Flowchart
Stap 1 en 2:
Leefstijladviezen & monotherapie





Stap 1:
Leefstijladviezen
Patiënten met een BMI > 25 stimuleren af te vallen
Alle patiënten stimuleren meer te bewegen
(minimaal 30 minuten per dag aan matige lichamelijke inspanning)
Alle patiënten verwijzen naar een diëtist voor voedingsadviezen

Bepaal nuchtere bloedglucose na 3 maanden

Hba1c tijdens diagnose > 53

Hba1c tijdens diagnose ≤ 53

Glucose
nuchter ≤ 8

Goed gereguleerd

Glucose
nuchter > 10

Glucose
nuchter 8 – 10

Stap 2:
Start Metformine

Glucose
nuchter ≤ 8

Bepaal Hba1c bij volgende
kwartaalcontrole
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Glucose
nuchter > 8

Stap 2:
Start Metformine

Stap 3:
Orale Combinatietherapie

Stap 3: Combinatietherapie
Start Gliclazide naast Metformine

Bepaal minimaal 2 weken later
nuchtere bloedglucose

Glucose nuchter ≤ 8

Glucose nuchter > 8

Controle Hba1c bij
kwartaalcontrole
(indien Hba1c
binnen
streefwaarde dan
jaarlijks controle
Hba1c)

Verhoog Gliclazide

Maximale dosis
Gliclazide?

Bepaal Hba1c
2 maanden later

Indien Hba1c
boven
streefwaarde
Stap 4:
Insulinetherapie
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Stap 4:
Behandeling Insulinetherapie
Hba1c > 53 bij maximale orale therapie

Start NPH insuline 8 – 10 EH
Metformine en SU handhaven

Overweeg langwerkende
analoog bij wisseldiensten
en nachtelijke hypo’s

Insuline verhogen op basis van
nuchtere bloedglucose per 2-4
dagen:
 < 4: -2 EH
 8-10: +2 EH
 > 10: +4 EH

Indien Hba1c > 53

Doel: Hba1c <53

2 keer Mixinsuline
80% dagdosering
NPH/langwerkend
2/3 ontbijt
1/3 voor avondeten
Eerst nuchter op orde

Basaal Bolus
80% dagdosering
NPH/Langwerkend
20-20-20-40 Verdeling
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Ouder dan 70 en:
 Langer dan 10
jaar DM,
Hab1c <64,
geen actie
 Korter dan 10
jaar DM en
Hab1c <58,
geen actie

Hypoglycaemie
Bloedglucose <4

Niet aanspreekbaar, bel Huisarts of HAP:

Aanspreekbaar:

1 mg glucagon sc/im evt. te herhalen of
20 tot 50 ml 50% glucose intraveneus,
met gebruik van een venflon.

Neem 20 gram snelwerkende
koolhydraten in de vorm van:
 Tabletten druivensuiker
(verschillende soorten, variërend
van 1,5 tot 4 gram glucose per
tablet)
 Een glas high energy sportdrank
(125 ml),
 Glas limonade met 40ml
limonadesiroop (=16-20gr. vloeibare
suiker, in goedkope zit meer glucose
let op: zoetstof werkt niet!)
 4 medium suikerklontjes, of een
hele volle eetlepel suiker opgelost in
water
 Een flink glas gewone frisdrank (dus
geen dieet- of light-drankjes!)

Na bijkomen langzame koolhydraten
eten: twee bruine boterhammen met
zoet beleg

Meet na 15-20 minuten nogmaals de
bloedglucose

Neem daarna
bijvoorbeeld een
boterham (15gr.
KH), of zet de
maaltijd voort

Indien weer te
laag, neem
nogmaals 10 gram
snelwerkende
koolhydraten,
overleg met HA of
HAP

Meet bloedglucose na 1 en 2 uur, indien
Novomix of snelwerkende insuline is gebruikt,
elk half uur meten tot deze is uitgewerkt

* Indien een hypo meer dan 2 a 3 keer per week voorkomt, is het aan te raden om de therapie aan te
passen. Probeer altijd de oorzaak van de hypo te achterhalen
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Speciale omstandigheden
Hyperglycaemie bij ontregeling
Bloedglucose 15-25 mmol/l
Koorts en/of misselijk/braken

DM met insuline

Ga oorzaak na:
Ketonurie?

DM en orale diabetica




Bijregelen via 2-4-6
regel na snelwerkende
insuline analoog









Overweeg opname bij :
 Bloedglucose >20
 Hypoglycemische
klachten
 Ketonurie
 > 4 uur braken

2-4-6 regel
Om de 2 uur meten
Bloedglucose > 15: 4 EH
Bloegdlucose >20: 6 EH
Totdat bloedglucose <15

Overweeg opname bij >4 uur
braken
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Paracetamol bij
koorts
Extra vocht
(Bouillon)
Z.n anti-emeticum
Metformine,
ACEremmers, en
diuretica staken
bij braken/diarree

Ramadan aanpassingsschema’s
Insuline therapie
Soort Insuline
Middellang werkend
Mix-insuline

Ultra kortwerkend

Voor Ramadan
Bij ontbijt, avondeten,
of slapen gaan
Ochtend: Mix

Tijdens Ramadan
Bij avondeten of voor
het slapen
Vervangen door alleen
snelwerkende insuline
(de 30% snelwerkende
insuline bij gelijke
koolhydraten-intake)

Opmerking
Alert zijn op hypo’s

Avond: Mix

Mix

Ochtend: Snelwerkend

Snelwerkend

Op geleide van
bloedglucose de
insulinedosering
aanpassen
Snelwerkend

Alert zijn op hypo’s

Middag: Snelwerkend
Avond: Snelwerkend

* GLP-1 geen wijzingen

Orale glucose verlagende medicatie
Soort tabletten
Gliclazide

Tolbutamide

Ochtend
Middag
Avond

Glimepiride

Ochtend

Tijdens Ramadan
Ochtend: halve dosering
Middag: geen
Avond: gebruikelijke
dosering
Ochtend: halve dosering
Middag: geen
Avond: gebruikelijke
dosering
Avondmaal

Metformine

Ochtend (500/850 mg)
Middag (idem)
Avond (idem)

Ochtend (500 mg)
Middag (geen)
Avond (500, 850 of 1000 mg)

Maaltijd gebonden
Ochtend

Maaltijd gebonden
Avond (bij verbreken vasten)

Repaglinide
DPP4-remmer

Voor Ramadan
Ochtend
Middag
Avond
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Opmerking
Bij hypo’s dosis
aanpassen
NB: geen slow-release
preparaat
Bij hypo’s dosis
aanpassen

Bij hypo’s dosis
aanpassen
Bij 2 keer 1000 mg
eventueel ochtend naar
500 mg en
avonddosering naar
1000 mg
Vildagliptine geen
wijzingen

Behandeling pijnlijk diabetische neuropathie

Patiënt wil geen/kan geen
medicijnen slikken

< 75 jaar

Amitryptyline
Week 1: 25 mg
Week 2: 50 mg
Week 3: 75 mg
Week 4: 100 mg
Week 5: 150 mg
Totale dagdosis = 75-100 mg

Lokale Behandeling:
4 keer per dag Capsaïcine crème
0,075 %

> 75 jaar

Amitriptyline laag doseren
Overweeg Nortriptyline
Contra-indicatie TCA:
organische
hersenbeschadiging, HVZ,
BPH*, hyperthyreoïdie, leveren nierfunctiestoornissen

Contra-indicatie TCA

Carbamazepine
Start 1-2 dd 100 mg
Ophogen met 100-200 mg
Max 3-4 dd 400 mg

Carbamazepine
Start 1-2 dd 200 mg
Ophogen met 100-200 mg
Max 3-4 dd 400 mg

Stap 1: Tramadol
start 2dd 50-100 mg
Max 2dd 200 mg
Stap 2: Pregabaline
Start 2 dd 75 mg
Na 1 week 2dd 150 mg, max 2dd 300 mg
Dosis aanpassen bij GFR < 60 ml/min
Stap 3: Gabapentine
Start 1x dd 300 mg, ophogen per 300 mg,
max 3 x dd 1200 mg

*Overweeg bij therapie
resistentie verwijzing naar
neuroloog of pijnpoli
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Risicofactoren Hypertensie
SBD > 140 mmHg (spreekkamer meting),
kwetsbare ouderen > 160 mmHg
ABPM > 130 mmHg, thuismeting > 135
mmHg
Normo-albuminurie

(micro) albuminurie

Niet medicamenteuze adviezen +
hydrochloorthiazide of chloortalidon
12,5 mg

Niet medicamenteuze adviezen + Aceremmer, bij niet verdragen ARB

SBD boven streefwaarde
Toevoegen ace-remmer, bij niet
verdragen toevoegen
Calciumantagonist of Betablokker

SDB boven streefwaarde
Toevoegen thiazidediureticum

ARB

SDB boven streefwaarde
Toevoegen Calciumantagonist of
Betablokker

SBD boven streefwaarde
Consultatie/Verwijzing internist

SDB boven streefwaarde
Consultatie/Verwijzing internist
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Risicofactoren Start Ace-remmer
Voor start ace-remmer

Bepaal eGFR

Bij Thiazidediureticum eerst 2
dagen stoppen, daarna samen

30-60 ml/min

>60 ml/min

Start ace-remmer in laagste
dosering, z.n. 2 werkelijks
ophogen

Bepaal Kaliumgehalte

<5 mmol/l

Start ace-remmer in normale dosering

eGFR<30 ml/min: startdosering
Lisinopril 2.5 mg

Controleer 2 weken na start
Kreatinine en Kalium. Controleer
tevens iedere 6 weken na dosis
verhogen: als Kreatinine > 20 % is
gestegen bij patiënt HVZ, of 30 %
zonder HVZ, staak dan ACEremmer
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>5 mmol/l

Aceremmer
niet starten

Evaluatie Albuminurie
Bepaal albumine/creatinine in
portie ochtend urine
Mannen < 2,5
Vrouwen < 3,5

Normo-albuminurie

Ja, overleg met de arts voor
behandeling

Mannen > 2,5
Vrouwen > 3,5

Urineweginfectie?

Nee, bepaal nogmaals albumine/creatinine

Mannen < 2,5
Vrouwen < 3,5

Mannen 2,5-25
Vrouwen 3,5-35

Mannen > 25
Vrouwen > 35

Bepaal 3 maanden later opnieuw albumine/creatinine
in portie ochtend urine (3de bepaling)

Mannen < 2,5
Vrouwen < 3,5

Mannen 2,5-25
Vrouwen 3,5-35

Mannen > 25
Vrouwen > 35

Normo-albuminurie

Persisterende microalbuminurie

Macro-albuminurie, verwijs
naar internist/nefroloog
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Speciale omstandigheden Prednisongebruik







Algemeen:
Glucose: bij ochtendgift hoog in loop v/d dag
(namiddag/begin avond), nacht: normaal
Belangrijkste bepaling in de loop van de middag
(VA of 16.00 uur)
Prednison over de dag te verdelen heeft meestal
niet zo veel zin
Behandel bij korte stootkuur (5-8 dagen) alleen
bij klachten en/of infectie
Doorgaans wel hoge waarden behandelen bij
duur corticosteroïden> 10 dagen

Niet insuline
afhankelijk

Insuline
afhankelijk
1 x daags schema:

Langdurig > 5 mg:
Prik bloedglucose laat in de
middag (op de praktijk)
Bij hoge waarden >15-20
mmol/l: overweeg insuline,
zeker bij bestaan van
infectie of klachten
Hoog Metformine op en
voeg Gliclazide toe bij de
lunch

Altijd is er de optie
bijsturen bij waarden
>15-20 mmol/l
volgens de 2-4-6
regel met
snelwerkende
insuline
Bij 1dd langwerkend
(analoog of NPH+
orale medicatie) is
het ook een optie
NPH in de ochtend te
geven; start met 810E in de ochtend

Indien sprake van maximale
orale medicatie: NPH 8-10E
bij ontbijt
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4 x daags schema:
2 x daags schema:
Ochtenddosis
verhogen is ook
een optie; maar let
op waarde NO en
VL

Bij stoppen
prednison
stootkuur, meet
nog enkele
waarden in de
middag max. 2
dagen na stoppen;
meestal is al snel
geen extra insuline
meer nodig.
Dexamethason
werkt langer door

Verhoog meestal
de dosis bij de
lunch, evt. bij
ontbijt; bepaal
daartoe waarde
(NO), NL

DM en Sporten

Praktische adviezen:








Frequent bloedglucose prikken;
Insulinedosering aanpassen volgens leidraad (tabel): bij snel-/kortwerkend of mix insuline < 4
uur voor sporten halve dosis; bij sporten > 4uur na snel-/kortwerkend of mix meestal normale
dosis;
Zo nodig de dosering NPH-insuline of langwerkende insuline-analoog de avond ervoor
verminderen als de sportieve inspanning ´s morgens vroeg zal plaatsvinden;
Liever niet gaan sporten bij een initiële bloedglucose van > 15 mmol/l, in verband met de
paradoxale reactie bij een lage insulinespiegel (verzuring);
Houd er tot slot rekening mee dat er tot 24 uur na het sporten een hypoglycemische reactie kan
optreden door de verhoogde insulinegevoeligheid. Waak er dus voor om met een te lage
bloedglucose de nacht in te gaan. Dit kan ertoe leiden, dat ook de na de inspanning toe te
dienen insulinedoseringen moeten worden aangepast.
Spuit bij sporten in lichaamsdeel dat het minst wordt bewogen: bijv. in buik i.p.v. been bij
hardlopen.

Insuline

Bloedglucose medicatie

Indien Hypo: dan kan bij
de maaltijd
voorafgaand aan de
inspanning het SUpreparaat voortaan
worden overgeslagen.
Indien ’s avonds nadien
hypo’s optreden, kan de
avonddosis SU ook
worden overgeslagen.

Duur en type
inspanning

Glucosewaarde
voor inspanning

<30 minuten lichte < 5 mmol/l
inspanning
5-10 mmol/l
30-60 minuten
matige inspanning
>1 uur matige
inspanning
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<5 mmol/l
5-10 mmol/l
10-15 mmol/l
<5 mmol/l
5-10 mmol/l
10-15 mmol/l

Insuline
aanpassing voor
inspanning
halveren
normale dosis

Extra
koolhydraten

overslaan
halveren
normale dosis
overslaan
halveren
halveren

30-45 gram
15 gram
geen
45 gram/uur
30-45 gram/uur
15 gram/uur

10-15 gram
geen

Speciale omstandigheden reizen > 4 tijdzones











Algemene Adviezen:
Eventueel instructie voor medereiziger.
Check verkrijgbaarheid
insuline/materialen in andere landen
Invloed klimaat, ander leef- en
eetpatroon
Neem reserve (wegwerp) insulinepen
mee +( evt.) bloedglucosemeter en
extra teststrips
Medisch paspoort; eventueel verklaring
Zo nodig glucagon, zeker dextro en
dergelijke voor oplossen hypo
Let op insuline die erg lang aan hoge
temperatuur is blootgesteld ( > 30ᴼ C)
Prik zo nodig extra dagcurve(s)
Bij vliegen: verdeel de insuline over de
handbagage; nooit insuline in het
bagageruim!

Adviezen m.b.t. insuline:






Volg tot aan vertrek het normale
insulineschema.
Geen scherpe instelling tijdens reis
Om de 2-3 uur bloedglucose meten, z.n.
bijregelen via 2-4-6 regel, bij waarden
> 15
Zelf extra eten/druivensuiker
meenemen
Direct na de landing het horloge op de
tijd van het land zetten en weer het
gebruikelijke insulineschema volgen.

Gebruik van insuline bij reizen door
tijdzones

Reizen naar West

Reizen naar Oost

Zo nodig aan de hand van 2-4-6regel kortwerkende insuline
bijspuiten

Voor vertrek minder EH
langwerkend spuiten. Aantal EH
minder = aantal EH langwerkend/24
x aantal uur tijdsverschil
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Onderzoek of ingreep
Onderzoek/ingreep ’s morgens: vanaf 24:00 nuchter

Alleen tabletten:
 Geen
ochtendmedicatie
 Hervat bij de
eerste maaltijd na
het onderzoek
medicatie volgens
eigen schema.

Eenmaal daags
insuline
(langwerkend):
 Spuit insuline op
de gebruikelijke
tijd volgens
eigen schema en
dosering.
 Controleer na
het onderzoek
en bij klachten
elke twee uur uw
bloedsuiker en
onderneem zo
nodig actie

Tweemaal daags insuline
(mix of langwerkend):
 Spuit een derde van
de normale
ochtenddosering
insuline.
 Als de nuchtere
bloedglucose hoger is
dan 10 spuit dan de
helft van de normale
ochtenddosering
insuline.
 Controleer na het
onderzoek en bij
klachten elke twee
uur de bloedglucose
en neem zo nodig
actie
 Spuit de volgende
insuline-injectie in
principe bij het
avondeten. Als het
eten niet hervat,
gebruik dan een derde
van de normale
avonddosering
insuline.
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Viermaal daags insuline
(drie keer kort-, één keer
langwerkend):
 Spuit de normale dosis
langwerkende insuline
op normale tijdstip.
Ook op de dag van het
onderzoek.
 Spuit de snelwerkende
ochtenddosering
insuline niet.
 Als de nuchtere
bloedglucose hoger is
dan 10 gebruik dan
een derde van de
normale
ochtenddosering
snelwerkende
insuline.
 Controleer na het
onderzoek en bij
klachten elke twee uur
de bloedglucose en
neem zo nodig actie

Onderzoek/ ingreep ’s middags: nuchter of licht ontbijt

Alleen tabletten:
 Nuchter: geen
medicatie
 Licht ontbijt: om
8.00 uur de helft
van de normale
ochtenddosering
 Sla uw
middagdosering
over
 Hervat bij de
eerste maaltijd na
het onderzoek de
medicatie volgens
schema.

Eenmaal daags
insuline
(langwerkend):
 Spuit de insuline
op de
gebruikelijke tijd
volgens eigen
schema en
dosering
 Controleer na
het onderzoek
en bij klachten
elke twee uur de
bloedglucose en
onderneem zo
nodig actie

Tweemaal daags insuline
(mix of langwerkend):
 Nuchter: neem de
helft van uw normale
ochtenddosering
insuline
 Als de nuchtere
bloedglucose hoger is
dan 10 neem dan
twee derde van de
normale
ochtenddosering
insuline.
 Licht ontbijt: neem
dan twee derde van
de normale
ochtenddosering
insuline
 Controleer na het
onderzoek en bij
klachten elke twee
uur de bloedglucose
en onderneem zo
nodig actie
 Neem de volgende
injectie bij het
avondeten. Als patiënt
nog niet kan eten
neem dan de helft
dosis insuline.
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Viermaal daags insuline
(drie keer kort-, één keer
langwerkend):
 Spuit de normale dosis
langwerkende insuline
op het normale
tijdstip, ook op de dag
van het onderzoek
 Neem bij het ontbijt
een derde van de
normale
ochtenddosering
snelwerkende
insuline.
 Als de bloedglucose
hoger is dan 10 neem
dan de helft van de
normale
ochtenddosering
snelwerkende insuline
 Controleer na het
onderzoek en bij
klachten elke twee uur
uw bloedsuiker en
onderneem zo nodig
actie
 Begin bij de
eerstvolgende
maaltijd weer met de
snelwerkende
insuline.
 Begin na het
onderzoek weer op de
vaste tijd met de vaste
dosis langwerkende
insuline.

Onderzoek/ ingreep ’s morgens: vanaf de middag van tevoren nuchter

Alleen tabletten:
 Nuchter: geen
medicatie
 Begin na het
onderzoek bij de
eerste maaltijd
weer met de
medicatie volgens
eigen schema.

Eenmaal daags
insuline
(langwerkend):
 Spuit de insuline
op de
gebruikelijke tijd
volgens eigen
schema en
dosering.
 Controleer na
het onderzoek
en bij klachten
elke twee uur de
bloedglucose en
onderneem zo
nodig actie

Tweemaal daags insuline
(mix of langwerkend):
 Avonddosering: neem
de avond voorafgaand
aan het onderzoek
eenderde van de
normale dosering
insuline, tenzij de
bloedglucose hoger is
dan 10. Neem dan de
helft van de normale
dosering insuline
 Controleer iedere
twee uur de
bloedglucose tot het
slapen gaan.
Onderneem zonodig
actie
 Ochtenddosering: een
derde van uw normale
ochtenddosering
insuline, tenzij uw
bloedglucose hoger is
dan 10. Neem dan de
helft van uw normale
dosering insuline
 Controleer de dag
waarop het onderzoek
plaatsvindt iedere
twee uur uw
bloedglucose.
Onderneem zonodig
actie volgens de
adviezen
 Volgende injectie
insuline als het eten
wordt hervat. Meestal
is dit bij het
avondeten.
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Viermaal daags insuline
(drie keer kort-, één keer
langwerkend):
 Nuchter: geen
snelwerkende
insuline, tenzij de
nuchtere bloedglucose
hoger is dan 10. Neem
dan eenderde van de
normale dosering
kortwerkende insuline
 Indien patiënt ’s
avonds langwerkende
insuline spuit, de
avond voor het
onderzoek de helft
dosis langwerkende
insuline.
 Als patiënt ’s morgens
of ’s middags
langwerkende insuline
spuit, neem dan de
dag voor het
onderzoek de normale
dosis langwerkende
insuline en op de dag
van het onderzoek de
helft van de normale
dosis langwerkende
insuline
 Begin bij de
eerstvolgende
maaltijd na het
onderzoek weer met
de kortwerkende
insuline
 Hervat na het
onderzoek de normale
dosering
langwerkende insuline
op het gebruikelijke
tijdstip

