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ABSTRACT
Diabetes is een sterk opkomende aandoening met wereldwijd meer dan 400 miljoen
diabetespatiënten en een van de voornaamste doodsoorzaken in de wereld. Nochtans kan een
snelle diagnosestelling een wereld van verschil uitmaken voor deze patiënten. Screening en
educatie zijn hierbij essentiële onderdelen. Wat screening betreft, hier wordt ten gepaste tijde
opnieuw de vraag naar het nut ervan gesteld om dan weer in het niets te verdwijnen. De
hoofdbedoeling van dit eindwerk was een bijdrage te kunnen leveren die wel degelijk een verschil
kan betekenen, namelijk een specifiek hulpmiddel te maken ten behoeve van educatie rond
zwangerschapsdiabetes bij allochtone vrouwen.
Hiertoe werd in de literatuurstudie gericht op zoek gegaan naar informatie over diabetes, de
verschillende soorten, de manieren van screening en diagnosebepaling, behandeling en
opvolging. Om vervolgens verder te verdiepen in zwangerschapsdiabetes en dit, op basis van
beschikbare literatuur, specifiek bij de allochtone bevolking. Doorheen deze studie werd duidelijk
dat er geen uniforme manier van aanpak is. Verder is er niet overal gerichte informatie
beschikbaar over zwangerschapsdiabetes en als er dan nog verder gezocht wordt naar
beschikbare middelen specifiek voor de allochtone bevolking, is er helemaal niets bruikbaars
voorhanden. Een eenvoudige vertaling van beschikbare brochures naar de respectievelijke
moedertaal beantwoordt immers helemaal niet aan de specificaties waaraan een geschikte
brochure voor deze bevolkingsgroep moet voldoen.
Als resultaat van deze literatuurstudie kon de inhoud bepaald worden die in het praktijkgedeelte,
de opmaak van een goede brochure, diende opgenomen te worden. Om vervolgens omgezet te
worden in een visuele benadering met nadruk op eenvoud en begrijpbaarheid mede door gebruik
van duidelijke afbeeldingen en pictogrammen.
De interesse voor en gedurende de uitwerking van dit praktijkgedeelte bevestigde intussen reeds
dat er enerzijds wel degelijk een noodzaak is aan een dergelijke educatietool, aangezien deze
ontbrak, en anderzijds het de juiste manier van aanpak blijkt te zijn.
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VOORWOORD
Als onervaren ‘schrijver’ was het zeker niet eenvoudig om mijn beeld en gedachten op een vlotte
manier op papier te krijgen .. nog los van de talloze geheimen die in een eenvoudig word
programma schuilen. Het was voor mij al een opdracht op zich om alles in een professionele
schrijftaal te verwerken.
Een oprecht woord van dank dan ook aan Elisa Vanryckeghem, mijn interne begeleider, die steeds
klaar voor me stond om me doorheen deze eindproef te loodsen. Het was een leerrijke ervaring
maar soms moeilijk om alles op een vlotte manier te combineren met een volle agenda, mede
gevuld door mijn professionele werkzaamheden als de zorgen voor mijn gezin met 3 kinderen.
Ook qua structuur en opbouw had ik een enorme hulp aan haar. Elke keer hield ze me op het
juiste spoor, ook als ik dreigde de verkeerde wissel te nemen en gaf ze me de nodige moed om
verder door te zetten. Ik kon steeds bij haar terecht.
Tevens is hier een bedanking op zijn plaats aan mijn andere ondersteuners in dit eindwerk. Mijn
externe begeleider Anja Van Belleghem, diabeteseducator sinds verscheidene jaren in
AZDamiaan. Ze maakte me wegwijs in de wereld van diabetes en als expert op dat gebied kon ze
me aanduiden welke de voornaamste werkpunten zijn om een wereld van verandering te creëren
voor alle diabetes patiënten. Christine Carlier, werkzaam te OLV Aalst, die zeer nauw betrokken is
bij screening, diagnosestelling en behandeling van diabetespatiënten en als vroedvrouw zeer
specifiek bij zwangere patiënten, gaf me hierover de nodige inzichten.
Dank ook aan allen die een grondige en kritische blik hebben geworpen op mijn praktijkgedeelte,
de brochure die ik toch als het belangrijkste eindresultaat beschouw en zo belangrijk vind. Des te
meer omdat het effectief de betrachting is dat deze in alle mogelijke organisaties en
zorginstellingen mag gebruikt worden waar deze kan bijdragen tot een efficiëntere manier van
werken.
Dank aan mijn collega studenten alsook mijn collega’s op het werk die me telkens ook weer die
extra motivatie gaven als het nodig was. En zeker ook mijn familie en vrienden, op de eerste
plaats mijn man en 3 schatten van kinderen die me mee ondersteunden en ten gepaste tijden
zorgden voor de nodige ontspanningen en leuke gezinsmomenten!

Charlotte Vandenhaute
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1. Inleiding
Diabetes is een wereldwijd verspreide aandoening. Meer dan 400 miljoen mensen hebben te
maken met deze ziekte. De verwachting is dat dit aantal nog serieus gaat stijgen als er geen actie
wordt genomen.
Verscheidene organisaties houden zich hier mee bezig, weliswaar elk op hun eigen manier. Ook in
de verschillende zorginstellingen is er een individuele aanpak, die zeer duidelijk naar voor komt in
de publicaties rond zwangerschapsdiabetes.
In dit eindwerk tracht ik vanuit een initiële algemene benadering van diabetes af te dalen tot
zwangerschapsdiabetes en verder door te gaan tot bij de allochtone bevolkingsgroep.
Bij de allochtone bevolkingsgroep is er immers enerzijds een hogere incidentie van
zwangerschapsdiabetes en anderzijds een moeizamer proces om hen op een juiste en volledige
manier te kunnen informeren.
Op deze manier tracht ik te bepalen welke de fundamentele elementen zijn die ik moet opnemen
in het praktijkgedeelte van mijn bachelor proef.
De hoofdfocus ligt immers op het realiseren van een visueel georiënteerde
informatieverstrekkende brochure voor educatie bij de allochtone zwangere patiënt.

1.1.

Keuze van het onderwerp en doelstelling

Algemeen wordt het aantal gevallen van zwangerschapsdiabetes onderschat, de initiële steeds
gedachte 5% ligt ver af van de nu recentelijk door studie vastgestelde 12,5%. Bij allochtonen is de
prevalentie hoger, dus nog meer noodzaak aan goede educatie en net voor die specifieke
bevolkingsgroep ontbreken adequate hulpmiddelen.
Het maatschappelijk belang of probleem is dus groot en wordt met de dag groter. Enerzijds van
diabetes algemeen waarvan de recentelijke vraagstelling in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (mei 2017 door Caroline Cassart-Mailleux van departement Sociale
Zaken en Volksgezondheid) het mooiste voorbeeld is, alsook het opnieuw (in november 2017
door minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen) in vraag stellen van de
haalbaarheid van een grootschalig bevolkingsonderzoek naar diabetes. Anderzijds door de grotere
prevalentie van zwangerschapsdiabetes dan altijd gedacht, naar boven gekomen tijdens de 4 jaar
durende BEDIP studie.
Daarenboven hebben we te maken met migratie van steeds meer allochtonen die de taal niet
altijd machtig zijn en dus op een andere manier dienen geïnformeerd te worden en steeds
beperktere middelen in de zorginstellingen (Bv. tolk die maar 30 min komt .. en indien deze niet
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de ziekte of aandoening kent, ook geen juist beeld kan hebben op deze korte tijdspanne van wat
belangrijk is en wat minder).
In de zorginstelling waar ikzelf werkzaam ben, AZDAMIAAN, leeft ook deze ‘problematiek’. Op de
afdeling waar ik werkzaam ben, endocrinologie, kom ik zeer regelmatig in contact met
verscheidene diabetespatiënten. In het algemeen en dus job gerelateerd dien ik geregeld
glycemieregelingen type 1 en 2 te doen op basis van 4 of 8 puntencurves en de juiste opvolging
aan de dag te wenden. Ik sta hier dan ook in nauw contact met onze diabeteseducatoren.
Daarnaast, als mama van 3 kinderen, en maar al te goed beseffende dat als vrouw, als
toekomstige mama, de periode van zwangerschap een van de mooiste van je leven dient te zijn,
moet je het risico of de kans op complicaties bij je ongeboren kind minimaliseren. Het is ook een
van de uitgangspunten in onze dagelijkse zorgaanbieding dat eenieder recht heeft op de juiste
zorgen, de juiste of aangepaste manier van overbrengen van informatie … ongeacht zijn afkomst.
Mijn mama die aan diabetes lijdt maar mits de juiste en goede behandeling een zorgeloos leven
kan leiden en mijn beste vriendin die recentelijk zelf zwangerschapsdiabetes had, zijn weliswaar
persoonlijke redenen maar die er aanvullend voor hebben gezorgd de doelgerichte keuze voor dit
onderwerp te nemen.
Mede bevestigd door een gesprek binnen mijn zorginstelling met het hoofd van de
diabeteseducatieafdeling, kon ik vaststellen dat er een belangrijk educatief hulpmiddel op dit vlak
ontbreekt voor de allochtone bevolkingsgroep.
Perfect in lijn liggende met mijn hoofddoelstelling , naast mijn keuzemotivatie, zijnde dat ik een
‘hulpmiddel’ wou afleveren dat verder zou gebruikt worden op de respectievelijke afdelingen en
door de educatoren en niet in een of andere kast of archief terecht komt, was mijn onderwerp
evenals mijn doelstelling ‘geboren’ : “Zwangerschapsdiabetes : educatie bij de allochtone patiënt”
en opmaak van een visueel georiënteerde informatiebrochure voor deze patiëntengroep.
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1.2.

Probleemstelling educatie zwangerschapsdiabetes bij allochtonen

Diabetes is een van de grootste doodsoorzaken. Een snelle diagnose is niet altijd even gemakkelijk
(zie rubriek over type 2 en de langzaam opkomende klachten of symptomen). Een diagnose is
echter noodzakelijk om een gepaste behandeling op te starten.
Diabetes Mellitus bij de allochtone (zwangere) patiënt vraagt om een specifieke en noodzakelijke
educatie en wel om verschillende redenen.
Er zijn grote verschillen voor prevalentie van diabetes tussen allochtonen en autochtonen. Bij de
allochtone bevolkingsgroep is er een hogere incidentie van diabetes (Weijers, Bekedam, &
Oosting, 1998; Yildiz, Avonts, Van Gaal, & Van Royen, 2005).
Tevens is de specifieke en tijdelijke vorm van zwangerschapsdiabetes moeilijk te herkennen, wat
maakt dat informeren (educatie) hier nog meer nodig is. Dit vormt nu net een uitdaging bij de
allochtone bevolking. Dit is op zich al een heterogene groep. Heterogeen door diversiteit in
cultuur, taal, gewoontes, religie, voeding, zelfbeeld en integratie in de samenleving.
Zwangerschapsdiabetes houdt daarenboven complicaties in voor zowel moeder als kind en
verhoogt de kans op latere (blijvende) diabetes type 2.
In de Belgische vakliteratuur (Diabetesliga, www.diabetes.be ), alsook vanuit de Internationale
Diabetes Federatie, wordt de grotere prevalentie van diabetes onder de allochtone
bevolkingsgroep aangegeven als volgt :
“De Internationale Diabetes Federatie (IDF) brengt diabetesstatistieken over de hele
wereld in kaart en verzamelt ze in telkens in de Diabetes Atlas. De prevalentie
(voorkomen) van diabetes voor België wordt door het IDF geschat op 8,0% van de
volwassen Belgische bevolking of 1 op 12 volwassenen. Volgens voorspellingen zal dit
minstens oplopen tot 9,6% of 1 op 10 volwassen Belgen in 2030. Deze cijfers
omvatten zowel gekende als ongekende diabetes. Naar schatting 1 op 3 van de mensen
met diabetes weet niet dat hij of zij de aandoening heeft en wordt er dus ook niet voor
behandeld. Type 2 diabetes komt frequenter voor in bepaalde bevolkingsgroepen: men
ziet een twee- tot zesvoudige stijging bij personen van Turkse/Marokkaanse origine.”
In de Nederlandse literatuur waar nog meer aandacht wordt besteed aan deze
bevolkingsgroepen, wordt inderdaad ook aangegeven dat de prevalentie van diabetes bij
allochtone bevolkingsgroepen een veelvoud (3 tot 5 maal) bedraagt versus de autochtone
bevolkingsgroep (Holtrop, 2010; oorspronkelijk bron : RIVM / Rijks Instituut voor Volksgezondheid
en Milieu, “Prevalentie van zelf-gerapporteerde suikerziekte in verschillende bevolkingsgroepen
in NEDERLAND in de Nationale Studie 2 van het NIVEL in de leeftijdscategorie 20-70 jaar”).
Aanvullend wordt in de literatuur het belang van een specifieke benadering van deze
bevolkingsgroepen aangehaald (Holtrop, 2010).
De allochtone bevolking maakt in België minstens 11% uit van de totale Belgische bevolking, zie
hiervoor rubriek 2.4.2. Allochtonen in België, en vormt dus een belangrijke groep. Momenteel zijn
er 1.3 miljoen allochtonen en deze groep is zeer sterk groeiend.
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Het is in deze bevolkingsgroep het totale aantal zwangere vrouwen die onze aandacht vraagt in
deze opdracht. Met specifieke benadering bedoelt men in de literatuur het gebruik maken van
passende folders, videomateriaal in de moedertaal of door gebruik te maken van een tolk. De
voorkeur voor een tolk gaat uit naar iemand uit de vriendenkring of dichte omgeving. Eveneens
wordt het belang benadrukt van volgende aspecten (Holtrop,R.,2010) :








allochtone diabetespatiënten hebben vaker een slechtere metabole regulatie en hierdoor
een groter risico op complicaties
allochtone patiënten hebben (meer dan autochtone patiënten) behoefte aan herkenning
en erkenning
een gebrek aan begrip voor de etno-culturele situatie van deze allochtone
bevolkingsgroepen wordt ervaren als afstandelijk
een eerder afwachtende en afhankelijke opstelling bij allochtonen, daar waar het nemen
van verantwoordelijkheid belangrijk is bij het “omgaan met diabetes”
lotgenotencontact blijkt een zeer positieve werking te hebben
o zo worden bv. leefstijl en dieetadviezen best besproken met een diëtiste die uit
dezelfde culturele groep komt
allochtonen hebben meer nood aan concrete (en duidelijke) richtlijnen
o een voorbeeld uit de literatuur, maakt zeer duidelijk wat hiermee bedoeld wordt :
“ga 30 minuten per dag wandelen” in plaats van “ je moet meer bewegen”

Een gewone standaard informatieve brochure en richtlijnen zoals deze in iedere zorginstelling
gebruikt worden, brengt de boodschap aan deze bevolkingsgroep niet voldoende krachtdadig
over. Er wordt voor geopteerd, om naast de literatuurstudie, een brochure uit te werken waarbij
de nadruk wordt gelegd op de risico’s, symptomen en gevaren, zowel voor de moeder als voor het
kind, van zwangerschapsdiabetes. Net omdat een tijdige diagnose en gepaste behandeling een
wereld van verschil kan betekenen voor moeder EN kind (Holtrop, 2010).
Omwille van de verschillende barrières om deze boodschap op een manier over te brengen
waarop deze blijft hangen, is het raadzaam om er niet eenvoudigweg voor te opteren om
bestaande brochures te vertalen in alle verschillende landstalen.
Om de diversiteit van deze groep, op vlak van gangbare talen en andere verschillen, te
overbruggen is het mijn betrachting om de nadruk te leggen op een visuele overbrenging van de
informatie.
Aan de hand van gebruik van krachtige symbolen en pictogrammen die een blijvend beeld creëren
op het netvlies kan de zwangere vrouw op deze manier beter geïnformeerd worden.
Karen Vanveuren, zelfstandig thuisverpleegkundige en geregeld in contact met allochtone
patiënten, verwoordt de problematiek (vanuit de praktijk) nog als volgt : “Diabetes komt bij de
allochtone patiënten meer en meer voor, onder meer door de verminderde sociaal – economische
status, taalbarrière, godsdienst en attitudes ten opzichte van ziekte en gezondheid... Deze
factoren beïnvloeden hun gezondheid erg sterk. Het is ook vaak zo dat deze patiënten de
informatie die ze krijgen niet of onvolledig begrijpen, maar dit niet laten merken. Ze durven vaak
ook geen vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is.”
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1.3.

Aangewende zoekstrategie

Om een juist beeld te hebben rond diabetes ben ik gestart met een algemene raadpleging van de
literatuur omtrent diabetes. Deze informatie vond ik voornamelijk terug door het opzoeken van
artikelen via Springer Link, PubMed, Google Scholar, .. alsook door bezoek aan de bibliotheek.
Vervolgens heb ik mijn specifieke zoektocht verdergezet naar informatie allerhande over
zwangerschapsdiabetes en dan voornamelijk bij allochtonen. Hier werd al dadelijk vast gesteld dat
er nog wel wat literatuur of publicaties (ook over studies) terug te vinden is als het enkel over
zwangerschapsdiabetes gaat, maar anderzijds heel weinig literatuur hierover bestaat als het over
de situatie bij de allochtone bevolkingsgroepen in België gaat. Iets meer literatuur is voorhanden
vanuit Nederland.
Nochtans is het aandeel van de allochtone bevolking t.o.v. de totale Belgische bevolking reeds
vertegenwoordigd met meer dan 10% en sterk stijgende.
Er is heel wat diversiteit in de beschikbare literatuur, mede omwille van de diverse publicaties van
de verscheidene organisaties. Specifieke literatuur werd dan ook gezocht via de respectievelijke
organisaties, Domus Medica, Diabetes Liga, International Diabetes Federation, IADPSG (the
International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups), ADA (Amercian Diabetes
Association), … en ook afdelingen of departementen binnen zorginstellingen die zich hier mee
bezig houden, studies hierover, publicaties in vakbladen, …
De respectievelijke literatuur werd besproken , althans mijn bevindingen , met mijn verschillende
gesprekspartners doorheen het ganse eindwerk , zijnde Elisa Vanryckeghem als interne begeleider
en Anja Van Belleghem als externe begeleider. Na elke vorm van feedback, werd gericht verder
gewerkt in functie van mijn doelstelling.
Voor het praktijkgedeelte heb ik me voornamelijk gebaseerd op de gesprekken met Elisa
Vanryckeghem (interne begeleider) en Anja Vanbelleghem (externe begeleider) om me ervan te
vergewissen dat de juiste content werd opgenomen.
Aanvullend ging ik ook te rade bij Christine Carlier, vroedvrouw OLV Aalst en Karen Vanveuren,
zelfstandig verpleegkundige in de thuiszorg, evenals Dr. Trui Spruytte (huisarts) om ook van hen
hun specifieke mening te vragen en de mate van inzetbaarheid en bruikbaarheid van het
praktische gedeelte van mijn eindwerk, zijnde de visuele georiënteerde brochure ter educatie van
de allochtone zwangere patiënten.
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1.4.

Opbouw eindwerk

Dit eindwerk start met een literatuurstudie over de algemene diabetes aandoening, om dan
specifiek zwangerschapsdiabetes bij allochtone bevolkingsgroepen te benaderen.
Bij elk element in het “proces” van een diabetes patiënt wordt even stilgestaan bij de
belangrijkste aandachtspunten. Deze worden telkens in een apart onderdelen benaderd en
beschreven : 1. Inleiding 2. Diabetes Mellitus , Wat is het ? 3. Soorten Diabetes Mellitus 4.
Screening en diagnose, 5. Behandeling en opvolging.
In deze proef wordt in het praktijkgedeelte (deel 6) bijzondere aandacht gegeven aan de
preventie en screening van zwangerschapsdiabetes, en voornamelijk de educatie rond
zwangerschapsdiabetes en screening, diagnose, behandeling en opvolging ervan bij de allochtone
bevolkingsgroepen.
Het praktijkgedeelte , en meer bepaald het uitwerken van een handige visueel georiënteerde
brochure specifiek voor deze groep is een minstens even belangrijk deel voor mij, gezien hier ook
één van de hoofddoelstellingen ligt voor mij van deze opdracht “een educatietool opmaken die
verder gebruikt gaat worden “.
Afsluitend vatten we de belangrijkste punten samen in de conclusie (punt 7) van dit eindwerk als
zeer leerrijke ervaring.
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LITERATUURSTUDIE
2. Diabetes Mellitus
2.1.

Wat is Diabetes ?

2.1.1. Werking van de pancreas in relatie tot diabetes
De Pancreas, ook wel alvleesklier genoemd, bevindt zich in de buikholte , onder de lever en achter
de maag (zie schematische weergave van de werking in de illustratie verder hieronder). De
meeste cellen in de alvleesklier produceren een sap (pancreassap) dat enzymen bevat die mee
instaan voor de vertering van eiwitten in ons spijsverteringsstelsel. De andere cellen in de
alvleesklier produceren hormonen. Deze gegroepeerde cellen worden de eilandjes van
Langerhans genoemd en zorgen voor de productie van twee soorten hormonen, glucagon en
Insuline. Deze hormonen regelen je GLUCOSE of BLOEDSUIKERSPIEGEL (Holtrop, 2010).
De glucosespiegel dient altijd tussen de 70 en 150 mg/dl (4 en 8 millimol / liter) te liggen. Als de
glucosespiegel stijgt, is dit het signaal voor de alvleesklier om insuline te produceren. Deze
insuline zorgt ervoor dat de lichaamscellen de glucose uit het bloed gaan opnemen waardoor de
glucosespiegel weer daalt.
Gehanteerde informatiefolders, o.a. in OLV Aalst en AZ Damiaan, lichten dit als volgt toe.
Voedingsstoffen worden tijdens de vertering onder andere omgezet in glucose. Bij gebrek aan
eten, is het logische gevolg dat de glucosepiegel daalt. De alvleesklier geeft dan glucagon af aan
het bloed dat er voor zorgt dat glycogeen in de lever wordt afgebroken tot glucose en afgegeven
aan het bloed waardoor de glucosespiegel opnieuw stijgt. De twee hormonen glucagon en
insuline zorgen er dus met hun tegengestelde functie voor dat de glucosespiegel steeds in balans
blijft.
Bij de alvleesklier kunnen verschillende medische problemen optreden. Een ervan is dat deze
geen normale insulineproductie vertoont. Hierdoor wordt het glucosegehalte in het bloed
mogelijks te hoog en spreekt men van diabetes.
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De wetenschappelijke en volledige benaming van deze aandoening is DIABETES MELLITUS
Onderstaande schematische weergave toont de werking van de alvleesklier :

Figuur 1 : Werking van de Alvleesklier : insuline productie en werking. Overgenomen uit
International Diabetes Forum Atlas pag.26, 8th edition 2017 door K. Ogurtsova, J.D. da Rocha
Fernandes, Y. Huang, U. Linnenkamp, L. Guariguata,N.H. Cho, D. Cavan, J.E. Shaw, L.E. Makaroff.
Copyright 2017

2.1.2. Diabetes Mellitus

2.1.2.1.

Definitie

Glucose wordt ook wel eens suiker genoemd, vandaar dat vroeger bij een teveel aan suiker in het
bloed ook gesproken werd van suikerziekte. De benaming wordt tegenwoordig in mindere mate
gebruikt daar er verkeerde verbanden mee geassocieerd worden. Het is niet zo dat diabetes
ontstaat door te veel suiker eten , noch dat men geen suiker mag eten als men diabetes heeft
De wetenschappelijke benaming is Diabetes Mellitus (DM). De letterlijke vertaling hiervan is
“honingzoete doorstroming” , afkomstig van het Griekse diabètès , wat dia = door en abinoo =
gaan en het Latijnse mellitus = honingzoet betekent.
Diabetes is een chronische ziekte, een stoornis in het glucosemetabolisme, met als kenmerk een
verhoogde concentratie van glucose in het bloed.
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2.1.2.2.

Soorten

Deze verhoogde concentratie van glucose in het bloed kan twee oorzaken hebben. Ofwel maakt
het lichaam geen of onvoldoende insuline aan, dit wordt diabetes type 1 genoemd , ofwel is de
geproduceerde hoeveelheid insuline onvoldoende actief (om de glucosespiegel in balans te
houden), dit wordt diabetes type 2 genoemd (Reenders, Tavernier, &Woudstra, 2010).
Type 1 en 2 zijn dan ook dadelijk de voornaamste gekende types. Van alle diabetespatiënten is
90% type 2 gediagnosticeerd. In deze beide gevallen kunnen de cellen niet voldoende glucose
(suiker) uit het bloed opnemen waardoor deze zich ophoopt in het bloed. De voornaamste
klachten zijn moeheid, gewichtsverlies, verminderde spierkracht, troebel of slecht zicht en
krampen.
Andere voorkomende vormen worden weleens gegroepeerd onder diverse types waarbij zeker
aandacht dient besteed te worden aan de vorm bij zwangere vrouwen, nl. zwangerschapsdiabetes
of Diabetes Gravidarum (Rutten & Reenders, 2009).

2.1.2.3.

Hypo, Hyperglycemie en Keto-acidose

Hypoglycemie betekent een te laag glucosegehalte in het bloed, meestal bij een waarde onder 60
mg/dl. Symptomen zoals zweten, beven, plotse hevige honger, geeuwen, troebel zicht,
hartkloppingen, bleekheid , concentratiestoornissen zijn hier typische kenmerken.
Hyperglycemie betekent een te hoge bloedsuikerspiegel, meestal bij een waarde boven de 200
mg/dl. Symptomen zijn veel plassen en drinken, droge of plakkerige tong, lusteloosheid,
vermoeidheid of slaperigheid, verlies van eetlust, misselijkheid en buikpijn.
Keto-acidose is verzuring van het bloed door ketonen, waarbij ketonen zure stoffen zijn die
vrijkomen als gevolg van vetweefsel dat wordt verbrandt als bron van energie voor het lichaam bij
gebrek aan glucose als energiebron. Dit komt voornamelijk voor bij patiënten met diabetes type 1
en is te herkennen aan de typische acetongeur.
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2.1.3. Diagnose Diabetes

De diagnose van diabetes wordt algemeen gesteld op basis van een onderzoek van twee
gespreide bloedafnames in het laboratorium. De bloedafname gebeurt nuchter. Een nuchtere
bloedsuikerwaarde (glycemie) die hoger of gelijk is aan 126mg/dl wijst op diabetes. Bij een
waarde lager dan 126mg/dl en hoger dan 100mg/dl spreekt men van prediabetes of een
gestoorde glycemie. Van zodra een patiënt gediagnosticeerd is voor prediabetes is het
aangeraden reeds maatregelen te nemen, zoals gezonde voeding (zeker bij overgewicht,
mogelijks zelfs vermageren) , regelmatig bewegen en het inplannen van verdere opvolging of
controlemomenten. Sinds enige tijd wordt de diagnose ook gesteld door de bepaling van de
HbA1c waarde (geglyceerde of ‘versuikerde’ hemoglobine , zie ook pt.3.1.5.) in het bloed
(Houweling, Kleefstra, Van Ballegooie, Miedema, Rischen, & Heeg, 2005). Twee metingen zijn
nodig om een correcte diagnose van diabetes vast te leggen , zie hiervoor ook de schematische
weergave hieronder :
Diabetes mellitus, opsporing ↓
van patiënten en diagnostiek

Bepaal glucoseconcentratie met draagbare
glucosemeter

≤ 90 mg/dl

90 - 144 mg/dl

> 144 mg/dl

Bepaal glucoseconcentratie in veneus
plasma in laboratorium
≤ 110 mg/dl

Geen diabetes melitus

110 – 125 mg/dl

Gestoorde glucoseconcentratie

Herhaal na 3 maanden

≤ 110 mg/dl

Bij opsporing van patiënten 3jaarlijkse controle van plasma
glucoseconcentratie

110 – 125 mg/dl

Jaarlijkse controle van
plasma glucoseconcentratie

> 126 mg/dl

Waarschijnlijk diabetes mellitus

Bepaal glucoseconcentratie in veneus
plasma in laboratorium

> 126 mg/dl

Diabetes mellitus

Figuur 2 : Aanbevolen Diabetes Diagnose techniek , de glucoseconcentraties worden bepaald in
het bloed van een nuchtere patiënt. Overgenomen en volledig herwerkt (conversie mmol/l naar
mg/dl) uit Diagnostiek van diabetes mellitus : beperkte plaats voor draagbare glucosemeters,
2005 door S.T.Houweling, N.Kleefstra, E.van Ballegooie, K.Miedema, R.Rischen & J.E.Heeg.
Copyright 2005.
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2.2.

Evolutie van Diabetes

Onderstaande tabel geeft een opvallende en stijgende evolutie weer in het aantal diabetes
gevallen wereldwijd. Opvallend is niet alleen de stijging in het aantal gevallen wereldwijd van 425
miljoen naar 629 miljoen (stijging met meer dan 200 miljoen over een periode van 28 jaar) maar
tevens de percentuele groei van 8,8% tot bij 10%.
Hiermee is dus dadelijk ook het belang van een goede screening, behandeling en continue
opvolging van diabetespatiënten duidelijk.

Figuur 3 : Evolutie Diabetes periode 2017 – 2045. Overgenomen uit International Diabetes
Federation, 2017. Copyright,2017.

De voornaamste oorzaken van deze (verder te verwachten) stijging kan teruggevonden worden in
gespreide literatuur en bevindingen. In de eerste plaats is er de mogelijkheid tot langer leven met
diabetes ten opzichte van vroeger. Als de diagnose tijdig gesteld wordt en een gepaste
behandeling opgestart is, kan men perfect lang en gelukkig leven met diabetes. Verder laat de
evolutie in de geneeskunde vroegtijdige opsporing toe. Meer en betere kennis rond diabetes
(oorzaken en symptomen) zorgt ook voor gerichtere screeningsmogelijkheden en
aandachtspunten om eerdere vaststelling mogelijk te maken.
Een algemene (wereldwijde) toename van mensen met overgewicht en tevens afname van
dagelijkse lichamelijke inspanning zijn twee ‘levensstijlen’ die de risicogroep voor diabetes
aandoening alleen maar vergroten.
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Tenslotte heeft onze samenleving te maken met het fenomeen van de ‘dubbele vergrijzing’. De
bevolking wordt niet alleen ouder (stijgende levensverwachting) en de ‘oudere bevolkingsgroep’
maakt dus een groter deel uit van de totale bevolking, maar tevens is de gemiddelde leeftijd
steeds hoger geworden (Rutten & Reenders, 2009).
Onderstaande grafische weergave toont de verontrustende stijging van 2000 tot heden. In een
periode van ca.15 jaar is het aantal volwassenen met diabetes bijna verdrievoudigd. We moeten
wel aangeven dat dit ook voornamelijk te maken heeft met het doorheen de jaren meer gekende
beeld van diabetes en verbeterde diagnosetechnieken. Toch zijn er nog steeds vele gevallen niet
gediagnosticeerd, vooral patiënten met type 2 diabetes.

Figuur 4 : Totaal aantal volwassenen met Diabetes : evolutie 2000-2017. Overgenomen uit
International Diabetes Federation, 2017. Copyright, 2017.
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2.3.

Diabetes in “Facts & Figures “

Wereldwijd hebben 425 miljoen mensen hebben diabetes (2017) ; als er niets ondernomen wordt,
zal dit aantal stijgen tot 629 miljoen in 2045. In Europa hebben momenteel 66 miljoen mensen
diabetes (2017) ; ook hier is, als we niets ondernemen, een stijging te verwachten tot 81 miljoen
in 2045.

Figuur 5 : Situatie in 2017 en prognose naar 2045. Overgenomen uit International Diabetes
Federation, 2017. Copyright, 2017.
In Europa heeft 1 op 11 volwassenen diabetes. De voornaamste en meest gekende vorm is type 2
(90%); andere vormen zijn type 1 en zwangerschapsdiabetes. Type 2 diabetes kan voorkomen
worden door gezonde levensstijl : sport en voeding. Diabetes is een van de voornaamste oorzaken
van blindheid, amputatie en nierfalen en is een van de grootste doodsoorzaken in de wereld. De
meerderheid van de diabetes gerelateerde overlijdens komen vooral voor in de lage en minder
welstellende landen.

Figuur 6 : Aantal overlijdens in 2017 ten gevolge van Diabetes. Overgenomen uit International
Diabetes Federation, 2017. Copyright, 2017.
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2.4.

Situatie in België

2.4.1. Diabetes in België

De totale Belgische bevolking bestaat uit 11.322.088 personen. Hiervan bevinden zich er iets meer
dan 9 miljoen in de categorie 18-99 jaar, m.a.w. in de groep van de jong volwassenen en
volwassenen. Kinderen worden niet meegeteld. In deze groep, zoals weergegeven in
onderstaande tabel, bevinden zich 620.972 personen met diabetes, of bijna 7%. Er mag gesteld
worden dat hiervan ca.90% diabetes type 2 heeft, of ca. 560.000 personen. In Europa heeft
gemiddeld 1 op de 11 volwassenen diabetes. België scoort hier iets beter met 1 op 15.
Onderstaand overzicht geeft, naast de situatie in België, tevens de positie van België t.o.v. andere
Europese landen. Het volledige overzicht, alsook overzichten voor de andere regio’s, is te
raadplegen bij de International Diabetes Federation.

Figuur 7 : Aantal Diabetesgevallen per land. Overgenomen uit International Diabetes Federation
IDF regional facts sheet n° 8 (Europe), 2017. Copyright, 2017.
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2.4.2. Allochtonen in België

Gezien in deze opdracht de focus gelegd wordt op educatieve middelen bij
zwangerschapsdiabetes bij de allochtone bevolkingsgroep, is het van belang te weten hoe
omvangrijk deze groep is in België. Opzoekingswerk in de overheidsstatistieken, en weergegeven
in onderstaande tabel, illustreert de situatie weer zoals deze was op 1 januari 2017, met een
vergelijkingspunt naar 1 januari 2007. De volledige tabel is te raadplegen op de website van de
Belgische overheid https://bestat.statbel.fgov.be. De totale Belgische bevolking bedroeg op 1
januari 2017 meer dan 11 miljoen. Hiervan zijn er 1.3 miljoen allochtonen tegenover een goede
900.000 in 2010. Deze groep is ook veel sterker gegroeid dan de gemiddelde groei van de totale
Belgische bevolking nl. met 42% versus 7%. Het is deze bevolkingsgroep die onze aandacht vraagt
in deze opdracht (en meerbepaald in deze groep de vrouwen).
Belgen en
vreemdelingen
Nationaliteit

Mannen
en
vrouwen

Geslacht

België

Gewest

Vreemdelingen

Bevolking Bevolking Bevolking Bevolking
op
op
op
op
1/1/2007 1/1/2017 1/1/2007 1/1/2017
3.029.460

160.377

265.256

391.745

401.245

142.682

207.984

1.613.655

1.669.661

154.667

180.477

4.945.400

5.100.366

457.726

653.717

2.845.746

2.937.641

171.317

283.654

355.943

376.220

140.845

206.155

1.505.284

1.580.085

162.273

184.250

België

4.706.973

4.893.946

474.435

674.059

België

9.652.373

9.994.312

932.161

1.327.776

België
Vrouwen

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Waals Gewest

België
Vlaams Gewest
België
Mannen

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Waals Gewest

Mannen en vrouwen

Belgen

2.940.000

Vlaams Gewest

Mannen
en
vrouwen

Belgen en vreemdelingen

Figuur 8: Belgische bevolking per geslacht en nationaliteit voor België (evolutie 2007 -2017).
Aangepast overgenomen uit STATBEL, update 27/12/2017
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2.5.

Diabetes educatie

De diabeteseducatoren hebben een voorname rol bij het begeleiden en informeren van een
diabetespatiënt (en zijn omgeving of familie). De educatie vergt een continue aanpak met
aandacht voor (informatiebrochure UZLeuven : rol van de diabeteseducatoren) :






Inzicht in de ziekte
Inzicht in de therapie
Effecten en nevenwerkingen van de behandeling
Aanpassen van de behandeling (indien nodig)
Aanbieden van therapeutische tools

De uitdaging bestaat enerzijds uit het overbrengen van de informatie naar de patiënt en
anderzijds uit de manier waarop dit gebeurt.
Diabetes is een complexe aandoening om in begrijpbare en duidelijke taal uit te leggen, en
logischerwijs zullen allochtone bevolkingsgroepen hier dan meer moeite mee hebben dan
autochtone patiënten.
De belangrijkste aanvullende factoren waar men, bij het aanbrengen van een diabetes
educatiesessie bij allochtonen rekening mee moet houden, zijn : lichaamsbeeld, cultureel
bewustzijn, depressie, opleidingsniveau, angsten, familiale integratie en steun, individuele en
sociale integratie, gezondheidsgeletterdheid, kennis en beoordeling van de ziekte, taal, mythen,
voedingsvoorkeuren, andere vormen van medicatie (alternatieven), bewegingsvoorkeuren,
levenskwaliteit, religie en socio-economische status (Holtrop, 2010; Caballero, 2010).
De voornaamste reden om hiermee zeker rekening te houden is dat in elk van deze factoren een
mogelijks risico tot stopzetting schuilt van het educatieprogramma. Bv. onvoldoende kennis van
de ziekte, of een voedingsvoorkeur die helemaal niet strookt met wat ideaal is in een
diabetesbehandelingsproces, enz.
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3. Soorten Diabetes Mellitus
In deze rubriek wordt dieper ingegaan op de verschillende types van diabetes. In de verscheidene
literaire artikelen wordt er steeds opnieuw ingegaan op de verschillende symptomen , eigen aan
de diabetes types, alsook de risicofactoren en risicogroepen. Onderstaande tabel geeft een
handige schematische weergave om te bepalen met welke vorm van diabetes een bepaalde
patiënt te maken heeft. In de verdere beschrijving worden in detail deze verschillende en meest
voorkomende types van Diabetes Mellitus verder benaderd (Van Wijland, 2014).

Figuur 9 : Stroomdiagram ter onderscheiding types diabetes. Overgenomen uit “Als je twijfelt aan
de diagnose diabetes type 2”, juni 2014 (tijdschrift voor praktijkondersteuning) door Hans Van
Wijland. Copyright, 2014.

22

3.1.

Diabetes Mellitus type 1 en 2

3.1.1. Diabetes type 1

Diabetes Mellitus type 1 (DM1) , ontstaat door vernietiging van de bètacellen van de alvleesklier
door het eigen afweersysteem. Als gevolg hiervan wordt door ons lichaam helemaal geen insuline
aangemaakt. Deze vorm ontstaat meestal bij jong volwassenen (jonger dan 40 jaar) of kinderen.
Benaming hiervoor is “juveniele diabetes”. Minder dan 10% van de diabetespatiënten vertoont
type 1. Ook op oudere leeftijd kan, maar in mindere mate, type 1 diabetes nog optreden (De
Ronne, 2015).
Het optreden van symptomen gebeurt zeer acuut en zijn daardoor ook duidelijk herkenbaar. Het
wordt gekenmerkt door symptomen van hyperglycemie. Bij blijvende hyperglycemie verhoogt het
risico op keto-acidose (Holtrop, 2010)..
Diabetes type 1 kan dus in de regel snel gediagnosticeerd worden. De meest voorkomende
klachten zijn polyurie, polydipsie, xerostomie, vermageren zonder directe aanleiding en
vermoeidheid. Rond type 1 zijn er nog veel onduidelijkheden. Het ontstaan ervan is nog
onderhevig aan veel onderzoek. Algemeen kan wel gesteld worden dat patiënten met type 1
antistoffen in het bloed hebben die de werking van de bètacellen van de alvleesklier danig
verstoren of verhinderen.
De aanmaak van deze antistoffen kan verband houden met erfelijke factoren maar ook
omgevingsfactoren zouden een rol kunnen spelen waardoor de aanmaak van deze antistoffen
gestimuleerd wordt bv. virusinfecties, zwangerschap, … (Steck & Rewers, 2011; American
Diabetes Association : Diagnosis and classification of Diabetes Mellitus ,Diabetes Care Vol. 30,
2007).
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3.1.2. Diabetes type 2

Minder dan 10% van de diabetespatiënten vertonen type 1 , 90% van de patiënten hebben type 2.
Deze vorm treedt vooral op vanaf de leeftijd van 40 jaar. Daarom wordt deze vorm ook soms
ouderdomsdiabetes genoemd. Bij dit type wordt nog wel insuline aangemaakt, maar de
hoeveelheden zijn ontoereikend. Daarnaast is de werking van deze geproduceerde hoeveelheid
insuline verminderd. In dit laatste geval worden de lichaamscellen steeds minder gevoelig voor
insuline en is er steeds meer insuline nodig om glucose uit het bloed te halen en een goede balans
te hebben. Het onvoldoende effectief werken van dit mechanisme, waarbij de insuline minder
goed zijn werk doet , waardoor glucose in het bloed blijft en glucosespiegel stijgt, wordt
insulineretentie genoemd (Reenders, Tavernier, & Woudstra, 2010; Brands & Kessels, 2008).
Erfelijke aanleg speelt bij dit type zeker ook een rol maar factoren zoals overgewicht en een tekort
aan lichaamsbeweging verhogen het risico. Dit is dan ook dadelijk een eerste verklaring voor de
enorme toename van deze vorm van diabetes. Hierin ligt dan ook de opportuniteit om aan
preventie te doen. Bv. door een gezonde levensstijl en beweging te adviseren kan men diabetes
type 2 voorkomen.
Bij dit type zijn er veel patiënten die gedurende lange periode geen of weinig klachten vertonen,
wat de diagnosestelling alleen maar bemoeilijkt of vertraagt. Patiënten kunnen dus verscheidene
jaren reeds diabetes patiënt zijn zonder het te weten. Bij diabetes is het belangrijk om de
diagnose zo snel mogelijk te stellen om een gepaste behandeling op te starten. Dit om de
levenskwaliteit zo optimaal mogelijk te houden. De diagnose van diabetes mellitus 2 wordt
dikwijls eerder toevallig of naar aanleiding van andere aandoeningen vastgesteld zoals bv.
neuropathie, macro- en micro angiopathie (De Ronne, 2015; Rutten & Reenders,2009).
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3.1.3. Samenvattend overzicht

Algemeen wordt een (nuchtere) glucosewaarde van meer dan 126mg/dl als diagnostisch criterium
gehanteerd. Aan de hand van onderstaande karakteristieken maken we verder onderscheid (De
Ronne, 2015; Rutten & Reenders, 2009; “Blijf diabetes type 2 een stap voor”, Diabetesliga +
brochure CM, 2015; Brands & Kessels, 2011):
TYPE 1
Het lichaam maakt geen insuline meer aan

TYPE 2
Het lichaam maakt te weinig insuline of het
lichaam reageert minder op insuline

De klachten zijn: polydipsie, polyurie, wazig zien, De klachten zijn: vermoeidheid, droge mond,
(onverklaarbaar) afvallen, zwakte of

wazig zien en neuropathische klachten. Ook

vermoeidheid en (in ernstige situaties) keto-

polydipsie en polyurie komen voor

acidose
Andere klachten zijn: prikkelingen in voeten,
benen en handen
De klachten ontstaan acuut.

Omdat de klachten veel oorzaken kunnen hebben,

De diagnose type 1 kan dus snel gegeven

wordt er niet meteen aan diabetes gedacht. Het

worden.

kan daardoor langer duren voordat de diagnose
echt duidelijk is.

Type 1 komt op alle leeftijden voor. De meesten Type 2 komt op alle leeftijden voor, maar meestal
krijgen dit op jonge leeftijd.

op oudere leeftijd.

Figuur 10 : Onderscheid tussen diabetes type 1 en type 2 o.b.v. de voornaamste karakteristieken
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3.2.

Overige types

Onder deze groep worden de overige aandoeningen gegroepeerd die het gevolg zijn van een
ziekte of ontsteking aan de alvleesklier, het gevolg van het nemen van medicatie (zoals bv.
corticosteroïden) of ook de erfelijke vorm MODY.
Hieronder enkel een korte informatieve opsomming ervan ter volledigheid (Holtrop, 2010) :
MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young, is een vorm van diabetes type 2 die echter op
jonge leeftijd begint, zoals de omschrijving het zelf al aangeeft. Deze vorm is meer erfelijk bepaald
dan de meer voorkomende types 1 en 2. Mody komt veel minder vaak voor (Holtrop, 2010).
LADA, Latent Auto-immune Diabetes in Adults, is een vorm van diabetes type 1 die zich
presenteert als een type 2. 15% van de diabetes type 2 patiënten zou eigenlijk een LADA vorm
hebben (Van Wijland, 2014).
MIDD, Maternally Inherited Diabetes and Deafness, is een zeldzame vorm van diabetes en wordt
erfelijk overgedragen door de moeder. Deze vorm is gekenmerkt door het feit dat de alvleesklier
niet goed reageert op de stijging van de bloedsuikerspiegel en te weinig insuline afgeeft. Doofheid
is het belangrijkste symptoom.
NEONATALE Diabetes : Kinderen die al in hun eerste 6 (levens)maanden diabetes hebben werden
initieel onder type 1 ondergebracht (gezien de acute vorm). Door onderzoek (mede van de
Erasmus Universiteit) is ontdekt dat dit een speciale vorm betreft en daarom ondergebracht in
een specifieke groep gezien ook een specifieke behandeling vereist is
(www.allesoverdiabetes.com)
Tenslotte en aanvullend de aandoening PREDIABETES, waarbij de bloedglucosespiegel licht
verhoogd is, maar niet in die mate voldoende om te spreken van diabetes (Holtrop, 2010). Dit
wordt ook wel IGT (Impaired Glucose Tolerance) of gestoorde glucose tolerantie genoemd. De
patiënten die in deze groep gediagnosticeerd worden, ontwikkelen heel vaak , bij uitblijven van
preventieve behandeling, binnen de 10 jaar diabetes type 2.
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3.3.

Zwangerschapsdiabetes

3.3.1. Algemeen

Iedere persoon heeft kans om diabetes te krijgen, de ene behoort al wat meer tot een risicogroep
dan de andere. Naast erfelijke aanwijzingen zijn er, zoals toegelicht, ook bepaalde andere
risicofactoren zoals een ongezonde levensstijl, te weinig beweging, .. Ook zwangere vrouwen
kunnen diabetes krijgen. Dit noemt men Diabetes Gravidarum of zwangerschapsdiabetes.

3.3.2. Symptomen

Het menselijk lichaam verandert veel tijdens de periode van zwangerschap. Veel hormonen
komen vrij die de insuline in het lichaam minder goed laten werken. Normalerwijze zou de
alvleesklier dan extra insuline moeten aanmaken, op zoek naar de evenwichtige situatie. Bij
zwangerschapsdiabetes is dit niet het geval waardoor de bloedglucosespiegel stijgt (De Ronne,
2015).
Zwangerschapsdiabetes ontstaat tijdens de zwangerschap en verdwijnt na de zwangerschap door
het wegvallen van de placentahormonen (Reijnders-Klink & Eijpe, 2014). Zwangerschapsdiabetes
is meestal van tijdelijke aard en weer voorbij als de hormonale situatie zich terug normaliseert als
het kindje geboren is (Van Belleghem, Staand order AZDamiaan “Zwangerschapsdiabetes met
dieet of insuline”, 2016). Na de zwangerschap maakt het lichaam immers opnieuw minder
hormonen aan.
Zwangerschapsdiabetes (wetenschappelijke benaming is Diabetes Gravidarum) komt voor bij 3%6% van de zwangere vrouwen , meestal pas vanaf de 24ste week van de zwangerschap (De Ronne,
2015; “Gewicht van een zwangere is belangrijk”, Praktische huisartsengeneeskunde, 2015). Een
verdere opvolging is wel aangewezen, de kans dat bij deze patiënten diabetes op latere leeftijd
(onder vorm van type 2 ) terugkomt is 1 op 2 en dit al binnen een periode van 5 tot 10 jaar na de
zwangerschapsdiabetes (De Ronne, 2015).
Zwangerschapsdiabetes is begrijpelijkerwijs niet hetzelfde als diabetes bij zwangere vrouwen.
De algemene symptomen zijn ook hier zeker aan de orde, zoals veel dorst en droge mond,
veelvuldig plassen, onverklaarbare vermoeidheid, vermagering (ondanks geen specifieke
aanleiding hiertoe), gezichtsproblemen, tintelingen in voeten en benen, moeilijk genezende
wonden en genitale infecties of blaasontstekingen. Gezien de ernst van de mogelijke complicaties
(zie verder) dient er extra aandacht besteed te worden aan deze symptomen (Rutten & Reenders,
2009; American Diabetes Association : Diagnosis and classification of Diabetes Mellitus , 2007;
Van Wijland, 2014).

27

Intussen is echter ook geweten dat er een verhoogde kans is op zwangerschapsdiabetes als er een
familiale voorgeschiedenis is, de zwangere vrouw ouder is dan 35 jaar, de zwangere vrouw
overgewicht heeft, er bij een eerdere zwangerschap reeds zwangerschapsdiabetes werd
vastgesteld, het geboortegewicht van het kindje geschat wordt op meer dan 4kg, er teveel
vruchtwater aanwezig is (polyhydramnion), de zwangere vrouw reeds een eerdere zwangerschap
heeft gehad waarbij het geboortegewicht meer dan 4kg was. Allemaal indicaties waar met de
nodige aandacht moet op gelet worden (Van Belleghem, Staand order AZDamiaan
“Zwangerschapsdiabetes met dieet of insuline”, 2016; “Gewicht van een zwangere is belangrijk” ,
Praktische huisartsengeneeskunde, 2015; Reijnders-Klink & Eijpe, 2014).

3.3.3. Complicaties en gevolgen voor moeder en kind
Een medische aandoening heeft altijd gevolgen of complicaties, zo ook tijdens een zwangerschap.
Zwangerschapsdiabetes kan leiden tot problemen of complicaties zowel bij de zwangere vrouw
zelf als bij het kind.
Bij het kind kunnen de volgende problemen of complicaties optreden : miskraam, overlijden rond
de bevalling, vroeggeboorte, te groot kind (macrosomie) of te klein kind, kans op diabetes bij het
kind, aangeboren afwijkingen (hart en nieren), hyperbilirubinemie, neonatale hypoglycemie en
verhoogde kans op schouderdystocie.
Bij de moeder : netvliesproblemen, nierproblemen, beschadiging van de zenuwbanen, verhoogde
kans op pre-eclampsie, verhoogde kans op sectio of kunstverlossing, schildklierafwijkingen,
obesitas, polyhydramnion, vasculaire complicaties en verhoogde kans op diabetes type 2
(Reijnders-Klink & Eijpe, 2014; Veneman, 2009).
Deze complicaties en problemen geven duidelijk het belang aan van een snelle diagnosestelling en
adequate behandeling. Niet alleen omwille van deze reeds aangrijpende complicaties op zich ,
maar evenzeer omwille van het reeds vermelde sterk verhoogde (1 op 2) risico op diabetes type 2
in een later stadium (American Diabetes Association, “Management of Diabetes in Pregnancy :
Standards of Medical Care in Diabetes”, 2018)

28

4. Screening en diagnose
4.1.

Screening en diagnose bij Diabetes Mellitus type 1 – type 2

4.1.1. Inleiding : Screening , hoe en waarom ?

Vooreerst dient het onderscheid gemaakt te worden tussen screening en het effectief stellen van
de diagnose. Aangezien diabetes, en dan voornamelijk diabetes mellitus type 2, een zeer
frequente chronische aandoening is die aanleiding geeft tot aanzienlijke morbiditeit en
mortaliteit, is het raadzaam te screenen naar diabetes.
Behandelen kan des te beter bij vroegere detectie, elke patiënt kan pas behandeld worden als hij
“gekend” is. Voornamelijk diabetes type 2 patiënten worden dikwijls maar heel laat
gediagnosticeerd, zeker indien geen symptomen naar boven komen en net bij diabetes 2 kan je al
lang drager zijn maar nog geen symptomen vertonen (American Diabetes Association,
“Diagnosing Diabetes and Learning about Prediabetes”, 2016).

4.1.2. Verschillende screeningstypes

De meest gekende vorm van screening is de populatiescreening. Bij deze populatiescreening
nodigt men een hele groep mensen uit , zonder rekening te houden met leeftijd, geslacht,
afkomst, … voor een screening. Voordelen zijn duidelijk in deze benadering, er wordt namelijk een
grote groep bereikt, bijvoorbeeld door het uitsturen van eenzelfde brief of uitnodiging naar een
ganse bevolking of bevolkingsgroep (Koeck, et al., 2015). Nadeel is echter dat dit een
arbeidsintensieve (en dikwijls ook kostelijke) benadering is en de opkomst, zeker bij onvoldoende
sensibilisering, eerder aan de lage kant blijft. Ervaring leert dat een groot deel van de bevolking
niet ingaat op een eerste uitnodiging. Net omwille van de niet altijd even duidelijke aanwezigheid
van symptomen gaat men er, zelfs als potentieel patiënt, van uit dat het hen niet aanbelangt
(Woolthuis, 2015). Volgens de geraadpleegde literatuur wordt een algemene (populatie)
screening bij personen zonder symptomen inderdaad niet echt aanbevolen (Janssen, Gorter,
Stolk, & Rutten, 2009).
Toch zijn er ook voordelen aan screening, zo ook bij de screening naar diabetes. Behandeling is
immers mogelijk en kan op verschillende manieren (zie verder) maar daarvoor dient natuurlijk
eerst de diagnose gesteld te worden. Soms is het aangeraden om het effect van de behandeling te
maximaliseren door er in een zo vroeg mogelijk stadium mee te beginnen. Een goede en tijdig
opgestarte behandeling komt de levenskwaliteit dan ook ten goede. Des te meer aangezien
symptomen bij diabetes 2 soms langer uitblijven en de patiënt dus al lang drager kan zijn maar
nog geen symptomen hebben, is een adequate screening aangewezen.
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Volgende, voor wat betreft diabetes, interessantere vormen van screening worden onderscheiden
(Holtrop, 2010) :





Selectieve screening : een selectie of subgroep wordt opgenomen voor screening, waarbij
de selectie bepaald wordt aan de hand van criteria bepaald in functie van de ‘risico’
groepen
Opportunistische screening : vorm van screening die uitgevoerd wordt op het moment de
patiënt eigenlijk voor een andere aandoening “in behandeling” is of op consultatie komt
Case – finding : aandoening wordt gedetecteerd op basis van een concrete aanwijzing
Multiple of Multiphasic screening : screening waarbij doorheen verschillende tests tot een
beperktere groep wordt gekomen waarbij dan een definitieve screening kan uitgevoerd
worden

4.1.3. WIE screenen bij DIABETES ?
Een algemene screening naar diabetes, bij asymptomatische personen, wordt dus niet
aanbevolen. Er wordt eerder geopteerd voor een gerichte en opportunistische screening door
middel van een zogenaamde tweestapsmethodologie.
Deze benadering, de tweestapsmethodologie, bestaat dus uit 2 delen :
Deel 1 van de screening : bij de groep van asymptomatische personen die zich bv. bij de huisarts
of andere zorgverlener aanbieden (= opportunistisch) en vanaf 40 jaar (groep van 40 plussers =
gericht) wordt een (eveneens gerichte) vragenlijst overlopen.
Deel 2 van de screening : Bij deze groep van hoogrisicopersonen wordt bij een dergelijke
tweestapsscreening de nuchtere glycemiewaarde bepaald door middel van een bloedafname.
Een van de meest gebruikte vragenlijsten ter bepaling van het risico op diabetes, in deel 1 van
deze tweestapsmethodologie, is de FINDRISC vragenlijst. Deze FINnish Diabetes RIsc SCore is
gebaseerd op een aantal zeer gerichte vragen rond leeftijd, BMI, buikomtrek, gebruik van
antihypertensiva, dagelijkse fysieke activiteit en gebruik van groenten en fruit, tijdelijk gestoord
glucosemetabolisme en familiaal voorkomen (Domus Medica, “Wanneer, bij wie en hoe screenen
en herscreen naar diabetes mellitus type 2”, 2015).
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Figuur 11 : Findrisc Type 2 diabetes risk assessment form, Overgenomen uit Finnish Diabetes
Association.
In deze vragenlijst worden de volgende vragen behandeld en beantwoord :










Leeftijd :
o een eerste onderscheid wordt gemaakt op de grens van 45 jaar (jonger of ouder)
o in de categorie ouder dan 45 jaar wordt een verdere opsplitsing gemaakt
Gewicht : Body Mass Index (BMI) wordt bepaald
Buikomtrek : bepaling van de buikomtrek ; verschillende subgroepen tussen man en
vrouw
Beweging : er wordt gepeild naar een minimum van dagelijkse beweging of fysieke
activiteit
Gezonde voeding : er wordt gepeild of groenten en fruit deel uitmaken van het dagelijkse
voedingspatroon
Bloeddruk : verificatie of er nu of eerder medicatie wordt of werd genomen tegen hoge
bloeddruk
Bloedsuikerwaarde : verificatie of er ooit reeds een verhoogde bloedsuikerwaarde werd
vastgesteld
Erfelijkheid : navraag naar familiale aanwezigheid met een diabetes verleden

Het overlopen en invullen van deze vragenlijst correspondeert bij elke vraag met een bijhorende
score. Op basis van de totaalscore wordt al dan niet een verdere test uitgevoerd.
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Een FINDRISC score hoger of gelijk dan 12 betekent een verhoogd risico. Na de oplijsting van de
risicofactoren en het bepalen van de bijhorende score, gaat men bij een tweestapsscreening enkel
bij deze hoog risicopatiënten over tot een bloedafname ter mogelijke diagnosestelling van
diabetes. Weliswaar is het resultaat van deze vragenlijst een uitgelezen mogelijkheid om ook bij
personen met een verhoogd risico maar toch met een NORMALE glycemiewaarde bij
bloedafnamen reeds van start te gaan met het aansturen op een goed leefstijladvies, gezonde
voeding, advies tot stoppen met roken (bij rokers), …
Bij normale testresultaten is het ook aangewezen om jaarlijks, bij deze personen met verhoogd
risico, een nieuwe bloedafname en test te doen. In afwezigheid van een verhoogd risico wordt de
tweestapsscreening best driejaarlijks herhaald.
Bij typische klachten (zie eerder in dit document) die tijdens dit screeningsproces naar boven
komen, wordt natuurlijk niet meer van screening gesproken maar al dadelijk van diagnosestelling.
Extra aandacht is aangewezen voor personen met aandoeningen of reeds opgestarte specifieke
behandelingen (bv. behandeling met antipsychotica) die diabetes veroorzaken, deze zijn immers
niet geïntegreerd in de FINDRISC methodologie. De Diabetesliga heeft intussen een
Nederlandstalige versie van de Findrisc vragenlijst opgesteld.

Figuur 12 : Folder Diabetes Liga

Figuur 13 : Nederlandstalige versie (Findrisc) vragenlijst uitgegeven door Diabetesliga
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Figuur 14 : Uitleg bij Nederlandstalige versie (Findrisc) vragenlijst uitgegeven door Diabetesliga
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4.1.4. Maatschappelijke relevantie

Een zeer relevante en samenvattende vraag die de situatie en bijhorende problematiek schetst,
werd in 2017 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gesteld. We sluiten deze rubriek omtrent
algemene screening en diagnosestelling naar diabetes hier dan ook mee af, des te meer gezien de
relevantie ervan en aangeven dat er vanuit onze maatschappij nog heel wat KAN (en zelfs MOET)
gedaan worden (voor de volledige uiteenzetting , zie : www.dekamer.be ; Bulletin nr : B116 Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1479)
Op 24 maart 2017 werd door volksvertegenwoordiger Caroline Cassart-Mailleux (MR) aan
departement Sociale zaken en volksgezondheid de volgende vragen gesteld: Wat zijn de meest
voorkomende methoden om diabetes op te sporen? Hoeveel gevallen werden er in 2014, 15 en
16 vastgesteld en zouden patiënten niet automatisch bij een bloedonderzoek bij de huisarts
moeten gescreend worden? Zou er dan beter geen sensibiliseringscampagne opgezet worden om
huisartsen er toe aan te zetten die test bij elk bloedonderzoek aan te vragen ?
Aanleiding van de vraag is dat er volgens de diabetesliga ca. 200.000 Belgen zijn die niet weten
dat ze aan diabetes type 2 of prediabetes lijden.
Het op 11 september 2017 gepubliceerde antwoord is hieronder in eigen bewoordingen terug te
vinden en ligt volledig in lijn met wat kan teruggevonden worden in de literatuur hierover en
opgenomen is in deze literatuurstudie.
Het screenen van diabetes type 2 kan door het afnemen van een gestandaardiseerde vragenlijst,
biochemische testen (op bloed-of urine staal) of een combinatie van deze twee. De meest
aanbevolen methode is de tweestapsmethodologie (case-finding).
Een labobepaling wordt enkel aangeraden bij personen met een verhoogd risico. Na een positieve
screening moet er doorverwezen worden om de diagnose te stellen.
Er kan een schatting gemaakt worden van het aantal personen met diabetes op basis van
geneesmiddelenverbruik en ook zelf gerapporteerde info in de Belgische Gezondheidsenquête.
Een veralgemeende screening naar diabetes bij asymptomatische personen wordt niet aanbevolen
wegens de kost van de screening ten aanzien van het lage aantal personen dat hiermee extra
wordt opgespoord. Een gerichte opportunistische screening door middel van een
tweestapsmethodologie wordt wel aanbevolen: eerst gaat men risicofactoren na voor diabetes
mellitus type 2 via een vragenlijst bij alle 40-plussers. Dit om het aantal verwijzingen voor
biochemische testen te reduceren (en de daarmee gepaard gaande kosten).

34

4.1.5. Diagnosestelling bij Diabetes Mellitus type I en II

Voor de effectieve diagnose van diabetes , wordt een van de onderstaande testen (in labo)
gehanteerd :




Stel de diagnose van diabetes mellitus na twee nuchtere glycemiebepalingen op verschillende
dagen met een waarde van ≥126 mg/dl. (Grade 1A)
Indien nuchtere glycemie niet haalbaar, is tweemaal een HbA1c ≥6,5% een (minder gevoelige)
andere diagnosemogelijkheid. (Grade 2A)
Een random glycemie ≥200 mg/dl bij een patiënt met de klassieke symptomen van hyperglycemie
is ook een voldoende criterium voor de diagnose. (GPP)
Opmerking : GRADE is een internationaal veel gebruikte “kwalificatiemethode” om zowel de
kwaliteit van evidentie als de sterkte van een aanbeveling op een heldere en eenduidige wijze te
beoordelen. Voor mee info : zie bijlage.
De hoeveelheid HbA1c in het bloed (2e vermelde manier van diagnose) geeft een indruk van de
gemiddelde bloedsuikerwaarde in de afgelopen twee tot drie maanden. Als je goed bent ingesteld
en je weinig hoge bloedsuikers hebt gehad de afgelopen 2 à 3 maanden, dan zal het HbA1c
binnen de gewenste waarden liggen. Heb je veel uitschieters en ben je moeilijk in te stellen, dan
zal de waarde hoger liggen. Een hoge HbA1c is dus altijd een reden om kritisch te kijken en verder
op te volgen, evalueren of testen (Koeck, et al., 2015).
CRITERIA VOOR PREDIABETES
GNG : Gestoorde nuchtere glycemie
overeenkomstige waarde voor Hb1Ac
GGT : Gestoorde Glucosetolerantie
CRITERIA VOOR DIABETES
Nuchtere glycemie
HbA1c
Niet-nuchtere glycemie
OGTT

110-125mg/dl
6-6,4%
OGTT na 2 uur : 140-199 mg/dl
> 126mg/dl
> 6,5%
> 200mg/dl in aanwezigheid van klassieke
symptomen van hyperglycemie
OGTT na 2 uur > 200 mg/dl

Figuur 15 : Criteria voor prediabetes en diabetes
Een ander type diabetes dan diabetes mellitus type 2 dient natuurlijk in acht genomen te worden
bij de volgende symptomen en dient desgevallend doorverwezen te worden naar een
endocrinoloog voor diagnostische oppuntstelling : diagnose van diabetes <40 jaar (zie rubriek
3.1.3. : diabetes type 1 is urgent), vermagering, familiaal voorkomen van diabetes, niet
geassocieerd met obesitas, patiënten met gehoorverlies sinds jonge leeftijd, comorbiditeit of
medicatie die secundaire diabetes in de hand kan werken.
Het is niet altijd eenvoudig om een onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van
diabetes. Leeftijd, symptomen en familiale anamnese kunnen helpen om tot een diagnose te
komen. Bij vermoeden van een ander type diabetes dan diabetes mellitus type 2 is
endocrinologisch advies doorgaans aangewezen.
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4.2.

Screening en diagnose bij zwangerschapsdiabetes

4.2.1. Algemeen

Bij elke vrouw kan zwangerschapsdiabetes optreden. Vrouwen die een pancreas hebben die niet
op volle kracht insuline kan maken hebben natuurlijk een verhoogde kans. Men ziet dit meer
voorkomen bij patiënten met overgewicht en waar er reeds aanwezigheid van diabetes is in de
naaste familie (bij bv. één van de ouders, broers of zussen)
Het is begrijpelijk dat vrouwen die vroeger al eens zwangerschapsdiabetes of een baby hadden
die meer dan 4 kg woog bij de geboorte een hoger risico op zwangerschapsdiabetes hebben (zie
ook pt.3.3.2. voor de symptomen bij zwangerschapsdiabetes). Vaak ontstaat de
zwangerschapsdiabetes hier dan ook al vroeger in de zwangerschap (Patiëntenbrochure OLV Aalst
“info rond vrouwen met hoger risico voor zwangerschapsdiabetes”).

4.2.2. Inleiding : Screening bij zwangerschapsdiabetes, hoe en waarom ?

Jaarlijks worden in België bijna 135.000 vrouwen zwanger. Vijf tot tien percent van hen krijgt
tijdens de zwangerschap te maken met een te hoge bloedsuiker.
Het is erg belangrijk om dit op tijd vast te stellen en te behandelen. Hoge bloedsuikers verhogen
immers het risico op verwikkelingen voor moeder en kind, zowel tijdens als na de zwangerschap.
Naast de wereldwijde toename van diabetes type 2 in jongere leeftijdscategorieën neemt in de
westerse wereld ook de leeftijd toe waarop vrouwen zwanger worden. Daarenboven is reeds in
het begin van de jaren 90 in Nederland, bij een oplijsting van de herkomst van zwangere vrouwen
per leeftijd en herkomst, vastgesteld dat een grote groep zwangere vrouwen van allochtone
afkomst ouder zijn dan 40 jaar en het aandeel stijgt met de leeftijd (Van Selm & Holm, 1996). Hier
gaat het niet altijd over een eerste maar eerder over één of meerdere volgende
zwangerschappen.
Het vroegtijdig opsporen van dysglycemie vóór of zeer vroegtijdig in de zwangerschap is dan ook
essentieel aangezien de baby’s van deze vrouwen niet alleen een hoger risico lopen op foetale
overgroei, maar ook op congenitale afwijkingen. Het tijdig opsporen van zwangerschapsdiabetes
is tevens belangrijk gezien het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 postpartum.
Daarom raadt men bij elke zwangere vrouw een opsporingstest aan. Hierbij wordt de bloedsuiker
gemeten na het drinken van een suikeroplossing.
Op basis van uitgevoerde studies en internationale consensusdiscussies kwamen een artsengroep
deel uitmakend van de „Vlaamse Diabetes Vereniging vzw” (VDV: dit is nu de Diabetes Liga), leden
van de „Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie” (VVOG) en leden van Domus Medica
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(voorheen de Vereniging van Vlaamse Huisartsen) in 2012 tot een consensus over de screening
naar voorafbestaande diabetes bij zwangerschap(swens) en naar zwangerschapsdiabetes.
Deze consensus stelt dat alle vrouwen gescreend moeten worden naar voorafbestaande diabetes,
het liefst reeds op het ogenblik van de zwangerschapswens of ten laatste bij het eerste prenatale
contact. Dit moet gebeuren door middel van een nuchtere glycemiecontrole, gebruikmakend van
dezelfde diagnostische criteria voor diabetes als buiten de zwangerschap. De consensus raadt ook
aan om levensstijladvies te geven aan elke zwangere vrouw vroeg in de zwangerschap.
Screening in het eerste trimester (bij de eerste prenatale controle) wordt gedaan met een
random, maar bij voorkeur met een nuchtere glucose. Indien de uitslag normaal is, dient de OGTT
bij 24-28 weken te worden herhaald. Indien afwijkend, wordt dit gevolgd door een orale
glucosetolerantietest (OGTT). Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes in de voorgeschiedenis,
wordt geadviseerd om bij 16 weken een OGTT te verrichten.
Indien er bij de eerste screening prenataal een gestoorde nuchtere glycemie wordt vastgesteld,
raadt de consensus aan om zo snel mogelijk te screenen naar zwangerschapsdiabetes door middel
van een glycemiebepaling drie uur na een orale glucosetolerantietest (OGTT) met 100 g glucose.
Dit kan ook betekenen dat er sprake is van pregestationele diabetes.
Screening in het tweede trimester (zwangerschapsduur 24-28 weken) gebeurt bij alle zwangere
vrouwen door middel van OGTT.

Figuur 16 : De consensus van VDV, VVOG en DOMUS MEDICA over screening naar
zwangerschapsdiabetes. Overgenomen uit “Screening naar pregestationele diabetes mellitus bij
zwangerschap(swens) en naar zwangerschapsdiabetes”, tijdschrift voor geneeskunde 69 nr 4 2013
K.Benhalima, overleggroep VDV-VVOG-Domus Medica. Copyright, 2013.
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4.2.2.1.

BEDIP-N project : Belgian Diabetes In Pregnancy studie

Gezien het gebrek aan internationale éénvormigheid wat de diagnose van zwangerschapsdiabetes
betreft, ontwikkelde de ‘International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups
(IADPSG)’ een aanbeveling voor een nieuwe opsporingsstrategie naar diabetes tijdens de
zwangerschap.
Deze nieuwe consensus pleit voor opsporing naar vooraf bestaande diabetes vroeg in de
zwangerschap en voor een universele opsporing naar zwangerschapsdiabetes met de 2uur 75g
orale glucose tolerantie test (OGTT) vanaf 24-28 weken van de zwangerschap. Er wordt gebruik
gemaakt van verstrengde criteria (de IADPSG criteria) voor de diagnose van
zwangerschapsdiabetes en slechts 1 afwijkende waarde is voldoende voor de diagnose van
zwangerschapsdiabetes. Deze nieuwe screeningsstrategie voor zwangerschapsdiabetes wordt
sinds kort nu ook aanbevolen door de ‘World Health Organization’ (WHO).
De OGTT wordt gebruikt voor de diagnose van (zwangerschaps)diabetes, vastgesteld als er één
afwijkende waarde is (The global diabetes community : Oral Glucose Tolerance Test; UZLeuven,
afdeling Endocrinologie : Richtlijnen OGTT, 2015)
Referentietest

ADA 100 g OGTT

IADPSG 75 g OGTT

Challenge

Glucosebelasting

100 g

75 g

50 g

Nuchter

95 mg/dl

92 mg/dl

(*)

1u

180 mg/dl

180 mg/dl

130 of 140 mg/dl

2u

155 mg/ dl

153 mg/dl

(*)

3u

140 mg/dl

(*)

(*)

Aantal afwijkende
waarden voor een
positieve test

2

1

1

Figuur 17 : Overzicht screenings- en diagnostische tests voor zwangerschapsdiabetes met
bijhorende grenswaarden. Overgenomen en aangepast uit Diabetesliga.
(*) deze waarden worden bij deze test niet gebruikt als criteria

Om in de toekomst tot meer robuuste aanbevelingen te kunnen komen rond opsporing naar
diabetes in de zwangerschap, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie na onderzoek in de
eigen populatie, werd dan ook in België, meerbepaald in Vlaanderen, een initiatief genomen om
een grote studie op te starten, de BEDIP –N studie, de Belgian Diabetes In Pregnancy studie.
In de BEDIP-N studie worden zowel een niet gekende vooraf bestaande diabetes vroeg in de
zwangerschap als een nieuw ontstane zwangerschapsdiabetes opgespoord.
Aan de studie namen 7 centra deel : UZ Leuven, UZA, Imelda Bonheiden, OLV-Aalst-campus Aalst,
OLV-Aalst-campus Asse, Kliniek Sint-Jan Brugge en Kliniek Sint-Jan Brussel onder coördinatie van
UZ Leuven. Het doel was een grote groep van zwangere vrouwen te onderzoeken om gegevens te
verzamelen in onze eigen populatie rond de frequentie van vooraf bestaande diabetes in de
zwangerschap en de frequentie van zwangerschapsdiabetes op basis van deze nieuwe
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opsporingsstrategie. De BEDIP-N studie bestudeert een nieuwe manier om diabetes tijdens de
zwangerschap op te sporen (Benhalima, et al., 2014).
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verschillende stappen in de studie.

Figuur 18 : Verloop screening & diagnosestelling in BEDIP-N studie. Overgenomen uit BMC
Pregnancy & Childbirth door K. Benhalima, 2014. Copyright, 2014.
Bij elke vrouw zal tussen 6-13 weken van de zwangerschap een niet gekende vooraf bestaande
diabetes of zwangerschapsdiabetes opgespoord worden door de nuchtere glycemie te bepalen.
Indien er diabetes of zwangerschapsdiabetes wordt vastgesteld, zal de patiënte doorverwezen
worden naar het diabetesteam voor de standaard behandeling en opvolging in de zwangerschap
zoals deze nu ook in de normale routine gebeurt. Indien er geen diabetes of
zwangerschapsdiabetes wordt vastgesteld vroeg in de zwangerschap, zullen alle vrouwen tussen
24-28 weken van de zwangerschap, dezelfde opsporingstesten ondergaan voor
zwangerschapsdiabetes.
Voor de deelnemende vrouwen zonder zwangerschapsdiabetes eindigt de studie na de bevalling
wanneer ze het ziekenhuis verlaten (max. duur studie is dus ca. 8 maanden). Vrouwen bij wie
zwangerschapsdiabetes wordt vastgesteld vroeg of later in de zwangerschap, zullen 3 maanden
na de bevalling opnieuw een 2-uur 75g OGTT krijgen om een permanente vorm van diabetes op te
sporen (Benhalima, et al., 2014).
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4.2.2.2.

Orale Glucosetolerantietest (OGTT)

De gehanteerde test is de Orale Glucosetolerantietest (OGTT), een test waarbij de
bloedsuikerspiegel wordt gemeten na inname van een standaarddosis glucose.
In de dagen, voorafgaand aan de test, eet de patiënt gewone voeding, dus geen specifieke
voeding voor diabetes patiënten, noch caloriebeperkende voeding. De patiënt moet minstens 8
tot 12 u nuchter zijn. Water drinken mag, maar zeker geen suiker of cafeïne houdende dranken
zoals koffie of cola. In deze zelfde periode mag niet gerookt worden door een patiënt-roker.
De test duurt 2 uur. Gedurende de test mag de patiënt niet eten, niet roken en dient volledig
gerust te worden. Het verloop van de test is als volgt (Vandaele & Brouckmeersch, 2017) :






4.2.2.3.

Een bloedafname bij aanvang begin van de test.
Het drinken van een oplossing met 75 g (200 ml) glucose (suiker) in 5 minuten.
Aansluitend drinken van 1 beker koud water.
1 en 2 uur na het drinken worden bloedafnames gedaan.
De suikerwaarde van deze bloedafname wordt bepaald.

Resultaten BEDIP studie

Gezien de studie startte in 2014 en een periode van 3 jaar betrof, zijn de resultaten maar gekend
sinds begin dit jaar (2018). Heden (sinds eerste helft 2018 tot nu ; vernomen na contact met
Mevr. K. Benhalima als coördinator van deze studie) worden de verschillende resultaten
geanalyseerd.
Een voorlopig resultaat, gepubliceerd dd. 10 november 2015, bracht toen al duidelijkheid dat er
steeds een verkeerde inschatting (onderschatting) werd gedaan in het verleden m.b.t. prevalentie
van zwangerschapsdiabetes.
Dit werd gepubliceerd door een van de deelnemende ziekenhuizen , OLV Aalst, in onderstaande
communicatie : “ De BEDIP-N-studie bestudeert een nieuwe manier om diabetes tijdens de
zwangerschap op te sporen.De studie, een samenwerking tussen zeven ziekenhuizen, is nu halfweg
en kan de eerste cijfers voorleggen. Daaruit blijkt dat het percentage vrouwen met
zwangerschapsdiabetes schommelt rond 13 procent, een hoger percentage dan oorspronkelijk
gedacht. Omdat ziekenhuizen de screening naar zwangerschapsdiabetes elk op hun eigen manier
organiseerden, waren cijfers tot nu toe moeilijk te vergelijken. Aan de overkoepelende BEDIP-Nstudie hebben ondertussen een duizendtal vrouwen meegedaan.”
Bij navraag in maart 2018 aan Mevr. K. Benhalima, wordt het hierboven belangrijkste element,
zijnde een prevalentie die veel hoger ligt dan initieel gedacht bevestigd door de waarde van 12,5%
(in lijn met de eerder, halverwege de studie, gecommuniceerde 13% maar beduidend hoger dan
de gedachte 3 à 6%)
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4.3.

Screening en diagnose bij allochtonen

Algemeen wordt aangeraden om de leeftijdsgrens voor screening (cfr. Findrisc vragenlijst) te
verschuiven , meerbepaald te verlagen met 10 à 15 jaar, naar 25 jaar bij personen met een
etniciteit geassocieerd aan een hogere incidentie van diabetes (o.a. Turks, Marokkaans en ZuidAziatisch). (Grade 1C). Bij vrouwen afkomstig uit het Midden-Oosten of Zuid-Azië is het risico
doorgaans nog hoger (Informatiefolder OLV ziekenhuis Aalst).
Het is dus ook in deze groep zeker aangewezen om in geval van zwangerschap elke potentiële
diabetes patiënt, dus elke zwangere allochtone vrouw, te screenen en mogelijks te
diagnosticeren.
Het is deze bevolkingsgroep die we ook a.d.h.v. een visuele brochure willen informeren over
zwangerschapsdiabetes.
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5. Behandeling
5.1.

Behandeling Diabetes Mellitus type 1 – type 2

5.1.1. Algemeen

In grote lijnen worden 2 typen of groepen van behandeling onderscheiden, de medicamenteuze
versus NIET medicamenteuze behandeling. In sommige gevallen is de aangewezen
behandelingswijze een combinatie van beiden, zeker als bij de niet medicamenteuze behandeling
het nodige effect uitblijft (Domus Medica, “welke niet-medicamenteuze adviezen bij diabetes
type mellitus 2” , 2015).
Anders gesteld, de behandeling van diabetes bestaat uit drie pijlers (Holtrop, 2010;
Informatiefolder OLV ziekenhuis Aalst) :
1. In de eerste plaats is de levensstijl van belang en mogelijks dienen hier de nodige
aanpassingen doorgevoerd te worden : een gezonde voeding met tips over
vermageren of gewichtsreductie bij overgewicht is een goede basis, aangevuld
met meer bewegen of voldoende lichaamsbeweging, en als onvoorwaardelijke
aanbeveling “stoppen met roken”.
2. Medicatie dient aanvullend opgestart te worden als de eerste pijler geen
voldoende resultaten oplevert : orale medicatie of mogelijks zelfs insuline voor
het verlagen van het bloedsuikerniveau (maar ook voor de preventie van hart -en
vaatlijden).
3. Een derde en even belangrijke pijler is een continue opvolging: regelmatige
opvolging door de huisarts of andere behandelende arts met minstens een
jaarlijkse controle of algemeen nazicht om problemen op tijd op te merken en
tegen te houden. Naast het verstrekken van informatie of uitleg zal zeker ook
aandacht besteed moeten worden aan het motiveren van de patiënt om deze
adviezen op te volgen en te implementeren in het dagelijkse leven.
Het is op basis van deze 3 pijlers dat de rol van een diabetesteam volledig is afgestemd.

5.1.2. Rol van een diabetesteam

De rol van de diabeteseducatoren bestaat erin de patiënt te begeleiden doorheen het ganse
proces van screening over diagnosestelling tot behandeling en op weg helpen van de patiënt naar
“eigen” opvolging en zelfcontrole. We onderscheiden de hieronder vermelde belangrijkste taken
of stappen waarbij de behandeling in het merendeel van de gevallen bestaat uit een combinatie
van levensstijladvies en medicatie (Reenders, Tavernier, & Woudstra, 2010).
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Behandeling door het diabetesteam :






Stap 1 : Informeren van de patiënt
Stap 2 : Voedingsadvies en leefstijlmaatregelen: de belangrijkste stap (pijler 1)
Stap 3 : Orale medicatie toevoegen (pijler 2)
Stap 4 : Overgaan op insuline in combinatie met orale medicatie (pijler 2)
Stap 5 : educatie patiënt naar verdere opvolging en (zelf) controle (pijler 3)

5.1.3. Specifieke groepen
Gezien een selectieve screening erin bestaat verschillende patiëntengroepen te benaderen,
meerbepaald deze met een hoger risico, is het belangrijk deze “groepen” te benoemen. Tevens is
het belangrijk om per type groep te bepalen wie de meest aangewezen zorgverlener is om de
screening uit te voeren, alsook de eventuele latere behandeling (Holtrop, 2010).
Voorbeelden van karakteristieke patiëntengroepen, die ook doorheen het lezen van literatuur
allerhande naar boven komen, zijn volwassenen (jonger of ouder dan 40 jaar ; zie ook verschil
tussen diabetes type 1 en 2), oudere patiënten, zwangere vrouwen, allochtone patiënten, …
Sommige patiënten zullen, afhankelijk van de categorie, al dan niet deel uit maken van de
patiëntenpopulatie waarvoor de huisarts of een andere zorgverlener zorg draagt. Andere
patiënten of groepen van patiënten zullen in eerste instantie met andere zorgverleners in contact
komen.
5.1.3.1.

Allochtone zwangere patiënten

Diabetes bij de allochtone patiënt vraagt om een specifieke benadering. In de eerste plaats vormt
de allochtone bevolking een zeer heterogene groep op zich. Deze diversiteit komt tot uiting in
taal, cultuur, religie, voedingsgewoonten,... Niet alle allochtone groepen zijn daarenboven in
dezelfde mate geïntegreerd in de samenleving.
De hogere prevalentie van diabetes type 2 onder sommige groepen allochtonen kan het zinvol
maken om selectief actiever te screenen. In vergelijking met de autochtone bevolking kennen
allochtone diabetespatiënten vaker een minder goed stofwisselingsmechanisme en dus daarmee
samenhangend een groter risico op complicaties (Holtrop, 2010).
Bij de diabeteseducatie van allochtone patiënten moet op een aantal aspecten gelet worden.
Reeds in pt. 1.2 “Probleemstelling educatie zwangerschapsdiabetes bij allochtonen” werd
vermeld dat allochtone patiënten behoefte hebben aan (h)erkenning, begrip voor hun
etniculturele situatie en dat een taalbarrière een probleem kan vormen (miscommunicatie). We
verwijzen hier opnieuw naar folder of videomateriaal, bij voorkeur in de moedertaal of
aangebracht door een tolk of iemand uit de familie of vriendenkring. Bij een afwachtende en
afhankelijke opstelling van de allochtone patiënt zal gewezen moeten worden op een stuk eigen
verantwoordelijkheid bij de behandeling van zijn diabetes.
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Hieronder een voorbeeld van een opgemaakte brochure in het Nederlands door Nederlandse
Diabetes Federatie en vervolgens in verschillende andere talen vertaald (Engels, Arabisch, Turks,
….)

Figuur 19 : Voorbeeld educatiefolder in het Arabisch en het Engels, opgemaakt door NDF
(Nederlandse Diabetes Federatie)
De volledige folder (zie bijlage) betreft 8 pagina’s lectuur en nodigt niet uit tot het volledig
doornemen ervan.
De hieronder vermelde 5 tips zijn belangrijk in elke zorg voor elke allochtone patiënt :






Altijd in het zorgdossier vermelden wanneer er sprake is van een taalbarrière
Train (of informeer tenminste) familieleden die de zorg nadien overnemen
Wees bewust van de taalbarrière en wees creatief en flexibel met hulpmiddelen
Leer hoe te communiceren met hulp van een tolk
Kijk naar waar regels wat ‘geflexibiliseerd’ kunnen worden (of op zijn minst op een
éénduidige en begrijpbare manier kunnen aangebracht worden)

Verder is het aangewezen de voordelen van benadering in groep, het inzetten van lotgenoten en
informatieverstrekking op basis van concrete adviesverlening maximaal te benutten bij educatie
van de allochtone zwangere patiënten (Holtrop, 2010).
Groepseducatie is bij veel allochtonen effectiever dan individuele advisering en uitleg. Dit zou
bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden in het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.
Hierbij zouden patiënten uit de eigen gemeenschap die reeds langer met diabetes bekend zijn, als
rolvoorbeeld voor nieuw gediagnosticeerde patiënten kunnen dienen. De moeilijkheid ligt erin
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deze groep van patiënten te sensibiliseren om voor, tijdens en na de zwangerschap deze sessies
bij te wonen (indien diabetes werd vastgesteld).
Lotgenotencontact blijkt voor allochtone diabetespatiënten ook positief te werken. Hier ligt dus
zeer zeker een aan te wenden opportuniteit op het vlak van diabeteseducatie bij de zwangere
patiënt (allochtone zwangere vrouw) tijdens haar ziekenhuisverblijf (bevallingperiode)
Daarnaast zijn allochtone patiënten gebaat bij zeer concrete adviezen en het aanbieden van
informatie in zeer duidelijke bewoording, bv. “Ga elke dag 30 min wandelen” i.p.v. “ beweeg
meer” Het kan ook zeker helpen wanneer, bij het bespreken van deze zeer duidelijke en concrete
leefstijl- en voedings en dieetadviezen, deze dan ook nog toegelicht worden door een diëtiste die
uit dezelfde culturele groep komt of zich minstens bijgeschoold heeft in de voedingsgewoonten
van de respectievelijke cultuur.

5.1.3.2.









Conclusie

Behandeling van diabetes bij specifieke groepen vereist aandacht voor de
karakteristieke kenmerken en bijhorende problematieken van deze
patiëntencategorieën.
De (huis)arts zal zich voornamelijk bezighouden met de specifieke categorieën of
groepen van de allochtone diabetespatiënten en de oudere patiënten met diabetes.
Begeleiding van allochtone patiënten dient nauw aan te sluiten bij de etnoculturele
beleving. Hierbij moet extra aandacht gegeven worden aan taalproblematiek,
voorkeur voor groepsbegeleiding, behoefte aan concrete uitleg en benadrukken van
eigen verantwoordelijkheid.
Zwangere vrouwen zullen bij voorkeur begeleid worden door diabeteseducatoren,
diabetesverpleegkundigen en gynaecoloog en na de bevalling door de huisarts.
Zwangere allochtone vrouwen worden door het zelfde multidisciplinaire team
begeleid met een aantal specifieke aandachtspunten (erkenning, gebracht door
lotgenoot, duidelijke en gerichte advisering, gebruik van fotomateriaal).
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5.2.

Drie pijlers van behandeling : Levensstijl, medicatie & opvolging

5.2.1. Levensstijl

5.2.1.1.
Voeding
Een van de eerste te hanteren behandelingswijzen is een gezonde en evenwichtige voeding,
mogelijks aangevuld met vermageringsadvies bij overgewicht. Een gezonde en aangepaste
voeding ligt aan de basis van de diabetesbehandeling.
Deze behandeling is erop gericht om (Informatiefolder OLV ziekenhuis Aalst) :





Een zo normaal mogelijk bloedsuikergehalte te verkrijgen
Een gezonder lichaamsgewicht te bereiken en te behouden
Te hoge vetgehaltes in het bloed te vermijden
Te hoge bloeddruk te vermijden

Voor een gezonde voeding, ligt in eerste instantie de gekende voedingsdriehoek aan de basis.

Figuur 20 : Gezondheidsdriehoek
Water is de keuze bij uitstek qua drank, alternatief ter afwisseling is koffie of thee maar zonder
suiker. Wat voedingsmiddelen betreft, zowel van plantaardige oorsprong als dierlijke oorsprong
met een gunstig of neutraal effect op de gezondheid worden aanbevolen.
De principes van de vernieuwde voedingsdriehoek zijn ook van toepassing voor personen met
diabetes (Diabetes Liga). Een gezond voedingspatroon voor personen met diabetes wijkt immers
niet af van dat voor personen zonder diabetes. Er zijn wel enkele extra aandachtspunten. Zo is het
voor personen met diabetes belangrijk om de koolhydraten correct in te schatten, zeker bij
diabetes type 1. Diabetes type 2 is vaak gecorreleerd aan overgewicht en obesitas, extra aandacht
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naar calorie-aanbreng is dus aangewezen (Vlaams tijdschrift voor Diabetologie, 2017). Verder
volgt een diabetesvoeding de principes van gezonde voeding, die dus voor iedereen gelden, ook
voor mensen die geen diabetes hebben. Eten op regelmatige tijdstippen en geen maaltijden
overslaan zijn belangrijk. Er wordt bij voedingsadvies ook altijd gestreefd naar realistische
doelstellingen. Bij overgewicht volstaat een vermagering van 5 tot 10% vaak al om het
bloedsuikergehalte sterk te verbeteren (Informatiefolder OLV ziekenhuis Aalst).
Ook hier wordt immers best per specifieke (leeftijds)groep een aangepaste benadering
gehanteerd. We lichten hier enkel de groep van de zwangere allochtone patiënten toe gezien
enkel de relevantie van deze groep tot de behandeling van diabetes. Bij zwangere vrouwen, wordt
nog meer een evenwichtige en gevarieerde voeding aangeraden, nog meer melkproducten,
helemaal geen alcohol en het beperken van cafeïne. Verder geen rauwe producten van dierlijke
afkomst. Groenten en fruit dienen grondig gewassen te worden. De voeding moet dus als
primaire behandelingsvorm zowel bijdragen aan het welzijn van de foetus en de moeder als het
bereiken en behouden van deze normale glycemie en het voorkomen van ketose. Wanneer de
zwangerschap gepaard gaat met diabetes, is bijzondere aandacht voor de koolhydraat- en
energievoorziening immers zeker op zijn plaats (Reijnders-Klink & Eijpe, 2014).
Eenmaal de diagnose van zwangerschapsdiabetes is gesteld, wordt aanbevolen om te starten met
dieetmaatregelen. Op dat moment zijn het advies van een diëtist en contact met een
endocrinoloog gewenst.
Bij zwangere vrouwen die van allochtone origine zijn, kunnen specifieke religieuze overtuigingen
of vereisten eigen aan hun geloof of afkomst nog extra aandacht vergen voor de diabeteseducator
in zijn toelichting rond aangepast of optimaal voedings of levensstijladvies. Specifiek wat bv. de
ramadan betreft bij (zwangere) vrouwen van Islamitische afkomst, zijn zij niet verplicht hieraan
deel te nemen als er diabetes is gediagnosticeerd. Echter dienen zij wel voldoende ingelicht en
geadviseerd te worden indien zij als patiënt hier wel aan deelnemen, des te meer gezien de totaal
verstoorde ritmes op vlak van aantal maaltijden en omvang. De basisregel “een evenwichtige,
gevarieerde voeding waarbij geen maaltijden worden overgeslaan” wordt hier immers totaal niet
nageleefd. Het is aan de diëtiste om bij de zwangere patiënt te benadrukken of minstens aan te
raden dat het beter is om niet deel te nemen aan de ramadan omwille van de toch niet te
verwaarlozen gevaren.
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5.2.1.2.

Beweging

Voldoende bewegen en minder lang stilzitten blijven, naast niet roken (zie verder) en gezond
eten, belangrijke thema’s voor een gezond leven. Om de toegenomen inzichten op vlak van
beweging en sedentair gedrag volwaardig te kunnen meenemen en afbeelden , werd hiervoor een
apart model te ontwikkelen naar analogie met de voedingsdriehoek : de bewegingsdriehoek
Eenieder zal hierbij natuurlijk moeten rekening houden met zijn fysieke mogelijkheden (Vlaams
tijdschrift voor Diabetologie, 2017).

Figuur 21 : Bewegingsdriehoek
De bewegingsdriehoek is opgebouwd uit 4 delen :







Sedentair gedrag of m.a.w. lang stilzitten : alles wat je doet in zittende of liggende
houding waarbij weinig energie wordt verbruikt. Slapen wordt niet meegerekend.
Beweging met HOGE intensiteit : minimum 75 minuten per week, bij voorkeur te
spreiden in meerdere momenten. Voorbeeld 3 dagen 25 minuten waarbij de
tijdspannen van 25 minuten best nog eens opgesplitst wordt in 2 of 3 momenten.
Voorbeelden van dit type activiteit : joggen, zwemmen aan hoog tempo,
fitnessen, stevig fietsen .. maar ook spitten in de tuin.
Beweging met MATIGE intensiteit : minimum 150 minuten , ook hier te spreiden
over verschillende dagen, elke werkdag een half uurtje en gespreide tijdstippen
per dag. Voorbeelden van dit type activiteit : zwemmen , fietsen , harken in de
tuin ..
Beweging aan LICHTE intensiteit : vaak genoeg rechtstaan, in beweging zijn aan
lichte intensiteit (waarbij je niet moe wordt) en dit gedurende de ganse dag, de
hele week door.
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Ook bij deze behandelingsvorm wordt er aan specifieke groepen aandacht gegeven en in functie
daarvan gericht advies gegeven. Voor volwassenen, een aanbeveling tot matige fysieke activiteit
van minimum 5 keer per week minimum 30 minuten bewegen en intense fysieke activiteit van
minstens 3 keer per week minimum 25 minuten sporten (bv. 10.000 stappen/ dag).
Voor zwangere allochtone vrouwen hanteren we, in de mate van het mogelijke, dezelfde
aanbeveling als bij volwassenen.
Enkele interessante hulpmiddelen die hiervoor in het leven geroepen zijn, zijn de websites
www.gezondleven.be en www.10000stappen.be
Conclusie : In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat het
best aanpakt, vatten we voor je samen in de “8 Gezond Leven tips van de bewegingsdriehoek”.
1. Zit minder lang stil én beweeg meer : niet te lang aan één stuk stilzitten
2. Zet stap voor stap : Introduceer met mondjesmaat meer beweging in je leven en kies voor
haalbare doelen
3. Ga elke dag voor een gezonde mix : elke dag zitten, staan en bewegen afwisselen
4. Varieer waar je beweegt en minder zit : maak van elke kans een mogelijkheid tot minder zitten
en meer bewegen
5. Ruil minder gezonde keuzes in voor gezonde gewoontes
6. Voel je goed : kies iets wat je graag doet en tevens met volle overtuiging (om het vol te houden)
7. Denk vooruit en plan : stel echt een plan op om minder te zitten en meer te bewegen ; wat,
waar en wanneer … eventueel met wie?
8. Pas je omgeving aan : richt deze zo in dat je eerst naar de gezonde keuze grijpt

5.2.1.3.

Rookstop

Voor een diabetes patiënt is roken nog vele malen ongezonder daar het in sterke mate de kans op
complicaties verhoogt. Roken leidt tot schommelingen van de glycemie en doet de gevoeligheid
voor insuline (bij medicamenteuze behandeling) sterk afnemen. Het is vanuit medisch perspectief
dus aan te raden om te stoppen met roken.
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5.2.2. Medicatie

Indien de niet medicamenteuze behandeling niet of niet voldoende helpt, kan men best overgaan
tot een aanvullende medicamenteuze behandeling. Het is natuurlijk raadzaam om dezelfde
voedingsgerelateerde adviezen evenals deze met betrekking tot beweging verder te blijven
aanhouden.
Indien de streefcijfers niet bereikt worden binnen één à twee weken, moet er bij voorkeur gestart
worden met een insulinetherapie onder begeleiding van een endocrinodiabetoloog (UZLeuven,
informatie voor patiënten, “praktische gids diabetes : insuline analogen”). Een behandeling van
zwangerschapsdiabetes met insuline blijft de absolute voorkeur genieten boven een behandeling
met perorale antidiabetica, aangezien insuline de meest doeltreffende therapie is en hiermee ook
de meeste ervaring bestaat tijdens de zwangerschap (Benhalima, overleggroep VDV-VVOG-Domus
Medica “zwangerschap en diabetes”, Tijdschrift voor geneeskunde 69 nr 4 2013)
Bij diabetes type 1 is een intensief insulineschema (combinatie van middellangwerkend en
ultrakortwerkend insuline) de meest praktische benadering.
Bij diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes is behandeling met insuline nog steeds het middel
van eerste keus, zeker in het eerste trimester van de zwangerschap. Er kan begonnen worden met
alleen middellangwerkend insuline of met alleen ultrakortwerkend insuline bij (sommige)
maaltijden (Reijnders-Klink & Eijpe, 2014).
Vrouwen met een kinderwens die met orale bloedglucoseverlagende middelen worden
behandeld, zullen in het algemeen voor de conceptie ingesteld moeten worden op insuline. Dan
gelden dezelfde adviezen en richtlijnen als bij een preconceptioneel reeds bekende diabetes.
Specifiek voor de allochtone zwangere patiënt, en in periode van ramadan maar twee maaltijden
per dag gebruikt (‘s morgens vroeg en ‘s avonds laat na zonsondergang), wordt geadviseerd om
medicatie met een korte werkingsduur voor te schrijven. Hiermee wordt de kans op hypoglycemie
na de maaltijd geminimaliseerd. Bij gebruik van langwerkende middelen dient soms het moment
van inname of de dosering te worden aangepast. Bij gebruik van insuline tijdens de vastenperiode
genieten langwerkende preparaten de voorkeur, die dan ’s avonds laat geïnjecteerd worden. Bij
gebruik van kortwerkende insuline dient men bij het ontbijt te kiezen voor een preparaat met een
zo kort mogelijke werkingsduur om de kans op hypoglycemie in de ochtend te voorkomen
(Holtrop, 2010)
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5.2.3. Opvolging en zelfcontrole

5.2.3.1.

Doelstelling

De voornaamste doelstelling van zelfcontrole is bepalen of de behandeling voldoende is of
anderzijds dient bijgestuurd te worden. Zo ook bij opstart van een insulinebehandeling heeft
zelfcontrole als voornaamste functie het bepalen of aanpassen van de insulinedosis, de keuze
voor het soort insuline dat gebruikt gaat worden en de verdeling van de insulinetoediening over
de dag (Domus Medica, “Hoe mensen met diabetes mellitus type 2 aanzetten tot zelfzorg?”,
2015).
Daarnaast helpt zelfcontrole bij de opsporing van acute glycemie ontregeling en de inschatting
van effecten op de bloedglucosewaarden van mogelijke ontregelende invloeden zoals voeding,
sport, stress en ziekte. Zelfcontrole draagt voor de patiënt ook bij aan het inzicht, de aard en het
verloop van de ziekte. Tot slot vergroot zelfcontrole ook het inzicht van de zorgverlener in het
dagelijks verloop van de bloedglucosewaarden (Holtrop, 2010).
De genoteerde meetresultaten, samen met gegevens als toegediende insuline hoeveelheid en
eventueel opmerkingen over de omstandigheden waarin de meting is gebeurd, kunnen helpen bij
de interpretatie van de waarden van de bloedsuikerspiegel.
Maaltijden en vormen van beweging, maar ook bv. de menstruatiecyclus bij vrouwen kunnen
immers impact hebben op het resultaat. In ieder geval dienen de gegevens voor de huisarts of
andere zorgverlener om eventueel een bij te sturen in de behandeling indien dit nodig zou blijken.
Het bijhouden van een overzicht van de metingen geeft de patiënt ook stilaan meer inzicht in de
eigen diabetes situatie en in de factoren die er op inwerken.
De streefwaarden verschillen van persoon tot persoon en zijn ook afhankelijk van de situatie.
Onderstaande tabel met richtwaarden biedt alleen een indicatie. Iedere individuele situatie wordt
uiteraard best besproken met de behandelende zorgverlener of diabetesteam.

Vóór de maaltijd
2u na de maaltijd
Hypoglycemie
Hyperglycemie

Glucosewaarde
70-110 mg/dl
<180 mg/dl
<65 mg/dl
>250 mg/dl

Figuur 22 : Overzicht richtwaarden. Overgenomen en aangepast uit “aan de slag met je waarden”
door Diabetes Liga.
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5.2.3.2.

Glucosedagcurves

Voor het optimaliseren van de insulinetherapie is controle van de bloedsuikers dus nodig in de
vorm van glucosedagcurves. Op vaste tijdstippen doorheen de dag wordt het bloedglucosegehalte
gemeten. Prikken op willekeurige momenten wordt ten stelligste afgeraden, omdat aan dergelijke
metingen zelden eenduidige conclusies te verbinden zijn.
Het is praktisch en overzichtelijker om de resultaten van zelfcontrole te laten noteren in een
glucosedagboekje, waarbij tevens bijzonderheden (bijvoorbeeld over sport of doorgemaakte
hypo’s) worden opgeschreven. Ook de adviezen van de arts kunnen in het dagboekje genoteerd
worden (Holtrop, 2010).

Figuur 23 : Voorbeeld zelfcontroleschema glucose. Overgenomen uit documenten ter beschikking
gesteld door LMN (Lokaal Multidisciplinair Netwerk) Brugge Oostende Houtland
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5.2.3.3.

Na de bevalling en volgende zwangerschappen

Aangezien een gestoorde glucosetolerantie postpartum vaak voorkomt, is de aanbeveling van de
consensus van de VDV, de VVOG en Domus Medica om elke vrouw die zwangerschapsdiabetes
heeft gehad te sensibiliseren voor het latere risico op diabetes type 2.
Iedere zwangere vrouw met zwangerschapsdiabetes wordt voorgesteld om zich te registreren
voor het project „Zoet Zwanger”, een initiatief van de Diabetes Liga en gesteund door de Vlaamse
overheid, waarbij vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes herinneringen
toegestuurd krijgen om jaarlijks de nuchtere glycemie te laten controleren bij de huisarts
(http://www.zoetzwanger.be)
Bij volgende zwangerschappen is het natuurlijk aan te raden, bij een diagnose van
zwangerschapsdiabetes bij een vorige zwangerschap, om extra alert en waakzaam te zijn.
De patiënt moet hierin ook enige verantwoordelijkheid opnemen en regelmatig een nazicht of
controle-onderzoek ondergaan. In het opvolgingsgesprek wordt bepaald welke aspecten zelf
opgevolgd kunnen worden zoals gewicht, bloeddruk, bloedsuikergehalte. De glucosemeter is hier
noodzakelijk voor de zelfcontrole van de patiënt (Van Ryswyk, Middleton, Hague, & Crowther,
2016).
Om de 3 à 4 maanden bloed nemen om enkele parameters na te laten kijken, evenals een jaarlijks
groter onderzoek bij de huisarts (o.a. nazicht van de voeten, bloed en urine onderzoek) alsook bij
de oogarts zijn de basis van een goede opvolging om verdere mogelijke problemen te voorkomen
(Benhalima, “project Zoet Zwanger”, 2017).
Het is dus van belang ook de allochtone patiënten te sensibiliseren tijdens de educatiesessies en
te informeren over de noodzaak naar verdere opvolging.
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PRAKTIJKDEEL
6. Case : informatieve (educatie) folder
6.1.

Hoe allochtone bevolking informeren over zwangerschapsdiabetes

6.1.1. Inleiding
Op basis van mijn bevindingen na de uitgevoerde literatuurstudie en waarvan in dit document de
belangrijkste aandachtspunten werden beschreven enerzijds en anderzijds na besprekingen
hieromtrent , werden de volgende elementen opgelijst die in de brochure dienen opgenomen te
worden.
De gehouden besprekingen omtrent de content van de brochure waren :
-

interne besprekingen met Anja Van Belleghem, diabeteseducator AZ Damiaan en
haar collega
besprekingen en overlopen met Christine Carlier, vroedvrouw in Onze Lieve
Vrouw ziekenhuis Aalst

Algemene input omtrent de brochure , los van de specifieke inhoud, maar wel met betrekking tot
het gekozen onderwerp :
-

Dient kort en gericht te zijn :
o “Kort” : heden zijn de gebruikte hulpmiddelen (zoals patiëntenbrochures,
informatiebrochures, flyer of mappen) te lang om zeker bij de allochtone
bevolkingsgroep de boodschap te kunnen overbrengen en hier de nodige
aandacht te BEHOUDEN.
o “Gericht” : net om de aandacht te richten op de juiste aspecten enerzijds
en anderzijds rekening houdende met het belangrijke gegeven dat
allochtone bevolkingsgroepen meer boodschap hebben aan klare en
duidelijke gerichte richtlijnen, eerder dan algemene (en soms vage of
voor ruimere interpretatie vatbaardere) bewoordingen

-

Belangrijke algemene opmerking betreft de noodzaak (of uitdrukkelijke vraag) van
AZDamiaan om deze informatieve brochure in het nederlands op te maken, daar
waar er informerende tekst voorzien dient te worden. De redenen zijn velerlei en
de voornaamste hieronder opgesomd :
o 1. De voertaal in het ziekenhuis is Nederlands
o 2. Het is onmogelijk om in elke moedertaal (van alle mogelijke
nationaliteiten die in het ziekenhuis op behandeling komen) een visuele
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o

o

o

o

brochure op te maken, gezien de nadruk op het visuele ligt zal dit geen
probleem mogen vormen
3. Het is niet de policy van AZDamiaan om bij dergelijk behandelingen een
tolk in te schakelen , de reden is dat de tolk slecht ½ uur aanwezig wil of
kan zijn en dit is onvoldoende om de nodige uitleg op een gepaste manier
te geven ; de voorkeur gaat hier uit naar ondersteuning van de familie
(waar wel meestal een Nederlandstalig familielid wordt gevonden).
Betrokkenheid van de familie is trouwens bij diabetes ook belangrijk, zij
dienen ook geïnformeerd te worden bij de behandeling en op de hoogte
te zijn van de nodige “nazorg’
4. De educator dient zich op een juiste manier uit te drukken en doet dit
best in zijn eigen moedertaal, ondersteund door het gebruik van de
brochure
5. Het heden gebruikte hulpmiddel neemt enorm veel tijd in beslag en is
daarom minder nuttig voor de allochtone bevolking , daar dient (net met
deze brochure) beter gewerkt te worden aan de hand van kortere
gerichte en eenduidige verstrekking van informatie (in korte duidelijke
bewoordingen) ; zie eerder in deze opdracht
6. Gezien het de bedoeling net is om de nadruk te leggen op het visuele
karakter van de brochure wordt er hier aanvullend geen echte
meerwaarde gezien aan het feit of nu een andere taal dan het Nederlands
gebruikt wordt. We verwijzen hier dan ook nog even naar de
noodzakelijke verantwoordelijkheid van de patiënt zelf die natuurlijk
moet openstaan om te luisteren naar de potentiële gevolgen voor hem of
haar, des te meer als het een risicopatiënt betreft.
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6.1.2. Op te nemen elementen

De brochure als educatiehulpmiddel rond zwangerschapsdiabetes bij de allochtone bevolking
dient de volgende 6 rubrieken (hieronder samenvattend opgelijst) te bevatten :

1. Wat is zwangerschapsdiabetes?



Door hormonen in de zwangerschap wordt het lichaam minder gevoelig voor insuline
waardoor het glucose gehalte in het bloed kan stijgen.
Bij teveel stijging van dit glucosegehalte heb je zwangerschapsdiabetes.

2. Hoe wordt dit vastgesteld?




Tussen 24 à 28 weken zwangerschap wordt er een OGTT uitgevoerd.
Dit is een test waarbij je nuchter glucose drinkt (75g glucose), een uur later en twee
uur later wordt het bloed geprikt om het glucosegehalte te bepalen.
Targets:
- N: ≤ 92 mg/dl
- 1 uur: ≤ 180 mg/dl
- 2 uur: 153 mg/dl

3. Wat te doen? Behandeling





Dieet volgen en bewegen
Glycemie meten
Soms insuline of medicatie
Opvolgen door arts, diabetesverpleegkundige en diëtiste

4. Complicaties voor moeder en kind










Grote of te kleine baby
Vroeggeboorte of miskraam
Te veel vruchtwater
Zwangerschapsvergiftiging
Obesitas
Meer kans op kunstverlossing of keizersnede
Lage glycemie bij de baby
Grotere kans op diabetes type 2
Schouderdystocie
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5. Wie heeft meer risico?





Iemand in de familie met diabetes
Zwangerschapsdiabetes in vorige zwangerschap
Overgewicht
> 35 jaar

6. Opvolging na de bevalling






Stop diabetesmedicatie
Stop glycemiecontrole thuis
Gezonde voeding en beweging
Opvolging na ± 3 maand (OGTT) + afspraak endocrinoloog
Jaarlijkse controle Hba1c bij huisarts




Bij volgende zwangerschap terug kans op zwangerschapsdiabetes
Inschrijven project ‘Zoet zwanger’ voor verdere (begeleide) opvolging
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6.2.

Opmaak visueel georiënteerde folder voor educatie rond
zwangerschapsdiabetes bij de allochtone bevolking

Figuur 24 : Pagina 1 “voorblad” van de opgemaakte visueel georiënteerde brochure voor educatie
rond zwangerschapsdiabetes bij de allochtone patiënt.
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Figuur 25 : Pagina 2 “wie” van de opgemaakte visueel georiënteerde brochure voor educatie rond
zwangerschapsdiabetes bij de allochtone patiënt.
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Figuur 26 : Pagina 3 “wat is het” van de opgemaakte visueel georiënteerde brochure voor
educatie rond zwangerschapsdiabetes bij de allochtone patiënt.
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Figuur 27 : Pagina 4 “diagnose” van de opgemaakte visueel georiënteerde brochure voor educatie
rond zwangerschapsdiabetes bij de allochtone patiënt.
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Figuur 28 : Pagina 5 “behandeling” van de opgemaakte visueel georiënteerde brochure voor
educatie rond zwangerschapsdiabetes bij de allochtone patiënt.
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Figuur 29 : Pagina 6 “complicaties moeder” van de opgemaakte visueel georiënteerde brochure
voor educatie rond zwangerschapsdiabetes bij de allochtone patiënt.
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Figuur 30 : Pagina 7 “complicaties kind” van de opgemaakte visueel georiënteerde brochure voor
educatie rond zwangerschapsdiabetes bij de allochtone patiënt.
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Figuur 31 : Pagina 8 “opvolging” van de opgemaakte visueel georiënteerde brochure voor
educatie rond zwangerschapsdiabetes bij de allochtone patiënt.
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7. Discussie & conclusie
Doorheen de opmaak van dit eindwerk en op basis van mijn literatuurstudie heb ik mogen
ervaren dat er heel weinig uniformiteit is naar aanpak van het hele gebeuren rond diabetes in het
algemeen. We voeren nog steeds discussies met voor en tegenstanders of het nuttig en zinvol is
om aan globale screening te doen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de relevante vraagstelling in
de loop van 2017 in de Kamer (ook in dit eindwerk kort vermeld), alsook het idee van Jo
Vandeurzen om een nationale screening op te zetten. Over dit laatste idee is het intussen alweer
stil. Voorstanders zien vooral de voordelen en het nut van screening om bij diagnose van diabetes
tijdig een gepaste behandeling te kunnen opzetten en de patiënt in kwestie nog een kwalitatief
leven te kunnen bieden. Tegenstanders zien eerder naar het economische aspect (hoge financiële
plaatje) en argumenteren dat een gehele screening geen meerwaarde biedt.
Kijken we dan specifiek naar diabetes bij zwangere vrouwen merken we het zelfde fenomeen. Er
is geen uniforme aanpak, er zijn verschillende criteria gangbaar, in functie van de organisatie die
ze heeft opgesteld of uitgeschreven. We zijn hier wel op de goede weg met initiatieven zoals de
BEDIP studie (waarvan de resultaten nu kortelings zullen gepubliceerd worden) en projecten zoals
Zoet Zwanger en de afgesproken consensus naar diagnose; maar tussen iets afspreken en
effectief allen uniform zo handelen is dikwijls nog een hele lange weg te gaan.
Het mooiste bewijs hiervan zijn de verschillende gehanteerde cijfers als het over prevalentie gaat
doorheen de afgelopen jaren en het feit dat, zelfs als we gemiddelden nemen, nog helemaal de
bal hebben misgeslaan. We hebben het niet over ca. 5% bij zwangere vrouwen die aan
zwangerschapsdiabetes lijdt maar over bijna 13%. Uiteenlopende percentages van x % tot y % zijn
voornamelijk te wijten aan verschillende diagnosetechnieken en beschikbare percentages wijken
dus af in functie van de zorginstelling die ze kenbaar geeft.
Kijken we naar de beschikbare middelen rond educatie, en meerbepaald naar de
informatieverstrekkende (patiënten)brochures, dan ligt dit ook in lijn met de andere aspecten die
naar boven gekomen zijn, zoals bij screening, en diagnosestelling… we zijn nog heel ver verwijderd
van een uniforme benadering en manier van werken of plan van aanpak.
Meestal is er wel een brochure beschikbaar binnen de zorginstelling. Patiëntenbrochures zijn er
dus genoeg, voornamelijk gericht op de meest voorkomende vormen van diabetes (type 1, type2).
Hier en daar merken we zelfs een specialisatie in een bepaalde richting, bv. specifieke informatie
rond diabetes bij kinderen en inderdaad ook over zwangerschapsdiabetes (weliswaar in mindere
mate). Voegen we daar nog de vraag (of de wens) naar een brochure specifiek gericht op de
allochtone bevolkingsgroep aan toe, dan …. is er niets voorhanden.
Er is wel degelijk veel info beschikbaar, voornamelijk op basis van de bestaande organisaties,
maar dit is dermate verspreid, met als logisch gevolg dat iedereen dit allemaal een beetje op zijn
eigen manier opneemt.
De bestaande brochures hebben, los van het feit dat ze het niet allemaal specifiek hebben over
zwangerschapsdiabetes, allen één kenmerk gemeen, ze zijn lang en bevatten (te) veel tekst met
soms ook nog moeilijke woorden voor een doorsnee patiënt.
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Sommige ziekenhuizen nemen een voortrekkende rol m.b.t. zwangerschapsdiabetes en hebben
bv. mee deelgenomen aan de BEDIP studie. Hiermee wordt geenszins aangegeven dat andere
ziekenhuizen hier geen goed werk verrichten. Een enkeling zet nog een stap verder, bv. OLV Aalst,
en heeft een mooi informerend filmpje gemaakt.
Maar het ontbreekt aan een gepaste en juist opgemaakte brochure, specifiek voor de allochtone
bevolkingsgroep (maar ook zeker bruikbaar voor de autochtone bevolking), die meegegeven kan
worden en nadien opnieuw geraadpleegd. Hiervan werd geen enkel voorbeeld gevonden. In
Nederland bestaat wel een meertalige brochure (beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch
en Turks en opgemaakt vanuit het overkoepelende NDF), zie ook het in dit eindwerk opgenomen
voorbeeld.
SAMENGEVAT kan gesteld worden dat alle bestaande en teruggevonden informatie ten behoeve
van patiënten onder welke vorm dan ook (vnl. onder de vorm van informerende
patiëntenbrochures) lange teksten zijn die snel aan de kant gelegd worden en waar bijgevolg geen
aandacht aan besteed wordt (waarom zou ik dit lezen? ). Deze beantwoorden dan ook helemaal
niet aan de nodige voorwaarden om specifieke allochtone bevolkingsgroepen op een efficiënte
manier te informeren. Ze zijn niet “to the point” , niet doelgericht, noch beknopt, helemaal niet
helder en duidelijk (soms te moeilijke bewoordingen of omschrijvingen) en … helemaal niet
visueel georiënteerd.
Er is dus wel degelijk een “leegte” op vlak van het bestaan van een gepaste folder die meer
gebruik maakt van symbolen, pictogrammen en figuren om specifiek de allochtone
bevolkingsgroep te kunnen informeren.
De eerste reeds ontvangen feedback bij opmaak van de brochure op basis van alle relevante info
teruggevonden in mijn literaire zoektocht leert me al 2 zaken :



Bevestiging van de NOODZAAK van een dergelijke brochure als antwoord op de
AFWEZIGHEID ERVAN vandaag de dag (dit ontbreekt!)
Positieve feedback m.b.t. het (geplande) gebruik van deze brochure

Feedback werd enerzijds nagevraagd en anderzijds positief beantwoord door mijn interne
begeleider Elisa Vanryckeghem alsook aan Anja Van Belleghem (externe begeleider en
diabeteseducator AZDamiaan), Christine Carlier (vroedvrouw OLVAalst), Karen Vanveuren
(zelfstandig thuisverpleekundige regio Veurne en Alveringem) en Dr. Trui Spruytte (huisarts).
Ik durf hiermee te stellen dat een van de voornaamste doelstellingen van dit eindwerk bereikt is .
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