneer aanvullende antihyperglycemische medicatie gestart moet worden voor het
geïndividualiseerde HbA1c-streefdoel wordt de keuze gemaakt door
het profiel van de patiënt en door
het profiel van het antihyperglycemisch geneesmiddel. De nieuwere
klassen antihyperglycemische
geneesmiddelen zijn geïntegreerd
in het behandelalgoritme.
❯❯ De rol van bariatrische heelkunde bij diabetes mellitus type 2 is
genuanceerd.
❯❯ Een geactualiseerd opvolgschema
is voorgesteld. (cfr. diabetespas).
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