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Complicaties van diabetes mellitus



Risico op diabetes mellitus type 2

• Verhoogde kans
• Ouder is dan 45 jaar

• Te zwaar is (een BMI ≥ 27 kg/m2)

• Te weinig beweegt

• Rookt

• In het verleden een verhoogde bloed glucose waarde 



Risico op diabetes mellitus type 2

• Bij iemand vanaf 35 jaar als
• Diabetes mellitus voorkomt in de familie

• Een vrouw zwangerschapsdiabetes heeft gehad

• Iemand van Turkse afkomst is

• Iemand van Marokkaanse afkomst is

• Iemand van Surinaamse afkomst is

• Iemand van Hindoestaanse afkomst is



Screening naar diabetes mellitus 
type 2

• Bij de volgende klachten
• Dorst 

• Veelvuldig plassen

• Vermagering

• Jeuk aan de vulva op oudere leeftijd

• Balanitis

• Recidiverende urineweginfecties 

• Mononeuropathie

• Neurogene pijnen 

• Sensibiliteitsstoornissen



Screening naar diabetes mellitus 
type 2

• Bij mensen van 45 jaar en ouder en de volgende 
factoren
• Overgewicht (een BMI ≥ 27 kg/m2)

• Ouders, broers of zussen hebben diabetes mellitus type 2

• Een hoge bloeddruk 

• Een hoog cholesterol/triglyceride gehalte

• Hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop

• Mensen van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst



Screening naar diabetes mellitus 
type 2

• Bij mensen van 35 jaar en van Hindoestaanse afkomst
• 1 keer per 3 jaar

• Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes
• 1 keer per jaar gedurende 5 jaar en daaraan elke 3 jaar



Preventie van diabetes mellitus 
type 2

• Een gezonde levensstijl is van belang
• Een gezond gewicht

• Een goede voeding

• Genoeg bewegen

• Niet te veel alcohol 

• Bovenal niet roken





Preventie van diabetes mellitus 
type 2



Diagnose van diabetes mellitus 
type 2



Diagnose van diabetes mellitus 
type 2

• Een goede nuchtere bloed 
glucose waarde is tussen 
4,5 en 8 mmol/l

• Een goede bloed glucose 
waarde 2 uur na het eten 
is lager dan 9 mmol/l

• Een behandeling houdt de 
bloed glucose waarde 
zoveel mogelijk tussen de 
4,5 en 9 mmol/l



Complicaties van diabetes mellitus 
type 2

1. Cardiovasculaire aandoeningen

2. Chronische nierschade

3. Neuropathie

4. Diabetische wonden

5. Diabetische voet

6. Retinopathie

7. Depressie

8. Cognitieve stoornissen

9. Schizofrenie

10. Seksuele dysfunctie

11. Infecties

12. Kanker

13. Limited joint mobility

14. Charcot voet

15. Mondproblemen



Risico inventarisatie van patiënten 
met diabetes mellitus type 2

• De kans is dat iemand binnen 10 jaar een hart- of 
vaatziekte krijgt of aan een hart- of vaatziekte overlijdt
• Het aanpakken van de risicofactoren vermindert de risico’s

• Aanpassen van de leefstijl 
• Door niet te roken

• Door meer te bewegen

• Door gezonder te eten

• Screening op diabetische nefro- en retinopathie

• Bepalen van de conditie van de voeten



Behandeling van diabetes mellitus 
type 2

• Gebaseerd op de NHG-Standaard

• Richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van patiënten binnen de huisartsenpraktijk 



Voorlichting aan patiënten met 
diabetes mellitus type 2



Behandeling van diabetes mellitus 
type 2

• Leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol in het 
ontstaan diabetes mellitus type 2

• Leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol in de 
progressie van diabetes mellitus type 2

• Diabetes mellitus geeft meer kans complicaties
• Hart- en vaatziekten 

• Schade aan nieren

• Schade aan de ogen 

• Schade aan de voeten



Behandeling van diabetes mellitus 
type 2

• De HbA1C waarde bepaalt of 
de medicatie aangepast wordt



Behandeling van diabetes mellitus 
type 2









Verwijzing naar de internist

• Als het niet lukt om de hoge bloed glucose waarde 
onder controle te krijgen 

• Bij cardiovasculaire risicofactoren

• Bijkomende gezondheidsproblemen

• Bij complicaties

• Bij zwangerschap(swens)



Hypoglykemie

• Klachten bij een lichte hypoglykemie 
• Honger
• Zweten
• Trillen
• Duizelig zijn
• Hartkloppingen
• Gapen
• In de war zijn
• Rusteloosheid
• Tintelingen in handen, voeten of lippen
• Wazig of dubbelzien
• Hoofdpijn
• Een wisselend humeur (opeens kwaad, verdrietig of blij)



Hypoglykemie

• Maatregelen bij een hypoglykemie 
• Een groot glas frisdrank (géén light) 

• Een glas water met limonadesiroop/een lepel suiker erin 
geroerd 

• ± 6 tabletten druivensuiker

• Daarna ook nog extra koolhydraten, bijvoorbeeld een 
boterham, eten

• Bij een hele lage bloed glucose waarde kan het 
gevaarlijk zijn om te drinken omdat patiënten zich 
kunnen verslikken!



Hypoglykemie

• Bloed glucose waarde na 20 minuten
• <3,5 mmol/l dan moet de huisarts gebeld worden

• >3,5 mmol/l dan moet de meting na 1 uur herhaald worden, is 
de bloed glucose waarde onder de 3,5, dan moet de huisarts 
gebeld worden

• Omgeving op de hoogte stellen



Hypoglykemie

• Actie van buitenstaanders
• Direct de huisarts of de huisartsenpost bellen 

• Direct een beetje honing of stroop op de binnenkant van de 
wangen smeren. Hierdoor wordt alvast een beetje glucose in 
het bloed opgenomen



Hyperglykemie

• Klachten bij hyperglykemie
• Dorst

• Droge tong

• Veel plassen

• Moeheid, slaperigheid

• Veel jeuk

• Vaker ontstekingen, zoals blaasontsteking



Hyperglykemie

• Maatregelen bij hyperglykemie
• Controleren (of laat bij de huisarts controleren) of de bloed 

glucose waarde inderdaad verhoogd is

• Medicijnen blijven innemen ook al eet men weinig

• Genoeg drinken, water, thee of koffie zonder suiker (1,5 tot 2 
liter suikervrij vocht per dag)

• Normaal eten (volgens de voedingsadviezen)





Diabetisch ulcus

• Ten gevolge van een combinatie van een of meer 
risicofactoren





Pedis classificatie



Wagner classificatie

• Graad 0: intacte huid

• Graad I: oppervlakkig ulcus tot de 
dermis

• Graad II: ulcus tot op het bot

• Graad III: diep ulcus met osteomyelitis

• Graad IV: gangreen van een of 
meerdere tenen of een deel van de 
voorvoet

• Graad V: gangreen van het grootste 
gedeelte van de voorvoet



Stadium

Stadium A                 Goed doorbloede, niet geïnfecteerde wond

Stadium B                  Niet ischemische, geïnfecteerde wond

Stadium C                  Ischemische, niet geïnfecteerde wond

Stadium D                 Ischemische en geïnfecteerde wond

Diepte

Graad 0                      Genezen wond of risico voet

Graad 1                      Oppervlakkige wond, niet tot pezen, kapsel of bot

Graad 2                      Wond penetreert tot op kapsel of pees

Graad 3                      Wond penetreert tot op bot of in het gewricht

Texas classificatie



Sims classificatie



Controle frequentie 






