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Inleiding: Diabetes mellitus in cijfers 
 
Het aantal mensen met (gediagnosticeerde) diabetes mellitus in Nederland is de afgelopen jaren fors 
gestegen. In 1990 waren er 160.000 mensen met de diagnose diabetes mellitus (Bron: 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/diabetes-mellitus). In 2007 waren er in 
Nederland circa 740.000 mensen met gediagnosticeerde diabetes mellitus. De prevalentie bedroeg 
40 per 1000 mannen en 41 per 1000 vrouwen. In de leeftijdsgroep 40 tot 70 jaar komt diabetes 
mellitus meer bij mannen voor dan bij vrouwen. In de groep 75 jaar en ouder komt diabetes meer bij 
vrouwen voor. In Nederland komt diabetes mellitus beduidend vaker voor bij mensen van Turkse, 
Marokkaanse en Surinaamse afkomst dan bij de autochtone bevolking. De prevalentie is het hoogst 
onder personen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst, vooral in de hogere leeftijdsgroep. Diabetes 
mellitus type 2 heeft een hogere prevalentie onder mensen met een lagere sociaaleconomische 
status.  
Het aantal mensen met diabetes mellitus blijft schrikbarend stijgen. In 2011 waren er 830.000 
mensen met gediagnosticeerde diabetes mellitus. In 2025 zullen er 1,3 miljoen mensen met diabetes 
mellitus zijn als er niets wordt gedaan om deze stijgende tendens om te buigen. Het tij kan alleen 
gekeerd worden door preventie een veel duidelijker plek te geven in de zorg. Goede zorg voor 
chronisch zieken is niet langer denkbaar zonder preventie. Preventie is noodzakelijk om het 
voorkomen van ziekte te beperken (geïndiceerde preventie). Anderzijds preventie het verloop van de 
ziekte gunstig beïnvloeden (ziektegerelateerde preventie). 
 

 
 
Er zijn in Nederland, ondanks de groeiende alertheid op het opsporen van diabetes mellitus nog 
steeds veel mensen met diabetes mellitus type 2 zonder dat zij het weten. Rekening houdend met de 
verwachte verdere groei en vergrijzing van de bevolking, de verwachte verdere toename van 
overgewicht en obesitas in de toekomst, de extra aandacht die ontstaat voor vroegtijdige opsporing 
en de voorspelde verdere verbetering in levensverwachting van de bevolking en van mensen met 
diabetes mellitus, is de verwachting dat er in 2025 ruim 1,3 miljoen mensen met gediagnosticeerde 
diabetes mellitus zullen zijn. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2007. Wereldwijd wordt 
het aantal volwassenen met diabetes mellitus door de International Diabetes Federation (IDF) 
geschat op 415 miljoen. Naar verwachting stijgt aantal naar 642 miljoen in 2040. 
Het merendeel van deze gediagnosticeerde mensen heeft diabetes mellitus type 2 (ongeveer 90 
procent) en het aantal mensen met diabetes mellitus neemt toe met de leeftijd. 
Op de kinderleeftijd is er sprake van type 1 diabetes mellitus. In totaal gaat het dan om ongeveer 
6000 kinderen in Nederland, waarvan er 400 jonger zijn dan vier jaar. Het aantal kinderen met de 
diagnose type 1 diabetes mellitus verdubbelt elke 25 jaar en het aantal jonge kinderen dat diabetes 
mellitus ontwikkelt neemt toe. Hoewel het aantal mensen met diabetes mellitus type 1 stijgt met de 
leeftijd wordt op volwassen leeftijd het aandeel van type 1 ten opzichte van type 2 steeds lager.  
In een gemiddelde huisartsenpraktijk van 2350 patiënten zijn ongeveer 100 patiënten bekend met 
diabetes mellitus, van wie 85 met type 2. Deze patiënten worden elke 3 maanden gecontroleerd. Dit 

https://www/
https://www/
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komt neer op ongeveer tien consulten per week, exclusief tussentijdse controles. Bij 22% van deze 
consulten wordt  de patiënt verwezen naar een medisch specialist, een diëtist, een pedicure of 
podotherapeut of een diabetesverpleegkundige. Ook in praktijken voor fysiotherapie, oefentherapie 
en ergotherapie heeft een substantieel deel van de patiënten diabetes mellitus, zeker wanneer deze 
praktijken in een wijk of stadsdeel liggen waar veel ouderen wonen. Vaak komen deze patiënten voor 
andere problemen, waarbij bij de behandeling rekening moet worden gehouden met de diabetes 
mellitus. Fysiotherapeuten bieden sinds enige tijd door de beroepsorganisatie geaccrediteerde 
beweegprogramma’s voor patiënten met diabetes mellitus type 2 aan. Deze programma’s zijn 
specifiek ontworpen voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl door een structurele verandering 
van het beweeggedrag. 
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Wat is diabetes mellitus? 
 
Het lichaam heeft de glucose nodig als brandstof. De hoeveelheid glucose in het bloed stijgt als men 
koolhydraten eet of drinkt. Bijvoorbeeld zoetigheid zoals jam, limonade, vruchtensap, koek en gebak, 
of melk, brood, aardappelen, pasta en rijst. In het maagdarm stelsel wordt door het 
spijsverteringsmechanisme voedsel omgezet in glucose.  
 

 
 
Daarna wordt vanuit het maagdarm kanaal glucose in de bloedbaan opgenomen. De betacellen van 
de eilandjes van Langerhans in de pancreas (de alvleesklier) produceren insuline. Het hormoon 
insuline zorgt ervoor dat lichaamscellen glucose uit het bloed halen.  
 

 
 
Diabetes mellitus wil zeggen dat er te veel suiker (glucose) in het bloed aanwezig is. Diabetes mellitus 
is een stofwisselingsziekte waarbij de glucose regulatie is verstoord. De opname van glucose uit het 
bloed is bij diabetes mellitus verstoord. Er blijft te veel glucose in het bloed aanwezig.   
Er bestaan twee hoofdvarianten van de aandoening: diabetes mellitus type 1 en type 2. Daarnaast 
komen een aantal andere vormen voor, zoals secundaire diabetes mellitus (veroorzaakt door 
medicatie of operatie), MODY en zwangerschapsdiabetes. Er bestaat (nog) geen genezing voor 
diabetes mellitus en de ziekte kan gepaard gaan met ernstige complicaties.  
 

Vormen van diabetes mellitus  
 
Diabetes mellitus type 1 
 
Deze vorm van diabetes mellitus ontstaat meestal op de kinderleeftijd. Diabetes mellitus type 1 is 
een auto-immuunziekte waarbij de cellen die insuline maken in de alvleesklier (bètacellen van de 
eilandjes van Langerhans in de pancreas) grotendeels zijn vernietigd. Het lichaam maakt zelf (bijna) 
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geen insuline aan. Hierdoor ontstaat een tekort van het hormoon insuline. Daardoor halen de cellen 
nauwelijks glucose uit het bloed. Patiënten moeten zelf insuline toedienen.  
De grootste groep mensen met diabetes mellitus type 1 zijn mensen waarbij de diabetes mellitus op 
de kinderleeftijd is ontstaan, voor de leeftijd van 30 jaar. LADA (latent auto-immune diabetes in 
adults) is een vorm van diabetes mellitus type 1 die zich vermomt als diabetes mellitus type 2, 
doordat deze vorm heel geleidelijk begint.  
Diabetes mellitus type 1 is bij ongeveer tien procent van het totale aantal mensen met diabetes 
mellitus de oorzaak. 
 
Diabetes mellitus type 2 
 
Deze vorm begint meestal op volwassen leeftijd. Dit type diabetes mellitus, in het verleden ook wel 
ouderdomsdiabetes genoemd, is een chronisch progressieve stofwisselingsziekte waarbij de glucose 
regulatie ontregeld is. Het lichaam maakt wel insuline aan, maar de cellen reageren er steeds minder 
op. Daardoor halen ze te weinig glucose uit het bloed. Overgewicht en onvoldoende 
lichaamsbeweging spelen, naast genetische aanleg en ouderdom, een belangrijke rol in het ontstaan 
van diabetes mellitus type 2. Bij type 2 is een gezonde leefstijl van belang. Daarnaast krijgen 
patiënten meestal ook medicijnen voorgeschreven. Insuline spuiten is meestal niet nodig.  
Diabetes mellitus type 1 en type 2 hebben beide te maken met insuline en bloed glucose waarden. 
Toch zijn het twee verschillende ziekten met ieder een andere oorzaak. Type 1 diabetes mellitus 
ontstaat door een fout in het afweersysteem. Dat komt niet door een ongezonde leefstijl. 
Overgewicht en te weinig bewegen vergroten wel de kans op diabetes mellitus type 2, maar dus niet 
op type 1 diabetes mellitus. Ook is de invloed van erfelijkheid bij type 1 minder groot dan bij mensen 
met type 2.  
 
Zwangerschapsdiabetes 
 
Zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum, gestational diabetes mellitus) wordt ontdekt tijdens 
de zwangerschap. Na de zwangerschap kan de diabetes mellitus verdwijnen of blijven bestaan. 
Zwangerschappen waarin een diabetes mellitus ontstaat hebben een hogere kans op maternale en 
perinatale complicaties, zoals macrosomie, schouderdystocie (neonatale fracturen of plexusletsel), 
neonatale hypoglykemie en neonatale hyperbilirubinemie.  
In 50% van de gevallen krijgen vrouwen met een zwangerschapsdiabetes binnen vijf tot tien jaar na 
de bevalling diabetes mellitus type 2.  
 
Monogenetische diabetes 
 
Monogenetische vormen van diabetes kunnen onderverdeeld worden in o.a. neonatale diabetes, 
syndromale diabetes of Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY). Deze vorm van diabetes 
mellitus is zeldzaam. De meerderheid van deze patiënten wordt ten onrechte gediagnostiseerd als 
diabetes mellitus type 1 of type 2. 
De diagnose monogenetische diabetes kan gesteld worden als:  

• de diabetes mellitus ontstaat voor de leeftijd van zes maanden 

• de diabetes mellitus in de familie voorkomt bij minstens twee aangedane familieleden in 
twee generaties 

• de diabetes mellitus zich presenteert met alleen een verhoogde nuchtere bloed glucose 
waarde (5.5 – 8.5 mmol/L) 

• de diabetes mellitus bij kinderen gepaard gaat met doofheid, blindheid, albuminurie en 
andere afwijkingen buiten de pancreas 

• er sprake is van psychomotorische retardatie of een exocriene pancreasinsufficiëntie 
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Secundaire diabetes mellitus 
 
Bij secundaire diabetes mellitus wordt de diabetes mellitus veroorzaakt door een aandoening of door 
een behandeling. Hierdoor ontstaat een tijdelijke of definitieve glucose intolerantie.  
Een aandoeningen die dit veroorzaakt is cystic fibrosis. Deze autosomaal dominante aandoening 
komt bij 50 tot 100 nieuwe patiënten per jaar in Nederland voor. Door een goede behandeling is er 
bij deze patiënten een toegenomen levensverwachting. Hierdoor krijgen steeds meer patiënten met 
deze aandoening een gestoorde glucose tolerantie. 
Een tweede groep bestaat uit patiënten die behandeld zijn stoffen die toxisch zijn voor de bètacel 
van de pancreas, zoals verschillende cytostatica. Hierbij ontstaat een tijdelijke of blijvende insuline 
afhankelijkheid. 
Een derde groep zijn de patiënten die een chirurgische ingreep aan de pancreas hebben ondergaan, 
Deze ingrepen kunne leiden tot een tekort aan insuline producerende cellen. 
Tot slot gaat het om patiënten die insulineresistent worden door behandelingen met 
corticosteroïden zoals oa prednison (zoals bij auto immuunziekten of astma).  
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Complicaties 
 
Diabetes mellitus kan op den duur leiden tot ernstige complicaties. De grote diversiteit van mogelijke 
complicaties maakt de behandeling van diabetes mellitus complex. Deze complexiteit wordt bij 
stijgende leeftijd vaak nog vergroot door andere daarnaast bestaande aandoeningen (co-
morbiditeit). Het vermijden van alle bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten (o.a. roken, 
bloeddruk, vetstofwisselingsstoornissen en verminderde nierfunctie), vermindert het optreden van 
de complicaties. 
De complicaties ontstaan doordat het ziekteproces van diabetes mellitus schade veroorzaakt aan de 
grote en kleine bloedvaten (macro- en microvasculaire aandoeningen). Hierdoor ontstaat 
functieverlies in vele organen. Voorbeelden van deze complicaties zijn: 

• macrovasculaire aandoeningen, ofwel hart- en vaatziekten. Door de schade aan de grote 
bloedvaten geeft diabetes mellitus een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen zoals 
een hartinfarct, een herseninfarct, bloedvatvernauwing in de benen en zuurstofgebrek van 
organen en weefsels 

• microvasculaire aandoeningen. Deze worden veroorzaakt door schade aan de kleine 
bloedvaten. Ze treden onder meer op in de nieren (nefropathie), de ogen (retinopathie) en 
de zenuwen (neuropathie) 

Voetcomplicaties zijn de ernstigste en ook meest kostbare complicaties van diabetes mellitus: elke 30 
seconden gaat er een (deel van een) voet of been verloren ten gevolge van diabetes mellitus. 
Meer dan 70% van alle onderste extremiteitamputaties wordt uitgevoerd bij diabetespatiënten. 
Meer dan 70% van alle diabetespatiënten die een amputatie hebben ondergaan, overlijdt 
binnen vijf jaar na die amputatie.  
Meer dan 85% van alle amputaties aan de onderste extremiteit wordt voorafgegaan door een ulcus. 
De kosten van de behandeling van de diabetische voet met een ulcus zijn hoog: in de Westerse 
landen krijgt ongeveer 4% van alle diabetespatiënten een ulcus, hetgeen 12-15% van het gehele 
gezondheidszorgbudget beslaat. Daarmee is de diabetische voet de duurste complicatie van 
diabetes. Goede voetzorg, screenen op risicofactoren en educatie gericht op preventie zijn 
eenvoudige maatregelen die het aantal voetproblemen bij diabetespatiënten kunnen verminderen. 
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Diabetes mellitus type 1 
 

Wat is diabetes mellitus type 1? 
 
Bij diabetes mellitus type 1 is er een tekort aan insuline in het lichaam. Normaal gesproken maakt de 
alvleesklier precies genoeg insuline aan. In het geval van patiënten met type 1 diabetes mellitus doet 
de alvleesklier dat echter niet of nauwelijks. Diabetes mellitus type 1 ontstaat doordat het 
afweersysteem bepaalde cellen in de alvleesklier vernietigt. Het gaat om de cellen die insuline 
aanmaken. Het is niet duidelijk waarom het afweersysteem dat doet. Het gevolg is wel duidelijk: het 
lichaam kan geen of te weinig insuline aanmaken. Zonder insuline krijgen de cellen in het lichaam 
geen signaal dat ze glucose uit het bloed moeten halen. Daardoor blijft er te veel glucose in het 
bloed.  
 

 
 
Diabetes mellitus type 1 is een chronische ziekte, deze gaat niet meer over.  
Diabetes mellitus type 1 ontstaat meestal al op jonge leeftijd, soms ontstaat het op oudere leeftijd. 
Bij diabetes mellitus type 1 is altijd behandeling met insuline nodig. Dat kan door het te spuiten of 
door een insulinepomp te gebruiken. De behandeling en controles gebeuren vanuit het ziekenhuis. 
De behandeling is altijd afgestemd op wat patiënten eten en hoeveel ze bewegen. Een gezonde 
leefstijl is ook belangrijk.  
Erfelijkheid speelt een kleine rol bij diabetes mellitus type 1. Van de 100 kinderen die een ouder 
hebben met diabetes mellitus type 1, krijgen ongeveer 3 kinderen het zelf ook.  
 

Verschijnselen van diabetes mellitus type 1 
 
Diabetes mellitus type 1 veroorzaakt vaak binnen enkele weken na het ontstaan duidelijke klachten, 
zoals: 

• veel dorst en een droge mond, patiënten drinken meerdere liters water per dag 

• veel plassen 

• afvallen 

• moeheid 

• wazig zien 
Door de behandeling met insuline verminderen deze verschijnselen. 
Toch kunnen patiënten nog klachten krijgen. Dat kan gaan om plotselinge (acute) klachten door een 
ontregelde bloed glucose en om problemen die pas na jaren ontstaan. 
De bekendste plotselinge klachten van een ontregelde bloed glucose zijn: 

• hypoglykemieën: te weinig glucose in het bloed 
o Ketoacidose: verzuring van het bloed. Dit kan gebeuren als de lichaamscellen vet 

gaan verbranden omdat ze te weinig glucose als brandstof hebben. 
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• hyperosmolair hyperglykemisch syndroom: te veel glucose in het bloed met ernstige  
uitdroging, wat kan leiden tot bewustzijnsverlies en coma 

Problemen die in de loop van de jaren kunnen ontstaan. Diabetes mellitus kan de bloedvaten 
beschadigen. Na verloop van enkele jaren kunnen daardoor allerlei klachten ontstaan, zoals: 

• oogaandoeningen: bijvoorbeeld slechter zien 

• zenuwaandoeningen: bijvoorbeeld pijn en tintelingen in de handen en voeten 

• voetaandoeningen: bijvoorbeeld slecht genezende wonden aan de tenen 

• nieraandoeningen 

• hart- en vaatziekten 
Hoe beter de glucose waarden tijdens het leven zijn, hoe minder kans er is op klachten en latere 
problemen.  
 

Gezonde leefstijl bij diabetes mellitus type 1 
 
Type 1 diabetes mellitus is geen gevolg van een ongezonde leefstijl. Toch is een gezonde leefstijl erg 
belangrijk. Het helpt om gezondheidsproblemen te verminderen, uit te stellen of te voorkomen. Een 
gezonde leefwijze betekent: 

• niet roken: roken vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Voor mensen met diabetes 
mellitus is het extra belangrijk om niet te roken 

• een gezond gewicht is voor iedereen belangrijk! 

• gezond eten  

• bij diabetes mellitus is lichaamsbeweging erg belangrijk, voldoende beweging helpt om de 
glucose in het bloed te verlagen, het gewicht gezond te houden en de bloeddruk goed te 
houden. Beweging verlaagt de bloed glucose, dus hiermee moet rekening gehouden worden 
bij het bepalen van de dosis insuline of de hoeveelheid koolhydraten die gebruikt worden 

 

Behandeling bij diabetes mellitus type 1 
 
De behandeling van diabetes mellitus type 1 vindt altijd plaats in het ziekenhuis. Patiënten worden 
begeleid door een diabetesteam dat bestaat uit een internist/endocrinoloog (of in het geval van 
kinderen door een kinderarts), een diabetesverpleegkundige, een diëtist en zo nodig een medisch 
psycholoog. 
 
Insuline 
 
Bij type 1 diabetes mellitus maakt het lichaam zelf (bijna) geen insuline aan. Daarom moet er insuline 
toegediend worden. Het lichaam heeft insuline nodig. Zonder insuline blijft er te veel glucose in het 
bloed. Het is belangrijk dat de bloed glucose waarden weer zo normaal mogelijk worden: niet te 
hoog en niet te laag. Om dit te bereiken moeten patiënten een hoeveelheid insuline toedienen (met 
een spuit of met een pomp) die aangepast is aan de bloed glucose waarde. 
De patiënten meten zelf hun bloed glucose waarden en bepalen aan de hand van de waarde hoeveel 
insuline gespoten moet worden.  
De bloed glucose waarden wordt gemeten in een druppel bloed of met een sensor. Patiënten 
registreren deze bloed glucose waarden en communiceren hier over met de 
diabetesverpleegkundigen. De bloed glucose waarden kunnen geregistreerd worden in een boekje of 
in een app op de mobiele telefoon. De diabetesverpleegkundige leert hoe patiënten zelf hun 
diabetes mellitus kunnen controleren en behandelen (zelfregulatie of zelfmanagement). Patiënten 
leren de dosis en/of het soort insuline aan te passen als dat nodig is. 
Daarvoor hebben de patiënten de volgende kennis nodig:  

• welk effect eten, beweging en stress hebben op de bloed glucose waarden 
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• hoelang de verschillende soorten insuline werken 

• hoeveel koolhydraten (suikers) in het eten en drinken aanwezig zijn 

• hoe ze een te lage of hoge bloed glucose waarde kunnen corrigeren 
De berekening van de juiste dosering insuline moet zorgvuldig gebeuren. Er zijn online hulpmiddelen 
waarmee patiënten eenvoudig berekenen hoeveel koolhydraten een maaltijd bevat. Ook zijn er apps 
om aanpassingen in de insuline-dosering te berekenen.  
Door het spuiten van insuline gaan de bloed glucose waarden omlaag. Door de bloed glucose 
waarden zo normaal mogelijk te houden, verkleint de kans op problemen met het hart en de vaten, 
de ogen, de nieren, de zenuwen, de voeten en de tenen. 
 
Cholesterolverlagers 
 
Soms krijgen patiënten ook medicijnen om het cholesterol te verlagen (statines). Deze medicijnen 
worden aangeraden als: 

• de patiënt een hart- of vaatziekte heeft 

• de patiënt 40 jaar of ouder is en een verhoogd risico heeft op een hart- of vaatziekte 

• de patiënt jonger is dan 40 jaar en meerdere risicofactoren heeft voor hart- en vaatziekten 

• de patiënt jonger is dan 40 jaar en heeft een LDL-cholesterolgehalte dat hoger is dan 
2,5mmol/l 

Vrouwen onder de 40 jaar krijgen meestal geen cholesterolverlagers, zeker niet als zij zwanger zijn of 
willen worden. 
 
Metformine 
 
Er zijn ook tabletten die helpen de bloed glucose waarden normaal te houden. Een bekend medicijn 
is metformine. Door metformine maakt de lever minder glucose aan én worden de lichaamscellen 
gevoeliger voor insuline. Vooral mensen met diabetes mellitus type 2 slikken dit medicijn. Heel soms 
is het ook goed bij diabetes mellitus type 1. Namelijk als patiënten naast diabetes mellitus type 1 ook 
kenmerken hebben van het metabool syndroom: overgewicht, ongunstige cholesterolwaarden en 
een hoge bloeddruk. 
 
Griepprik 
 
Patiënten worden geadviseerd om ieder jaar de griepprik te halen. Diabetes mellitus vergroot de 
kans op gezondheidsproblemen bij de griep. Patiënten met diabetes mellitus hebben een grotere 
kans op een longontsteking. Ook zorgt griep voor ontregeling van de bloed glucose waarden. 
 

Controles bij diabetes mellitus type 1 
 
Driemaandelijkse controles 
 
Iedere drie maanden controleert de diabetesverpleegkundige of de specialist hoe de patiënt zich 
voelt en hoe de bloed glucose waarden zijn. De streefwaarden worden besproken. Algemene 
streefwaarden zijn: 

• nuchter: hoger dan 4,5 en lager dan 8 mmol/l 

• 2 uur na het eten: lager dan 10 mmol/l 
Als de bloed glucose waarden meestal tussen de streefwaarden blijft, is de diabetes mellitus ‘goed 
ingesteld’. 
Ook kan het HbA1c in het bloed gemeten worden. Het HbA1c geeft informatie over de gemiddelde 
glucosewaarde in de afgelopen 6 tot 12 weken. 
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De controles gaan niet alleen over de bloed glucose waarden. Er is ook aandacht voor de 
gemoedstoestand en of het allemaal lukt met de diabetes mellitus in het leven. De arts of 
verpleegkundige controleert de bloeddruk, het cholesterolgehalte, de werking van nieren (het 
kreatininegehalte in het bloed en eiwit in de urine), het gewicht, het tandvlees en eventuele 
voetproblemen. Tot slot worden de injectieplaatsen gecontroleerd op problemen, zoals verdikkingen 
of infecties. 
 
Jaarlijkse controles 
 
Eens per jaar komt de patiënt in het ziekenhuis voor een uitgebreide controle. Er is dan extra 
aandacht voor klachten die bij diabetes mellitus vaak voorkomen, zoals hart- en vaatproblemen en 
voetproblemen. De oogcontrole gebeurt meestal om de twee jaar. Soms adviseert de internist of de 
oogarts om dit vaker te laten doen, bijvoorbeeld ieder jaar. Dit hangt samen met het risico dat de 
patiënt heeft op oogproblemen door diabetes mellitus. 
 

De prognose van type 1 diabetes mellitus 
 
Diabetes mellitus type 1 is een chronische ziekte en gaat dus niet meer over. Patiënten moeten hun 
hele leven insuline blijven gebruiken. De behandeling en de controles gebeuren vanuit het 
ziekenhuis. 
Diabetes mellitus heeft veel invloed op het dagelijks leven. Patiënten moeten een paar keer per dag 
hun bloed glucose waarden controleren. Ze moeten altijd rekening houden met hun diabetes 
mellitus. Allerlei activiteiten kunnen de bloed glucose waarden beïnvloeden. Daarom moeten ze 
altijd nadenken over voeding, activiteiten en zo nodig de insulinedosering aanpassen.  
Een gezonde leefstijl is belangrijk bij diabetes mellitus, naast de insuline en eventuele andere 
medicijnen. Een gezonde leefstijl helpt om schade aan het hart en de bloedvaten te voorkomen of te 
verminderen. 
 

Literatuur 
 
De wetenschappelijke richtlijn voor medisch specialisten, Diabetes mellitus type 1. 
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Diabetes mellitus type 2 
 

Wat is diabetes mellitus type 2? 
 
Bij diabetes mellitus is er te veel glucose in het bloed. Het glucose gehalte is te hoog.  
Bij het ontstaan van diabetes mellitus type 2 spelen genetische en omgevingsfactoren een rol.  
 

 
 
Bij de ontwikkeling van diabetes mellitus type 2 spelen 2 factoren een rol: onvoldoende aanmaak van 
insuline doordat de bètacellen van de pancreas niet goed functioneren en insulineresistentie in 
lever-, spier- en vetweefsel. Dit laatste, de insuline resistentie, betekent dat de cellen minder 
gevoelig zijn voor de insuline. Het wordt ook het metabool syndroom genoemd. Onder metabool 
syndroom verstaan we de volgende afwijkingen:  

• een grote middelomvang (centrale adipositas) in combinatie met twee van de volgende 
kenmerken  

o verhoogde bloeddruk 
o (licht) verhoogde glucose waarden in het bloed 
o een te hoog gehalte van triglyceriden (vetstof) in het bloed  
o een te lage waarde van HDL-cholesterol (de goede soort cholesterol). 

Het is een stofwisselingsaandoening die veroorzaakt wordt door een disbalans tussen 
voedselopname en lichamelijke activiteit. Met andere woorden, te veel eten en te weinig beweging. 
 

Wanneer is het risico op diabetes mellitus type 2 verhoogd? 
 
Iedereen kan diabetes mellitus type 2 (suikerziekte) krijgen, maar de kans is verhoogd als men: 

• ouder is dan 45 jaar; op jongere leeftijd komt het ook voor  

• te zwaar is (een BMI ≥ 27 kg/m2)* 

• te weinig beweegt 

• rookt 

• in het verleden al een verhoogde bloed glucose waarde heeft gehad 
*Noot: Criteria voor de tailleomvang bij centrale adipositas die tot nu toe (inter)nationaal werden 
gehanteerd, zijn 102 cm voor mannen en 88 cm voor vrouwen. De International Diabetes Federation 
hanteert voor het vaststellen van het metabool syndroom sinds 2005 strengere criteria, namelijk 94 
cm voor mannen en 80 cm voor vrouwen (www.idf.org).  
Het risico op diabetes mellitus type 2 is hoger als een van deze situaties geldt; dan is er een risico dat 
iemand vanaf het 35e jaar diabetes mellitus type 2 krijgt:  

• als diabetes mellitus voorkomt in de familie 

• als een vrouw zwangerschapsdiabetes heeft gehad 

• als iemand van Turkse afkomst is 

http://www.idf.org/
http://www.idf.org/
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• als iemand van Marokkaanse afkomst is 

• als iemand van Surinaamse afkomst is 

• als iemand van Hindoestaanse afkomst is 
. 

Actief onderzoek naar patiënten met een risico op diabetes mellitus type 2 
 
De huisarts onderzoekt de bloed glucosewaarde bij mensen met klachten of aandoeningen die het 
gevolg kunnen zijn van diabetes mellitus. Diabetes mellitus type 2 kan de volgende klachten 
veroorzaken: 

• dorst  

• veelvuldig plassen 

• vermagering 

• jeuk aan de vulva op oudere leeftijd 

• balanitis 

• recidiverende urineweginfecties  

• mononeuropathie 

• neurogene pijnen  

• sensibiliteitsstoornissen 
De huisarts onderzoekt de bloed glucosewaarde bij mensen van 45 jaar en ouder en de volgende 
factoren: 

o overgewicht (een BMI ≥ 27 kg/m2) 
o ouders, broers of zussen hebben diabetes mellitus type 2 
o een hoge bloeddruk (systolische bloeddruk > 140 mmHg of behandeling voor 

hypertensie) 
o een hoog cholesterol (HDL-cholesterol ≤ 0,90 mmol/l, triglyceriden > 2,8 mmol/l) 
o hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop 
o mensen van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst 

De huisarts onderzoekt de bloed glucosewaarde bij mensen van 35 jaar en van Hindoestaanse 
afkomst: 1 keer per 3 jaar. 
De huisarts onderzoekt de bloed glucosewaarde bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes: 1 keer per 
jaar gedurende 5 jaar en daaraan elke 3 jaar. 
 

Preventie van diabetes mellitus type 2 door een gezonde levensstijl 
 
Een gezonde levensstijl is van belang. Het omvat een gezond gewicht, goede voeding, genoeg 
bewegen, niet te veel alcohol en bovenal niet roken. 
 

 
 
 



 
DIABETES MELLITUS 

 

13 

Preventie van overgewicht 
 
Gezond eten en voldoende beweging is belangrijk. Mensen met overgewicht moeten proberen af te 
vallen. Bij overgewicht is een gewichtsverlies van 5 tot 10% al beter voor de gezondheid, het heeft 
een positieve invloed op de bloed glucose waarde, de cholesterol waarden en de bloeddruk. 
 

 
 
Regelmatig en gezond eten 
 
Regelmatig wil zeggen: dagelijks 3 hoofdmaaltijden zijn een goede basis om het lichaam te voeden 
met alle voedingsstoffen. Per dag mag men maximaal 3 of 4 keer per dag een klein gezond 
tussendoortje nemen. Die regelmaat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de bloed glucose waarde 
normaal blijft 
Goede voeding zorgt voor genoeg energie en voedingsstoffen voor het lichaam: eiwitten, vetten, 
koolhydraten, vitamines, mineralen, vezels en voldoende vocht. Met goede voeding verkleint de kans 
op ziektes, zoals diabetes mellitus, kanker en hart- en vaatziekten, en men voelt zich fitter. 
Gezonde producten zijn vooral volkorenproducten, peulvruchten, groenten, fruit, noten en vis. Het 
gebruik van verse producten is belangrijk. Hierdoor kan met zelf kiezen hoeveel vet, suiker en zout 
gebruikt wordt. 
 

 
 
Gezonde tussendoortjes zijn: 

• rauwkost (zoals bloemkoolroosjes, kerstomaatjes, komkommer, radijs, bleekselderij en 
wortel, fruit)  

• ongezouten noten (zoals walnoten, hazelnoten en amandelen). Noten zijn rijk aan vet, maar 
wel van de goede soort  

Gezond eten betekent: 

• veel groente en fruit: een ruim gebruik van groenten en fruit (2 stuks per dag) verkleint het 
risico op bepaalde vormen van kanker, op diabetes mellitus en op hart- en vaatziekten. Het 
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advies is om regelmatig een andere groente of ander fruit te gebruiken. Als men geen grote 
eter is van groente of fruit, dan kan zelf geperst groente- of fruitsap helpen om dit toch 
binnen te krijgen. In versgeperst sap zitten wel minder vezels dan in los fruit. Ook geeft het 
minder snel een vol gevoel 

• veel volkorenproducten: volkoren brood, volkoren pasta en zilvervliesrijst. Deze 
voedingsmiddelen zijn rijk aan koolhydraten, voedingsvezel en verschillende vitamines. Ook 
zorgen ze voor een verzadigd gevoel. De bruine kleur van brood betekent niet altijd dat dit 
brood gezonder is. Soms wordt het brood donkerder gemaakt met moutextract of 
gekaramelliseerde suiker. Het brood wordt er wel donkerder van, maar er zitten maar weinig 
extra voedingsstoffen in. Als brood echt volkoren is, staat dit bij verpakt brood op het etiket. 

• weinig producten gemaakt van witte tarwebloem, zoals witbrood, koekjes, biscuits, zoutjes 

• wekelijks peulvruchten: zoals bruine bonen, sojabonen, linzen of kikkererwten. In 
peulvruchten zit eiwit, veel voedingsvezel, ijzer en andere nuttige voedingsstoffen 

• ongeveer 3 eieren per week 

• elke dag een handvol ongezouten noten (bijvoorbeeld walnoten en amandelen) of pinda’s 

• enkele porties zuivel per dag, zoals melk of yoghurt: de zuivel hoeft ook niet per se halfvol of 
mager te zijn, men kan ook volle zuivel kiezen. Er zit wel verzadigd vet in, maar matig gebruik 
van zuivel blijkt toch eerder voordelig dan nadelig te zijn. Daarbij geldt het idee dat men van 
volle zuivel ook eerder vol is en dus vanzelf al minder gebruikt 

• een keer per week vis, liefst vette vis, bijvoorbeeld haring, heilbot, zalm of makreel 

• producten met onverzadigd vet: producten met onverzadigd vet zijn gezonder dan producten 
met verzadigd vet. Het gebruik van te veel verzadigd vet en transvet verhoogt de kans op 
ziekten. Het is van belang om juist producten te nemen waar onverzadigd vet inzit: 

o  zachte margarine, plantaardige oliën en vloeibare bak- en braadproducten in plaats 
van roomboter, harde margarines en harde bak- en braadproducten 

o ongezouten noten 
o vis 
o liever mager, onbewerkt vlees (zoals mager gehakt) 

▪ weinig bewerkt vlees, zoals worst en ontbijtspek 
▪ weinig bewerkt vlees, zoals worst of vleeswaar 
▪ weinig rood vlees (komt van koeien, schapen, geiten en varkens) 

o weinig snacks  
o geen taart, koeken, biscuits, cake  
o geen kant-en-klare producten (zoals sauzen en kant-en-klare maaltijden) 

• weinig zoete dranken waarin suiker zit, zoals fabriekssap en fris 

• niet meer dan 1 glas alcohol per dag en liever niet elke dag alcohol  

• voldoende drinken: Het dorstgevoel zorgt er automatisch voor dat men voldoende drinkt. Als 
men daar goed naar 'luistert', komt men vanzelf al op ongeveer 1,5 liter per dag. Genoeg 
drinken is onder andere belangrijk voor de werking van de darmen 

• als drank is het beter om te kiezen voor water, thee en koffie zonder suiker, en eventueel 
melk  

• weinig zout: alle voedingsmiddelen bevatten van nature al een beetje zout. Zout toevoegen 
is dus overbodig. Om eten op smaak te krijgen kan men voor andere smaakmakers kiezen, 
zoals (verse) kruiden en specerijen. Voorbeelden zijn: groene kruiden, zoals basilicum, 
bieslook, dille, lavas, thijm, oregano, peterselie, rozemarijn; specerijen, zoals kaneel, kerrie, 
kruidnagel, nootmuskaat, peper en cayennepeper; andere smaakmakers zoals gember, 
koriander, ui, knoflook, mosterdzaad en citroen; geroosterde zaden en pitten, zoals 
pijnboompitten, sesamzaad en zonnebloempitten. Tot 6 gram zout per dag is goed. Let op 
verborgen zout (en vet en suiker) in kant-en-klare maaltijden, sauzen en snacks  
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Er is geen reden om pillen met omega-3 vetzuren, vitamine E , vitamine B, magnesium, chroom of 
kaneel te gebruiken. Deze middelen hebben namelijk geen gezondheidsvoordeel voor mensen met 
een verhoogde kans op diabetes mellitus. Sommige vitaminepillen hebben nadelige effecten. 
Mensen met een getinte of donkere huid moeten wel extra vitamine D nemen. Vrouwen die zwanger 
willen worden moet extra foliumzuur nemen en veganisten hebben extra vitamine B12 nodig.  
(Bron: Het voedingscentrum) 
 
Voldoende beweging 
 
Gezond bewegen voor volwassenen wil zeggen: 

• 2,5 uur per week bewegen, matig intensief en/of zwaar intensief: 
o matig intensief is bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen en dansen. Het hart 

gaat sneller kloppen en men gaat sneller ademhalen 
o zwaar intensief is bijvoorbeeld hardlopen, voetballen, fitness en vechtsporten. Men 

gaat zweten en raakt buiten adem 

• verspreid de activiteiten over verschillende dagen 

• 2 keer per week activiteiten/oefeningen die de botten en spieren versterken. Dit kan 
bijvoorbeeld met oefeningen doen, krachttraining, springen, traplopen en fitness 

• niet veel stilzitten. Veel en lang achter elkaar stilzitten is niet goed voor de gezondheid. Het 
verhoogt de kans op ziekte, ook al sport men regelmatig. Bij langdurig stilzitten heeft men 
een grotere kans op diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Het lijkt erop dat de 
stofwisseling verandert bij lang stilzitten: de werking van insuline raakt verstoord. Het is dus 
belangrijk om lang stilzitten te voorkomen: 

o elk halfuur even lopen of een paar minuten staan  
o zoveel mogelijk momenten even bewegen 

• Als men al wat ouder is, zijn ook balansoefeningen aan te bevelen, zoals op één been staan, 
lunges, yoga en taichi 

Regelmatig bewegen is gezond en voor veel mensen ook leuk om samen te doen. Als men veel 
beweegt, raken de spieren, longen, hart en bloedvaten eraan gewend om te werken. Men voelt zich 
lichamelijk en psychisch fitter en men heeft meer energie. 
Voordelen van matig intensief bewegen zijn: 

• beter ontspannen en heeft minder last van stress 

• bewegen werkt goed bij somberheid, depressie en angst   

• beter slapen, minder moe en gemakkelijker opstaan in de ochtend 

• sterkere spieren en botten en een mooiere huid 

• goed voor de bloeddruk en de cholesterol 

• verlaagt de kans op overgewicht 

• verlaagt de kans op psychische problemen 

• verlaagt de kans op diabetes mellitus 

• verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte 
Beweegt men vaker, langer of intensiever dan deze adviezen dan worden de positieve effecten op de 
gezondheid groter: 

• verlaging van de kans op borstkanker 

• verlaging van de kans op darmkanker 
Bij ouderen verkleint bewegen ook nog de kans op: 

• lichamelijke beperkingen  

• geestelijke achteruitgang 

• dementie  

• botbreuken 
Als men wilt afvallen, moet men elke dag een uur of meer bewegen. 
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Het bewegen moet geleidelijk aan opgebouwd worden als men niet gewend is aan actief bewegen. . 
Het gaat er in het begin om dat men zich zo inspant dat men ervan gaat hijgen en het hart sneller 
gaat kloppen. Zodra men stopt met bewegen, moet men weer normaal kunnen praten. Daarna moet 
de inspanning geleidelijk aan uitgebreid worden.  
Noot: De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) geeft de minimale hoeveelheid 
lichaamsbeweging aan die nodig is om de gezondheid positief te beïnvloeden. Voor een volwassen 
persoon komt deze norm neer op 30 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit op ten minste vijf 
en bij voorkeur op zeven dagen per week. 
 

  
 
Niet te veel alcohol 
 
Alcohol heeft geen voordelen voor de gezondheid. Wel nadelen en risico’s. Geen alcohol drinken is 
het beste voor de gezondheid. Als men zelden drinkt dan kan dat ook schadelijk zijn. Met name als de 
alcohol te snel achter elkaar gedronken wordt. Dan kan het lichaam dat niet verwerken. Dan wordt 
men dronken en suf. 5 glazen in ongeveer 2 uur (vrouwen 4 glazen alcohol in 2 uur) drinken is binge-
drinken.  
Dit kan er gebeuren als men te veel en te snel achter elkaar drinkt: 

• minder alert en men kan situaties minder goed beoordelen 

• men neemt meer risico’s, wordt overmoedig en overschat zichzelf 

• men reageert langzamer en minder goed. 

• men is sneller ontstemd, emotioneel, verdrietig, somber of boos 

• men spreekt onduidelijk (met een dikke tong) 

• men loopt wankel, verliest het evenwicht, valt of maakt ongelukken 

• men wordt suf, raakt bewusteloos of in coma door een alcoholvergiftiging 
Nadelen en risico’s als men regelmatig te veel alcohol drinkt: 

• delen van het lichaam gaan minder goed werken: bijvoorbeeld de hersenen, de zenuwbanen, 
de lever, de slokdarm, de maag en darmen, de alvleesklier en het hart 

o hierdoor kan men last krijgen van moe zijn, onrust, niet kunnen slapen, bang of 
somber zijn, dingen vergeten, minder goed kunnen opletten, concentreren en leren 

o hierdoor kan men last krijgen van oprispingen, brandend maagzuur, diarree, 
aankomen (overgewicht) of juist afvallen 

o hierdoor kan men last krijgen van een vitaminetekort als men daarnaast weinig of 
ongezond eet 

• het gezicht kan er rood en gezwollen uit gaan zien 

• een verhoogde kans op sommige vormen van kanker, bijvoorbeeld borstkanker of kanker in 
de mond en keel 

• mannen kunnen minder vruchtbaar worden 
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Alcohol is extra schadelijk voor: 

• jongeren (tot 21 jaar): hun lichaam en hersenen zijn nog in ontwikkeling en extra kwetsbaar; 
zij kunnen alcohol minder goed en minder snel verwerken 

• vrouwen én mannen vanaf 1 maand voordat ze een kind willen verwekken 

• vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven: alcohol is vooral schadelijk voor het 
(ongeboren) kind 

• ouderen: zij kunnen alcohol minder snel verwerken 

• mensen met psychische klachten: de klachten kunnen door alcohol erger worden 

• mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus 

• mensen die medicijnen gebruiken: alcohol kan de werking van de medicijnen versterken of 
verstoren. Ouderen die medicijnen gebruiken, moeten hier extra goed op letten 

Iedereen kan een alcoholprobleem krijgen. De kans hierop is groter: 

• als men aanleg heeft voor verslavingen aan alcohol of verdovende middelen 

• als mensen in de familie of vriendenkring veel drinken 

• als er ingrijpende dingen gebeuren in het leven, zoals een echtscheiding of het verlies van 
een baan 

• als men al op jonge leeftijd veel is gaan drinken (hoe jonger je begint, des te groter de kans) 

• als men somber, depressief of bang is 

• als het omgaan met andere mensen voor iemand lastig is en dat steeds problemen geeft 

• bij 55-plussers: zij drinken vaker dagelijks en hun lichaam kan alcohol minder goed 
verwerken 

Als men regelmatig te veel alcohol drinkt, dan kan men de volgende klachten krijgen: 

• lichamelijke klachten, zoals veel moe zijn, slecht slapen, maagklachten (oprispingen, 
zuurbranden), diarree, hartkloppingen, zweten, trillen, vallen, minder kracht en minder 
gevoel, bijvoorbeeld in de voeten 

• psychische klachten, zoals onrustig, bang, somber of vergeetachtig zijn 

• problemen met anderen thuis of op het werk (ruzies, gebruik van geweld, contact met de 
politie, afspraken niet nakomen, ontslag) 

• moeite met het oplossen van de gewone problemen in het dagelijks leven 
Bij een ernstig drankprobleem heeft men in ieder geval 2 van de volgende verschijnselen: 

• men drinkt vaak meer of langer dan men van plan was 

• men wilt of probeert al enige tijd te minderen 

• men probeert het drankgebruik voor anderen te verbergen 

• men begint 's ochtends al met drinken 

• men zit elke dag te bedenken hoe men aan alcohol kan komen 

• men besteedt veel tijd aan het drinken van alcohol 

• men is elke dag ook bezig om te herstellen van de drank 
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• men verlangt vaak naar alcohol 

• men drinkt regelmatig waardoor de verplichtingen thuis (zoals voor de kinderen zorgen) of 
op het werk niet nagekomen worden 

• men blijft drinken hoewel dit problemen geeft met anderen of de problemen verergert 

• door de alcohol doet men minder aan belangrijke activiteiten op het werk of privé 

• door het  alcoholgebruik brengt men regelmatig anderen of zichzelf in gevaar 

• men blijft drinken ook al heeft men lichamelijke of psychische klachten door de alcohol 

• men heeft steeds meer alcohol nodig om zich goed te voelen 

• als men minder drinkt, gaat men trillen en zweten, slaapt men slecht en is prikkelbaar. Dat 
zijn ontwenningsverschijnselen 

De huisarts kan een patiënt begeleiden om te stoppen met drinken.  
 
Niet roken 
 
Dat roken slecht is voor de gezondheid staat buiten kijf. Het veroorzaakt een scala aan complicaties. 
Stoppen met roken is lastig. In sigaretten zitten verslavende producten. In sigaretten zit de stof 
nicotine . Het lichaam raakt gewend aan een bepaalde hoeveelheid nicotine. Wanneer men stopt 
met roken, verlangt het lichaam in het begin nog naar die nicotine. Daardoor snakt men in de eerste 
weken nog regelmatig naar een sigaret. Ook kan men last hebben van ontwenningsverschijnselen, 
zoals: 

• humeurigheid, rusteloosheid, ongeduld, hoofdpijn, slapeloosheid en slechte concentratie 

• koude rillingen  

• tintelingen in de handen en voeten 

• een trage stoelgang (ontlasting die moeilijk op gang komt) 

• meer eetlust 
Deze verschijnselen beginnen 2 tot 12 uur na de laatste sigaret. Na 1 tot 3 dagen zijn deze 
verschijnselen het ergst. Bij de een duren ze langer dan bij de ander. Meestal gaan ze na 3 tot 4 
weken vanzelf over. 
De behoefte om te roken zal nog vaak terugkeren, ook als men langere tijd gestopt is. Naarmate men 
langer gestopt is, neemt die behoefte af. 
Ontwenningsverschijnselen zijn vervelend, maar kunnen geen kwaad. Ze gaan vanzelf over. Afleiding, 
ontspanning en lichaamsbeweging helpen deze periode goed door te komen. 
Sommige mensen lukt het om zonder hulpmiddelen te stoppen. Hulpmiddelen kunnen helpen de 
periode met ontwenningsverschijnselen te overbruggen. De kans dat het stoppen lukt is dan groter. 
Hulpmiddelen zijn: 

• nicotinevervangende middelen 

• medicijnen 
Nicotinevervangende middelen werken net zo goed als de medicijnen voor stoppen met roken. 
Nicotinevervangende middelen hebben minder bijwerkingen en zijn goedkoper. 
Bij veel mensen werken hulpmiddelen en medicijnen bij stoppen met roken beter als ze daarbij 
deskundige begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld door een huisarts, praktijkondersteuner of psycholoog 
die daarin getraind is. 
De vergoeding van nicotinevervangende middelen of medicijnen voor stoppen met roken kan per 
zorgpolis en per jaar verschillen. Het zit in ieder geval niet in het basispakket van de zorgverzekering 
en wordt afgetrokken van het eigen risico. 
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Wat zijn de verschijnselen van diabetes mellitus type 2? 
 
Vaak merken mensen niet dat hun bloed glucose waarden verhoogd is. Sommige mensen krijgen wel 
klachten, zoals: 

• veel plassen 

• dorst  

• moeheid 

• jeuk  

• wondjes en ontstekingen van de huid die niet snel genezen 
Diabetes mellitus type 2 kan op den duur ook problemen veroorzaken aan het hart, de bloedvaten, 
de ogen, de nieren, zenuwen, voeten en tenen. Dit kan klachten geven, zoals 

• slechter zien 

• pijn en tintelingen in armen en benen 

• gevoelloze voeten, slecht genezende open wonden aan tenen 

• loopproblemen 

• erectieproblemen 
Met diabetes mellitus heeft men meer kans op hart- en vaatziekten, zoals pijn op de borst (angina 
pectoris), een hartinfarct of een beroerte. 
De kans op psychische klachten, zoals een depressie, is ook wat hoger. 
 

 
 

Diagnose diabetes mellitus 
 
De diagnose diabetes mellitus type 2 wordt gesteld op basis van de criteria in de NHG-standaard 
diabetes mellitus type 2. Het stellen van de diagnose in een vroeg stadium kan het optrede van 
complicaties voorkomen of uitstellen.  
Een goede bloed glucose waarde voor ’s ochtends (nuchter) is tussen 4,5 en 8 mmol/l. We noemen 
dat de nuchtere bloed glucose waarde. Na het eten gaat de bloed glucose waarde omhoog. Een 
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goede bloed glucose waarde 2 uur na het eten is lager dan 9 mmol/l. Een nuchter bloed glucose 
waarde is te hoog als deze boven de 8 mmol/l komt. Een te hoge glucose noemen we hyperglykemie. 
Een te hoge bloed glucose waarde geeft geen direct gevaar. 
Een bloed glucose waarde is te laag als deze onder de 3.5 mmol/l zit. Een te lage glucose noemen we 
hypoglykemie. Een te lage bloed glucose is gevaarlijk. Er is snel actie nodig. 
Om te kijken of iemand diabetes mellitus heeft, meet de huisarts op 2 verschillende dagen de 
nuchtere bloed glucose waarde. Nuchter wil zeggen 's ochtends als men nog niets gegeten of 
gedronken heeft. De diagnose diabetes mellitus kan worden gesteld als men op twee verschillende 
dagen twee nuchtere bloed glucose waarden vindt ≥ 7,0 mmol/l. 
Als patiënten klachten hebben en de nuchtere bloed glucose waarde is een keer ≥ 7,0 mmol/l, ook 
dan is de diagnose diabetes mellitus gesteld.  
Als patiënten klachten hebben en de bloed glucose waarde is een keer meer dan 11,1 (tijdstip van de 
meting maakt niet uit), ook dan is de diagnose diabetes mellitus gesteld.  
Bij een geringe verhoging van de nuchtere waarden spreekt men van een gestoord nuchtere glucose. 
Met gestoorde glucose tolerantie wordt een niet-nuchtere glucose waarde tussen 7,8 en 11,0 mmol/l 
bedoeld bij een normale nuchtere glucose waarde. Een gestoord nuchtere glucose en een gestoorde 
glucose tolerantie wijzen op een grotere kans op de ontwikkeling van diabetes mellitus en doorgaans 
op een verhoogd cardiovasculair risico. 
 

 
 

Complicaties 
 
De prognose van patiënten met diabetes mellitus type 2 wordt niet alleen bepaald door de regulatie 
van de bloed glucose, maar ook door cardiovasculaire risico factoren, zoals een verhoogde bloeddruk 
en een afwijkend lipidenspectrum.  
Na jaren kan diabetes mellitus aanleiding geven tot cardiovasculaire aandoeningen, chronische 
nierschade, neuropathie, diabetische wonden, diabetische voet, depressie, cognitieve stoornissen, 
schizofrenie, seksuele dysfunctie, infecties, kanker, limited joint mobility en Charcot voet.  
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Cardiovasculaire aandoeningen 
 
Bij diabetes mellitus type 2 is er een verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.  
Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe met de leeftijd en is voor mannen groter dan voor 
vrouwen. Daarnaast speelt ook afkomst een rol. Iemand van Hindoestaanse afkomst heeft een 
grotere kans op hart- en vaatziekten. Sommige factoren geven meer risico dan andere; samen 
versterken de risicofactoren elkaar. 
De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn: 

• een hart- en vaatziekte hebben (gehad) 

• diabetes mellitus (suikerziekte) 

• reumatoïde artritis 

• verminderde werking van de nieren 

• hoge bloeddruk 

• een verhoogd cholesterolgehalte 

• een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 65 jaar een hart- of vaatziekte heeft 
gekregen 

• roken 

• stress 

• te weinig lichaamsbeweging 

• overmatig alcoholgebruik 

• ongezonde voeding 

• overgewicht 
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zorgen voor een verhoogde kans op vernauwing van de 
slagaderen. Er ontstaat slagaderverkalking. Bij slagaderverkalking worden de bloedvaten dikker en 
stugger. Als de vaten stugger worden, blijft er sneller vet en eiwit uit het bloed aan de wanden 
kleven. De bloedvaten vernauwen en slibben dicht, waardoor de organen minder bloed en zuurstof 
krijgen. Op den duur kan men dit merken aan pijn in de benen (etalagebenen) of pijn op de borst 
(angina pectoris). 
Te veel cholesterol zorgt ervoor dat slagaderen dichtslibben. Het lichaam maakt meer cholesterol als 
men veel verzadigd vet eet. Dit zit bijvoorbeeld in vlees, koek, gebak en snacks. Ook overgewicht en 
erfelijke aanleg kunnen zorgen voor een hoog cholesterol. 
De mortaliteit als gevolg van coronaire hartziekten is bij personen met type-2 diabetes mellitus hoger 
dan in de algemene bevolking, vooral bij vrouwen. Slagaderverkalking, een te hoog cholesterol, een 
te hoge bloeddruk en te hoge bloedglucose waarden zijn de oorzaken. 
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Chronische nierschade 
 
De nieren spelen een belangrijke rol bij het filteren van de afvalstoffen uit het bloed, het behoud van 
nuttige stoffen in het lichaam en het regelen van de bloeddruk.  
De kans op nierschade is groter naarmate de duur van de diabetes langer is, de bloed glucose 
waarden slechter geregeld zijn, er andere complicaties aanwezig zijn, er een hoge bloedruk is, de 
patiënt rookt en vaker blaasontstekingen heeft.  
Diabetische nefropathie leidt tot een verlies van eiwitten in de urine, onvoldoende filtratie van 
afvalstoffen uit het bloed en een hoe bloeddruk. Het is een sluipende complicaties, men heeft pas 
klachten als de aandoening al ver gevorderd is. Daarom is jaarlijkse controle van de albuminurie 
(verlies van eiwitten in de urine), de serum concentratie kreatinine (bepaalt de werking van de 
nieren) en het meten van de bloeddruk belangrijk.  
Bij nierfunctie stoornissen is een behandeling nodig, naast leefstijl aanpassingen. Dit om een 
nierdialyse of niertransplantatie te voorkomen.  
In 2005 was van alle patiënten die een nierdialyse of transplantatie ondergingen 18% een diabeet. De 
verwachting is dat chronische nierschade vaker zal optreden, omdat diabetes mellitus type 2 op 
steeds jongere leeftijd ontstaat. Daarnaast neemt de levensverwachting toe doordat de 
cardiovasculaire risicofactoren beter behandeld worden. 
 

 
 
Neuropathie 
 
De zenuwen sturen boodschappen van de hersenen naar de spieren, huid en andere organen en 
weer terug. Zo kan men spieren gebruiken en kan men warmte, kou of pijn voelen. Als een zenuw is 
beschadigd, kan hij signalen niet meer goed doorgeven. 
Het is nog niet precies bekend wat neuropathie veroorzaakt. Hoge bloed glucose waarden kunnen 
schade aanrichten aan de zenuwen. Andere risicofactoren zijn: 

• roken 

• te veel alcohol 

• te veel verzadigd vet 

• overgewicht 

• onvoldoende beweging 
Neuropathie is een nog onbegrepen complicatie van diabetes mellitus. Diabetes mellitus kan de 
zenuwen beschadigen. Dit kan op verschillende plaatsen in het lichaam gebeuren. Het heet 
neuropathie.  
Ongeveer 50 procent van alle mensen met diabetes mellitus krijgt te maken met neuropathie. 
Schade aan één zenuw heet mononeuropathie. Schade aan meerdere zenuwen heet 
polyneuropathie. Schade aan ‘autonome zenuwen’, die van en naar organen lopen, heet autonome 
neuropathie. 
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Bij perifere polyneuropathie is er aantasting van meerdere zenuwen in de armen en de benen of de 
voeten. De impact van perifere polyneuropathie is zeer groot. Deze ontstaat na 10-15 jaar leven met 
te hoge of sterk wisselende bloed glucose waarden.  
Hierdoor kunnen de gevoelszenuwen in de voet zijn aangetast. De neuropathie begint met minder 
gevoel in de voeten. Het voelt alsof men op watten loopt. Door neuropathie staat men ook anders op 
de voeten. Hierdoor ontstaat extra eelt en dat kan voor wonden zorgen. 
Patiënt kunnen ook last hebben van stekende of brandende pijn, tintelingen, kramp of krachtverlies. 
Een klein percentage personen met diabetes mellitus ontwikkelt ernstige pijn in plaats van 
ongevoeligheid. Dit wordt neuropatische pijn genoemd. 
Neuropathie kan leiden tot voetulcera. Neuropathie is in de meeste gevallen niet te voorkomen, 
maar mechanische stress wel. Goede voetzorg, waarbij eelt deskundig verwijderd wordt, de nagels 
goed geknipt worden en de huid in goede conditie wordt gehouden, voorkomt een groot deel van de 
mechanische stress. 
Autonome neuropathie Hierbij is de bezenuwing van de spijsverteringsorganen, de blaas, het hart, de 
bloedvaten en de huid aangedaan. Als de zenuwen in de organen zijn aangetast (autonome 
neuropathie) dan ontstaan de volgende klachten: 

• extreem zweten 

• helemaal niet zweten 

• incontinentie 

• moeite hebben met plassen 

• diarree 

• obstipatie 

• misselijkheid 

• een vol gevoel 

• hartritmestoornissen 

• dubbelzien 

• erectiestoornissen 

• moeilijk lopen 

• duizeligheid 
Het lastige is dat dit soort klachten ook andere oorzaken kunnen hebben. 
Het belangrijkste wapen tegen neuropathie is een stabiele bloed glucose waarde. Dit vertraagt en 
voorkomt soms het ernstiger worden van de neuropathie. Een goede bloed glucose regulatie werkt 
positief; personen met een goede bloed glucose waarde krijgen minder vaak neuropathie. Helaas is 
het niet zo dat een goede bloed glucose waarde garandeert dat er geen neuropathie en geen 
voetproblemen ontstaan; ook personen met diabetes mellitus die heel goed ingesteld zijn, krijgen 
soms te maken met deze vervelende complicatie.  
De behandeling van neuropatische pijn is gericht op het verminderen van pijn. Pijn is vaak een signaal 
dat er iets mis is. Hoewel pijn ernstige problemen kan geven in het dagelijks functioneren, is er bij 
neuropatische pijn lichamelijk niets ernstigs aan de hand. Het verminderen van pijn is vaak een 
kwestie van uitproberen. Niet voor iedereen werkt hetzelfde.  
Medicijnen, zoals antidepressiva en anti-epileptica, kunnen voor vermindering van de pijn zorgen. Dit 
komt doordat de hersenen een rol lijken te spelen bij pijnbeleving. Soms kunnen cannabis of 
opiaatachtige middelen helpen. Soms werkt een crèmes of pleister met capsaïsine goed. Capsaïsine 
verhindert dat pijn- of gevoelsprikkels worden doorgegeven aan de hersenen. De pleister met 
capsaïsine wordt in het ziekenhuis aangebracht en blijft maximaal een uur zitten. Dit moet om de 
drie maanden herhaald worden. Stimulatie van de zenuwen via TENS, PENS of ruggenmergstimulatie 
kan ook vermindering van de pijn geven. Bij TENS krijgt men kleine stroomstootjes via plakkertjes op 
de huid. Bij PENS gebeurt dit via dunne metalen elektroden die door de huid gestoken worden. Dit 
beïnvloedt de zenuwen en kan de pijn verminderen. Men moet dit wel regelmatig herhalen. Bij 
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ruggenmergstimulatie wordt er een elektrode in het ruggenmerg geïmplanteerd. Deze blokkeert 
pijnsignalen voordat ze de hersenen bereiken. 
 

 
 
Diabetische voet en voetulcera 
 
Hieraan wordt in een later hoofdstuk aandacht besteed. 
 

 
 
Perifeer arterieel vaatlijden 
 
(PAV) bestaat uit het dichtslibben van de slagaderen (atherosclerose) of het ontstaan van vettige 
ophopingen (plaques) in de benen. Het wordt ook wel macroangiopathie genoemd en geeft een 
verminderde doorbloeding van de voeten. Door een slechte doorbloeding van de benen en de voet 
kan de huid dun worden. Dit kan pijnklachten in en vooral onder de voet geven. PAV maakt de huid 
extra kwetsbaar voor mechanische stress. Een dunne huid kan sneller beschadigd raken. Er ontstaat 
een wond(je). Een slechte doorbloeding zorgt er bovendien voor dat wonden slechter dichtgaan. En 
ze kunnen sneller ontstoken raken. Dit vergroot het risico op amputatie. 
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Retinopathie 
 
Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 heeft 14% retinopathie. Retinopathie kan al aanwezig zijn 
wanneer de diagnose diabetes mellitus wordt gesteld. 
 

 
 
Depressie 
 
Depressie komt twee keer zo vaak voor bij mensen met diabetes mellitus dan bij mensen zonder 
diabetes mellitus. Het samen voorkomen van depressie en diabetes mellitus vermindert de kwaliteit 
van leven en verhoogt de kans op een slechte glykemische regulatie en het risico op complicaties, 
zoals hart- en vaatziekten, nierziekten, oogziekten en het risico op overlijden. 
 
Cognitieve stoornissen 
 
Diabetes mellitus is geassocieerd met cognitieve disfunctie. Mensen met type-2-diabetes mellitus 
hebben al in de eerste jaren geringe cognitieve beperkingen. De achteruitgang van cognitieve 
functies is in het algemeen niet sterker dan bij mensen zonder diabetes mellitus; wel is de kans op de 
ziekte van Alzheimer duidelijk verhoogd. 
 
Schizofrenie 
 
Onder schizofreniepatiënten is het voorkomen van type-2-diabetes mellitus hoger dan in de 
algemene bevolking. 
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Seksuele disfunctie 
 
Bij bijna de helft van de mannen met type-2-diabetes mellitus is er sprake van erectie stoornissen. 
Leeftijd, hart- en vaatziekten, maar ook het gebruik van statines, angiotensin-converting enzyme 
(ACE)-remmers en bètablokkers hangen significant samen met erectiestoornissen. Bij vrouwelijke 
diabetespatiënten is naast een verminderde lubricatie, vooral een depressie gerelateerd aan het 
voorkomen van seksuele problematiek. 
 

 
 
 
Infecties 
 
Type-2-diabetespatiënten hebben een 25 tot 45% hoger risico op lage luchtweginfecties, 
urineweginfecties, bacteriële huid en slijmvliesinfecties en schimmelinfecties. Bij veelvoorkomende 
infecties zijn de risico’s op recidieven nog hoger. 
 
Kanker 
 
Het voorkomen van kanker is hoger bij diabetespatiënten dan in de algemene bevolking. Mensen 
met diabetes mellitus type 2 lopen 20 tot 25% meer risico op kanker. Vooral kanker aan de lever, 
alvleesklier, dikke darm, nieren, blaas, borst en de baarmoederwand komen meer voor. 
Prostaatkanker komt juist minder voor. 
Een verbeterde glykemische controle verlaagt het risico op het ontstaan van kanker bij 
diabetespatiënten niet. 
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Limited joint mobility 
 
Een minder bekende complicatie van diabetes mellitus is dat gewrichten stijf kunnen worden. 
Dit komt vooral voor bij mensen die hoge of sterk wisselende bloed glucose waarden hebben. Door 
de afname van beweeglijkheid in de gewrichten vermindert de flexibiliteit van de voet. Door de 
stijfheid loopt men niet meer soepel en worden sommige plaatsen onder de voet meer belast. Het 
gevolg is eeltvorming. Als de eelt vervolgens niet wordt opgemerkt (door verlies van gevoel en ook 
door de stijfheid zelf), dan kan dat problemen veroorzaken. Men blijft er makkelijker te lang op 
doorlopen, waardoor er meer eelt komt die ook nog eens stugger en dikker wordt. Tijdens het lopen 
schuift de voet in de schoen en wordt door het eelt geremd. Het weefsel onder het eelt wordt  
kapotgetrokken en zo kan er een wond ontstaan onder het eelt. Het gevolg is dat de wond vaak al 
groot is voordat hij wordt ontdekt. 
 

 
 
Charcotvoet 
 
Een ernstige complicatie die door vaatschade en zenuwschade kan ontstaan, is de zogenaamde 
Charcotvoet. Dit is een plotseling inzakkende voetvorm, die gepaard gaat met warmte van de huid.  
De Charcot voet is een complicatie die minder vaak voorkomt. Het komt meestal voor bij mensen die 
al langer dan tien jaar diabetes mellitus hebben. Bij een Charcot voet zijn er afwijkingen aan de 
botten en gewrichten van de voet. Dit komt waarschijnlijk doordat men door zenuwbeschadiging een 
kleine verstuiking of verwonding niet merkt, men loopt door met een breukje of verplaatste botjes 
en vervormt zo de voeten. 
Complicaties als retinopathie, nefropathie, en neuropathie worden opgespoord door periodieke 
controles volgens een gestructureerd protocol. 
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Gebitsproblemen 
 

 
 

Risico-inventarisatie van patiënten met diabetes mellitus type 2 
 
De huisarts kan een risicoprofiel maken en inschatten hoe hoog 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 het risico op hart- en vaatziekten en de kans om 
hieraan te overlijden. Als men het risico op hart- en vaatziekten wilt verlagen, kan dat betekenen dat 
men zijn leefstijl moet aanpassen. Men kan het risico sterk verlagen:  

• door niet te roken 

• door meer te bewegen 

• door gezonder te eten 
Door gezonder te leven kan het risico zo sterk dalen, dat men geen medicijnen (meer) nodig heeft 
voor het verlagen van de bloeddruk of de cholesterol. In andere gevallen zullen deze medicijnen toch 
nodig zijn om het risico voldoende te verminderen. 
Aan de patiënt wordt gevraagd of de volgende zaken in de voorgeschiedenis voorkomen:  
myocardinfarct, angina pectoris, hartfalen, beroerte en claudicatio intermittens. 
Daarnaast wordt er ook geïnformeerd naar hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen vóór het 
65e levensjaar, en naar leefstijl zoals roken, mate van lichamelijke activiteit en voedingsgewoonten, 
waaronder alcoholgebruik. 
De BMI en de bloeddruk worden gemeten.  
Bij een patiënt met diabetes mellitus type 2 wordt naast het bepalen van het cardiovasculair 
risicoprofiel ook de aanwezigheid van diabetische nefro- en retinopathie gescreend en de conditie 
van de voeten bepaald. Oogcontrole en een voetonderzoek (zie bijlage 1) worden verricht.  
De volgende laboratoriumtesten worden aangevraagd: HbA1c, lipidenspectrum (totaal cholesterol, 
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ratio totaalcholesterol/HDL-cholesterol, triglyceriden), kreatinine 
(ter schatting van de filtratiesnelheid van de nieren), bepaling van de albumine-kreatinine ratio of de 
albumineconcentratie in de eerste ochtendurine. 
 

Organisatie van de behandeling van diabetes mellitus type 2 in de 
huisartsenpraktijk 
 
De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van patiënten met deze ziekte binnen de huisartsenpraktijk.  
Het overgrote deel van de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 vindt in de 
huisartsenpraktijk plaats. Het overgrote deel van de diabeteszorg vindt binnen de kaders van een 
zorggroep plaats. De meeste huisartsen nemen deel aan een zorggroep. De diabeteszorg binnen een 
zorggroep wordt geleverd door verschillende disciplines die structureel samenwerken met de 
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deelnemende huisartsenpraktijken. Dit gebeurt op basis van een zorgprogramma dat door de 
zorggroep multidisciplinair op basis van vigerende richtlijnen wordt vastgesteld, toegepast op de 
lokale situatie. De betrokken disciplines zijn ten minste: de (kader)huisarts, 
diabetes/praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner huisarts (POH). Afhankelijk van de regio 
kunnen er andere disciplines aan de zorggroep deelnemen. Waar nodig wordt samengewerkt met 
andere zorgverleners binnen de eerste lijn (onder andere diëtist, kaderhuisarts diabetes en 
diabetesverpleegkundige). 
Inhoudelijk worden alle patiënten behandeld en begeleid volgens de NHG- Standaard Diabetes 
mellitus type 2. Een individueel behandelplan wordt opgesteld, waarbij de zorgvraag van de patiënt 
centraal staat. De behandeling richt zich niet alleen op afname van de hyperglykemie – waarmee het 
risico op micro- en waarschijnlijk ook macrovasculaire complicaties wordt gereduceerd – maar ook 
op de aanpak van andere cardiovasculaire risicofactoren. Het is van groot belang complicaties, zoals 
hart- en vaatziekten, nefro-, retino- en neuropathie, te voorkomen of te vertragen en eventuele 
klachten te verminderen.  
Extra aandacht is nodig om de nieren te beschermen. Een verminderde nierfunctie verhoogt het  
risico op cardiovasculaire complicaties, eindstadium nierfalen en mortaliteit. Daarnaast heeft een 
verminderde nierfunctie consequenties voor de keus en dosering van de medicatie. 
Polyneuropathie, perifeer vaatlijden, standsafwijkingen van de voet en inadequaat schoeisel zijn, 
vaak in combinatie, de belangrijkste oorzaken van voetulcera. Naast perifere neuropathie kan er ook 
autonome neuropathie ontstaan. Dit kan leiden tot maag-, darm-, en blaasfunctiestoornissen, 
seksuele stoornissen en stoornissen in de houdingsafhankelijke bloeddrukregulatie. 
Daarnaast moeten er ook maatregelen genomen worden om de cardiovasculaire risicofactoren te 
verminderen. 
Om dit te bereiken moet niet alleen de bloed glucose waarde goed onder controle zijn, maar moet er 
ook regelmatige controle plaatsvinden van de nieren, ogen en voeten. Dit is een grote uitdaging in de 
huisartsenpraktijk. Het vereist een gestructureerde aanpak, educatie van de patiënt en adequate 
begeleiding. Indien nodig wordt de tweede lijn geconsulteerd of wordt verwezen naar de tweede lijn. 
In de meeste regio’s is er een voetenteam. Dit team bestaat ten minste uit een internist met 
belangstelling voor diabetes, gipsverbandmeester, diabetesverpleegkundige en een podotherapeut. 
De schoenvoorziening dient te verlopen via een revalidatiearts of orthopedisch chirurg en 
orthopedisch schoenmaker.  
 

 
 

Voorlichting aan de patiënt 
 
Na het stellen van de diagnose diabetes mellitus type 2 hebben patiënten in eerste instantie vooral 
behoefte aan informatie over de aandoening, de gevolgen van de aandoening en de risico’s op 
bijkomende problemen. Ook is het in het beginstadium van de aandoening voor de patiënt belangrijk 
om te weten welke behandelingsmogelijkheden er zijn, welke alternatieven er beschikbaar zijn, wat 
de risico’s zijn en wat de prognose is.  
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In eerste instantie zijn voorlichting en educatie de verantwoordelijkheden van de huisarts. 
Voorlichting en educatie zijn ook tijdens het verdere verloop van de aandoening belangrijk en 
behoren daarbij tot de taak van elke zorgverlener die bij de zorg wordt betrokken. Voor paramedici 
geldt dat zij vooral een taak hebben in het geven van voorlichtingen educatie over onderwerpen die 
specifiek op hun terrein liggen: bewegen, voeding, voetproblemen, perifeer arterieel vaatlijden en 
mondverzorging. Ook is het belangrijk dat zij de voorlichting van andere zorgverleners ondersteunen. 
Dit leidt tot herhaling van de boodschap en geeft geen tegenstrijdige geluiden. Huisartsen en 
paramedici moeten zich ervan bewust zijn dat bepaalde groepen patiënten, allochtonen en mensen 
met een lage socio-economische status, anders moeten benaderd worden wat betreft de eigen 
verantwoordelijkheid en wellicht een andere, uitgebreidere begeleiding nodig hebben.    
De patiënt krijgt in de huisartsen praktijk uitleg en voorlichting over de achtergrond van de ziekte, 
niet-medicamenteuze adviezen, behandeling en controlebeleid, complicaties en factoren die de 
prognose bepalen. 
De patiënt krijgt inzicht in het belang van: 

• de streefwaarden voor de glykemische parameters, lipiden en bloeddruk 

• het (zelf) formuleren van haalbare doelen met betrekking tot gewicht, rookgedrag, 
lichaamsbeweging en medicatietrouw 

• dagelijkse inspectie van de voeten bij een matig of hoog risico op een ulcus en het dragen 
van passend schoeisel en sokken zonder dikke naden 

• regelmatige oogheelkundige controle 

• herkenning van de signalen van een hyper- en een hypoglykemie en hoe hij hierop moet 
reageren 

• adequaat handelen bij ziekte, koorts, braken en verre reizen 

• (eventuele) controle en regulatie van de eigen bloedglucosewaarde 
 

 
Bron: NHG-standaard diaetes mellitus type 2 
 
Bij overdracht van kennis gelden enkele belangrijke principes: 

• prioritering: de belangrijkste onderwerpen eerst 

• fasering: duidelijke volgorde en herhalen van de boodschap 

• dosering: niet alles tegelijk, oppassen voor overload  
Griepvaccinatie wordt geadviseerd. Griepvaccinatie leidt tot een forse vermindering van complicaties 
(pneumonie, exacerbatie COPD, myocardinfarct, acute glykemische ontregeling, hartfalen) en 
daarmee gepaard gaande ziekenhuisopnames en ook tot verlaging van mortaliteit. 
Schriftelijke informatieverstrekking is zinvol als ondersteuning. De NHG heeft hiervoor 
patiëntenbrieven gemaakt en de website thuisarts. Daarnaast heeft de patiëntenvereniging Diabetes 
Vereniging Nederland (DVN) een website, informatie folders en cursussen opgesteld.  
Naast kennis is ook gedragsverandering nodig. Educatie is hierbij essentieel. De educatie moet 
aansluiten bij de individuele behoeften, mogelijkheden en gewoonten van de patiënt. Bij educatie 
van de patiënt komen de volgende onderwerpen aan bod: 
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• het leren omgaan met de aandoening 

• het verwerkingsproces 

• de maatschappelijke consequenties 
Behalve de patiënt zelf is het ook van belang om de partner en de omgeving te betrekken bij de 
educatie.  
Onderdeel van de educatie is zelfmanagement door de patiënt.  
Advies over en coaching bij het bevorderen van zelfmanagement/‘empowerment’ 

• verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid 

• zelf besluiten nemen voor de dagelijkse zorg (inclusief zelfverzorging) en de consequenties 
van deze besluiten overzien 

• verantwoordelijkheid nemen voor een goede glucoseregulatie en preventie van complicaties 

• actief zijn in de behandeling; inbreng leveren in diabetesteam en in de eigen (her)educatie 

• adequaat kiezen tussen opties voor zorg en behandeling, bij besluiten rond medicatie en 
hulpmiddelen en rond adequaat gebruik van zorg en hulpmiddelen 

Huisarts en patiënt spreken samen af welk probleem eerst moet worden aan gepakt en hoe snel het 
doel bereikt moet worden (shared decision making). De noodzaak tot het aanpassen van hun leefstijl 
is voor veel patiënten met diabetes mellitus een van de moeilijkst aspecten van de aandoening. Bij 
het streven naar gedragsverandering stelt de zorgverlener de patiënt en zijn individuele 
mogelijkheden centraal. De zorgverlener kan daarbij gebruik maken van verschillende technieken die 
meer grip geven op het proces van gedragsveranderingen (motiverende gesprekken). Kennis en 
gedrag zullen ook moeten worden afgestemd met de activiteiten in de tweede lijn. Zeker als er 
verschillende zorgverleners intensief betrokken zijn bij de begeleiding dan verdient het aanbeveling 
om bij voorkeur een digitaal zorgdossier van de patiënt aan te leggen.  
 

De kwaliteit van leven 
 
Het doel van de behandeling is een zo lang mogelijk leven met behoud van zo veel mogelijk ‘met de 
gezondheid samenhangende kwaliteit van leven’. Er wordt er geprobeerd om complicaties te 
voorkomen en tegelijk de belasting van de behandeling zo veel mogelijk te beperken en rekening te 
houden met de wensen van de patiënt. 
 

De eerste stap in de behandeling is gezond leven 
 
Leefstijlfactoren als overgewicht en te weinig lichaamsbeweging spelen een belangrijke rol in het 
ontstaan en de progressie van type-2-diabetes mellitus. Diabetes mellitus geeft meer kans op hart- 
en vaatziekten en schade aan nieren, ogen en voeten. Het is dus extra belangrijk om bij diabetes 
mellitus gezond te leven. Dat geldt helemaal er naast diabetes mellitus een gezondheidsprobleem is 
dat ook een grotere kans geeft op hart- en vaatziekten, zoals een hoog cholesterol of een hoge 
bloeddruk. Het nastreven van een betere leefstijl vormt daarom de basis van de behandeling en blijft 
belangrijk gedurende het hele ziektebeloop. 
Wanneer bij een patiënt de diagnose diabetes mellitus type 2 gesteld is, dan betekent dat voor de 
patiënt dat er een ingrijpende verandering in zijn leven moet doorgevoerd worden. In de meeste 
gevallen betekent dat dat de patiënt zijn voedings-en beweeggedrag moet aanpassen om het 
ziektebeeld gunstig te beïnvloeden. Uit talloze onderzoeken is gebleken dat gedragsverandering op 
de lange termijn uiterst moeilijk te realiseren is. De meeste mensen lukt dat niet om zonder enige 
vorm van begeleiding  
Normaliter zal de huisarts de behandeling van diabetes mellitus beginnen met een leefstijladvies. 
Voor voedingsadvies kan de huisarts zich baseren op de Richtlijn Goede Voeding. Daarnaast wordt de 
patiënt na de diagnose naar de diëtist verwezen. De diëtist zal in eerste instantie zich richten op het 
normaliseren van de bloed glucose waarden en het optimaliseren van het gewicht.  
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Voor de lichaamsbeweging biedt het PACE-advies mogelijkheden om met een minimale interventie 
het beweeggedrag van patiënten te beïnvloeden. PACE staat voor Physician-based Assessment and 
Counselling for Exercise. Een huisarts voert deze counseling uit.  
Het nastreven van een betere leefstijl vormt de basis van de behandeling en blijft belangrijk 
gedurende het hele ziektebeloop. 
 

 
 
Gezonde voeding 
 
De belangrijkste voedingsadviezen zijn: 

• regelmatig eten: dagelijks 3 maaltijden en niet meer dan 3 of 4 keer per dag een klein gezond 
tussendoortje 

• gezond eten: vezelrijke koolhydraten, te veel suiker, zout en verzadigd vet vermijden 

• bewegen is ook goed voor het gewicht en bloeddruk 
De wijze waarop patiënten omgaan met voeding en de voedingsadviezen is van belang bij de 
beïnvloeding van het lichaamsgewicht en de bloed glucose waarden en ook van de bloeddruk en het 
lipidenspectrum. Voedingsadviezen zijn een onmisbaar onderdeel van de behandeling van patiënten 
met diabetes mellitus. Een van de voorwaarden voor een adequate behandeling van patiënten met 
diabetes mellitus type 2 in de eerste lijn is een structurele samenwerking tussen de huisarts en de 
diëtiste. De patiënt wordt naar de diëtist verwezen zodra de diagnose diabetes mellitus type 2 
gesteld is. De artsenwijzer Diëtetiek noemt daarnaast als voorkeursmomenten voor de verwijzing 
naar de diëtist: 

• wanneer de patiënt problemen heeft om de leefstijladviezen te integreren in het dagelijks 
leven, hetgeen er bijvoorbeeld toe leidt dat de streefwaarde van de bloed glucose 
onvoldoende worden bereikt 

• als insuline therapie wordt overwogen 

• bij relevante wijzigingen van de medicatie 

• bij overgewicht en adipositas 

• bij het ontstaan van bepaalde complicaties zoals nefropathie 

• bij zwangerschapswens 
Een diëtist moet beschikken over gegevens over de diagnose, de resultaten van 
laboratoriumonderzoek, medicatie en overige patiënten gegevens (deze liggen vastgelegd in de 
Artsenwijzer Diëtetiek)  
 
Gewichtsverlies 
 
Patiënten met overgewicht moeten afvallen. Overgewicht verergert diabetes mellitus. Ook vergroot 
overgewicht de kans dat er andere gezondheidsproblemen optreden, zoals hart- en vaatziekten of 
nierproblemen. Bij patiënten met een BMI > 25 kg/m2 leidt 5 tot 10% gewichtsverlies tot lagere bloed 
glucose waarden, een betere vetstofwisseling en een lagere bloeddruk. Een gewichtsreductie van 5-
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10% lijkt in de meeste gevallen wel haalbaar. Bij nieuw ontdekte diabetes mellitus kan men met 
alleen energierestrictie bij 10 tot 20% van de patiënten een adequate glucose regulering bereiken.  
Op een goede manier afvallen en een goed gewicht houden, is niet eenvoudig. Een diëtist en de 
praktijkondersteuner kunnen helpen met gezond eten, meer bewegen en afvallen. De diëtist heeft 
hierin een motiverende en raadgevende rol, waarbij de diëtist en de patiënt samen de individuele 
doelen vast stellen.  
Naast adviezen over voeding en voedingsgewoonten die gericht zijn op energierestrictie, is er ook 
aandacht nodig voor energieverbruik door meer of effectiever te bewegen.  
Insuline kan een lichte gewichtstoename veroorzaken. Andere medicijnen, bijvoorbeeld GLP-1 
agonisten, helpen juist een paar kilo af te vallen. 
Bij ernstig overgewicht (BMI van 35 30 kg/m2 of meer) is een maagverkleining soms een mogelijkheid.  
 
Voldoende bewegen 
 
Bewegen is zeer belangrijk voor patiënten met diabetes mellitus. In eerste instantie vanwege het 
positieve effect op de factoren die de bloed glucose reguleren. Bewegen zorgt er voor dat de insuline 
productie verlaagt, de HbA1c waarde en de insuline gevoeligheid verbeteren. Daarnaast heeft 
bewegen op de lange termijn een positief effect op de cardiovasculaire risicofactoren. De patiënt 
krijgt hierover van de verschillende zorgverleners adviezen.  
De belangrijkste bewegingsadviezen zijn:  

• voor patiënten zonder complicaties (HbA1c<7, bloeddruk binnen de gestelde waarde 
<140/90 mmHg, BMI <30 kg/m2, buikomvang bij mannen <102 cm en vrouwen <88 cm) geldt 
dat men minstens een halfuur per dag intensief moet bewegen. Het streven is om minstens 
2,5 uur per week matig-intensief te bewegen. Ook zonder gewichtsverlies heeft dit een 
gunstig effect op de glykemische instelling en op (sterfte aan) hart- en vaatziekten. Een 
kleine toename van lichamelijke activiteit is al gunstig. Deze adviezen kunnen gegeven 
worden middels foldermateriaal. Patiënten kunnen zich ook aanmelden in een sportschool, 
of zich opgeven voor programma’s zoals Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) of Nederland 
in Beweging. Als de motivatie voor beweging matig is dan begeleiding door een 
fysiotherapeut of een oefentherapeut overwogen worden. Als patiënten bewegingsangst 
hebben dan kan er samengewerkt worden met een psycholoog. 

• voor patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico of een verhoogd risico op 
complicaties (retinopathie graad 1-3, HbA1c >7, verhoogde bloeddruk, BMI >30 kg/m2, 
buikomvang bij mannen >102 cm en vrouwen >88 cm) overweegt de huisarts tevoren een 
inspanningsonderzoek uit te voeren. Dit geeft inzicht in de grenzen van belasting. Samen met 
een fysiotherapeut of een oefentherapeut kan een individueel programma opgesteld 
worden.  

• voor patiënten met diabetes mellitus en complicaties en comorbiditeit zoals reumatoïde 
artritis, artrose en perifeer vaatlijden is bewegen ook zinvol 

• is er sprake van overgewicht, dan moet men minstens een halfuur per dag intensief 
bewegen. Voor de meeste patiënten met overgewicht en voor veel ouderen zijn stevig 
wandelen, fietsen of zwemmen het gemakkelijkst haalbaar. Intensief bewegen is 
bijvoorbeeld stevig wandelen, fietsen, zwemmen of hardlopen. Bij intensief bewegen heeft 
men een snelle hartslag en snelle ademhaling en gaat men erbij hijgen en zweten. 

Als de patiënten onvoldoende bewegen volgens de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen dan 
verwijst de huisarts de patiënt door naar een fysiotherapeut of een oefentherapeut.  
 
Stoppen met roken 
Roken is de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten én een risicofactor voor het ontstaan 
van diabetes mellitus type 2. 
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Medicatie bij diabetes mellitus type 2 
 
Als na 3 maanden de bloed glucose waarden niet genormaliseerd zijn, dan zal orale medicatie 
voorgeschreven worden. Bij patiënten met een nuchtere bloed glucose waarde boven de 10 mmol/L 
wordt onmiddellijk met medicatie gestart. Bij patiënten met een nuchtere bloed glucose waarde 
boven de 20 mmol/L wordt onmiddellijk met insuline gestart. 
Een goede bloed glucose waarde voor ’s ochtends (nuchter) is tussen 4,5 en 8 mmol/l. We noemen 
dat de nuchtere bloed glucose waarde. Na het eten gaat de bloed glucose waarde omhoog. Een 
goede bloed glucose waarde 2 uur na het eten is lager dan 9 mmol/l. Met de behandeling probeert 
men de bloed glucose waarde dus zoveel mogelijk tussen de 4,5 en 9 mmol/l te houden. 
Een nuchter bloed glucose waarde is te hoog als deze boven de 8 mmol/l komt. Een te hoge glucose 
noemen we hyperglykemie. Een te hoge bloed glucose waarde geeft geen direct gevaar. 
Een bloed glucose waarde is te laag als deze onder de 3.5 mmol/l zit. Een te lage glucose noemen we 
hypoglykemie. Een te lage bloed glucose is gevaarlijk. Er is snel actie nodig.  
Bij diabetes mellitus type 2 kunnen medicijnen nodig zijn. De nuchtere glucose waarden worden 
gebruikt om de dosering van de voorgeschreven medicatie aan te passen. Een hoge nuchtere glucose 
waarde leidt niet altijd tot aanpassing van de medicatie. Als bij een volgende controle de nuchtere 
bloed glucose waarde weer te hoog is, dan wordt HbA1c bepaald. Het HbA1c geeft informatie over 
de instelling van de patiënt in de voorafgaande acht tot twaalf weken. Een kortdurende hoge glucose 
waarde met een snelle correctie heeft minder impact op het HbA1c dan een chronisch verhoogd 
bloed glucose met minder hoge pieken. Een hoge nuchtere glucose waarde bij een goed HbA1c kan 
worden beschouwd als een momentopname of als beginnende ontregeling, maar sommige patiënten 
hebben consistent een relatief hoge nuchtere glucose waarde, terwijl het HbA1c goed is. Ondanks 
het feit dat bij patiënten die geen insuline gebruiken er doorgaans een redelijke correlatie bestaat 
tussen het HbA1c en de nuchtere glucose waarde, hoeft een hoge nuchtere glucose waarde niet 
altijd direct tot intensivering van de behandeling te leiden. Bij een HbA1C beneden de streefwaarde 
is intensivering van de behandeling niet nodig en is in het vervolg het HbA1c leidend voor aanpassing 
van de medicatie. 
Een goede nuchtere glucose waarde bij een hoog HbA1c duidt erop dat de patiënt mogelijk minder 
goed is gereguleerd dan de nuchtere waarde suggereert.  

 

 
Bron: NHG-standaard diabetes mellitus type 2 
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Metformine 
 
Metformine is een verlager van het bloedglucose. Het behoort tot de biguaniden. Het vermindert de 
hoeveelheid glucose in het bloed en vermindert de eetlust. Metformine zorgt dat de bloed glucose 
waarde niet te hoog wordt. Metformine remt de aanmaak van glucose in de lever. Ook zorgt het er 
voor dat de cellen in het lichaam gevoeliger worden voor insuline. De cellen kunnen dan meer 
glucose uit het bloed opnemen. Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus en bij verminderde 
vruchtbaarheid).  
Er zijn tabletten van 500, 850 en 1000 mg. De patiënt begint met een lage dosis. De tabletten kunnen 
1, 2 of 3 keer per dag ingenomen worden, tijdens of na de maaltijd. De huisarts bepaalt de 
hoeveelheid, de maximale dosis per dag is 3000 mg. 2 tot 4 weken na het starten met de medicatie 
controleert de huisarts of de praktijkondersteuner of de dosis metformine goed is of moet worden 
aangepast.  
Bijwerkingen van metformine zijn: 

• maag-darmklachten, zoals misselijkheid en een dunnere ontlasting 

• hoofdpijn 

• vermoeidheid 

• een vreemde smaak in de mond  
Deze klachten kunnen vooral in het begin van de behandeling optreden. Ze verdwijnen meestal na 
een paar weken.  
Blijft de bloed glucose waarde te hoog, dan worden er extra tabletten voorgeschreven, meestal 
Gliclazide. 
 
Gliclazide 
 
Gliclazide is een verlager van het bloed glucose. Het behoort tot de sulfonylureum-verbindingen. 
Gliclazide zorgt er voor dat de alvleesklier wat extra insuline kan afgeven, waardoor de bloed glucose 
waarde wat lager wordt. Ook vermindert het mogelijk de kans op beschadiging van de kleine 
bloedvaatjes door diabetes mellitus, bijvoorbeeld in de tenen of de ogen. Artsen schrijven het voor 
bij diabetes mellitus. 
Er zijn 2 vormen van gliclazide. Een middellangwerkende gliclazide of een langwerkende gliclazide. 
Gliclazide middellangwerkend is er in tabletten van 80 mg. De huisarts bepaalt hoe vaak ze moeten 
worden ingenomen (1, 2 of 3 keer per dag bij de maaltijd). 240 mg is het maximum per dag.  
Gliclazide langwerkend is er in tabletten van 30 mg en 60 mg. De huisarts bepaalt hoe vaak ze 
moeten worden ingenomen. 120 mg is het maximum per dag. 
2 tot 4 weken na het starten met de medicatie controleert de huisarts of de praktijkondersteuner of 
de dosis gliclazide goed is of moet worden aangepast.  
Bijwerkingen zijn:  

• gewichtstoename (gemiddeld 2 kg)  

• soms een te lage bloed glucose waarde (hypoglykemie) 
Blijft de bloed glucose waarde te hoog, dan wordt er extra insuline voorgeschreven.  
 
Glimepiride en tolbutamide 
 
Vergelijkbare medicijnen zijn glimepiride en tolbutamide. Beide verlagen de bloed glucose waarde en 
behoren tot de sulfonylureum-verbindingen. Ze stimuleren de alvleesklier om insuline af te geven 
aan het bloed. 
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Insuline 
 
Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes mellitus die zelf geen of onvoldoende 
insuline aanmaken. 
Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en 
combinaties hiervan. Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus. 
De huisarts of de praktijkondersteuner begeleiden patiënten bij het gebruik van insuline. De 
patiënten leren wat een te hoge of te lage bloed glucose waarde betekent. En wat ze daaraan 
moeten doen. De patiënten leren eerst hoe ze met een vingerprik de bloed glucose waarde moeten 
meten. Verder leren patiënten hoe ze de insulinepen moet instellen en gebruiken. En op welke 
plekken ze het beste kunnen spuiten. Meestal is het een spuitje tussen het avondeten en naar bed 
gaan. 
Bijwerkingen van insuline zijn: 

• zwaarder worden 

• een te lage bloed glucose waarde, als men te veel insuline spuit, te weinig eet of zich meer 
inspant dan verwacht. Dit risico is klein als men leert om zelf de bloed glucose waarde te 
meten en men leert om met insuline om te gaan 

 
Medicijnen als insuline niet geschikt is bij diabetes mellitus type 2 
 
Soms is insuline niet geschikt en wordt een derde medicijn naast de metformine en de gliclazide  
gestart.  

1. DPP-4-remmer (tablet), zoals sitagliptine. Dit is een verlager van het bloed glucose. Deze 
medicijnen zorgen er voor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat 
het lichaam minder glucose aanmaakt 

2. GLP-1- agonist (injectie), zoals liraglutide. Dit is een verlager van het bloed glucose. Het 
behoort tot de incretine-achtige stoffen. Deze zorgen ervoor dat de hoeveelheid insuline na 
een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder glucose vrijzet. 

Het is nog niet helemaal zeker of deze medicijnen veilig zijn bij langdurig gebruik. Zeer waarschijnlijk 
zijn ze wel veilig. En geven ze geen extra risico op ernstige ziektes. 
De meeste mensen met diabetes mellitus type 2 zijn goed te behandelen met aanpassing van hun 
leefstijl, metformine , gliclazide (of een ander sulfonylureumderivaat) en insuline (of DPP-4-remmers/ 
GLP-1-receptoragonisten). Er zijn nog andere medicijnen: acarbose. Acarbose is een verlager van het 
bloed glucose. Het remt de afbraak van koolhydraten in de darm, waardoor de glucose langzaam 
vrijkomt en dus langzamer in het bloed terecht komt. Repaglinide is verlager van het bloed glucose. 
Pioglitazon is een verlager van het bloed glucose gehalte. Het zorgt ervoor dat glucose beter in de 
lichaamscellen wordt opgenomen.  
 
Medicijnen tegen hoge bloeddruk en hoog cholesterol bij diabetes mellitus type 2 
 
Daarnaast kan het nodig zijn om een te hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterol met medicijnen 
te behandelen.  
ACE-remmers (zoals enalapril) en angiotensine 2-antagonisten zijn bloeddrukverlagers. Ze hebben 
een beschermende werking op de nieren. Met deze medicijnen probeert men om de bovendruk 
onder de 140 mmHg te krijgen, liefst 130 mmHg. ACE-remmers kunnen hoesten als bijwerking 
hebben. 
Statines, zoals simvastatine en pravastatine, zijn middelen om de cholesterol laag te krijgen. Met een 
tablet simvastatine per dag probeert men het 'slechte cholesterol' (LDL) onder de 2,5 mmol/l te 
krijgen. Statines kunnen spierpijn als bijwerking hebben. 
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Verwijzing naar de internist 
De huisarts verwijst patiënten naar een internist als het niet lukt om de hoge bloed glucose waarde 
onder controle te krijgen.  
De internist kan de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 van de huisarts overnemen op 
de volgende deelgebieden: 

• diagnostiek 

• glykemische instelling 

• cardiovasculaire risicofactoren 

• bijkomende gezondheidsproblemen 

• complicaties 

• zwangerschap(swens) 
De internist kan aanvullende diagnostiek inzetten bij twijfel over de diagnose dan wel de aanpak van 
de diabetes mellitus.  
De internist neemt de zorg van de huisarts over wanneer de glykemische instelling ontregeld is. Dit 
kan acuut zijn bijvoorbeeld bij patiënten met het hyperosmolair hyperglykemisch coma, ketoacidose 
en ernstige hypoglykemie. Bij moeilijk te reguleren diabetes mellitus type 2 (bijvoorbeeld door 
medicatie die niet verdragen wordt, technische fouten bij de toediening van medicatie, of 
inadequaat zelfmanagement) kan de internist onderzoek doen naar en behandelvoorstellen doen 
voor onder andere maagmotiliteitsstoornissen, hypoglykemia unawareness, motivatie problematiek, 
morbide obesitas, eetstoornissen en psychiatrische problemen.  
Het is niet altijd duidelijk waarom bloed glucose waarden te hoog blijven. De internist onderzoekt 
waarom de bloed glucose waarde te hoog blijft. Een uitgebreide anamnese over de medicijnen, de 
leefstijl en de klachten komt aan bod. Daarnaast doet de internist een lichamelijk onderzoek. Hij 
onderzoekt onder andere de bloeddruk en de hartslag. Ook onderzoekt hij de bloedvaten in de hals 
en de benen en luistert hij naar het hart. Hij test het gevoel in de voeten. Diabetes mellitus kan 
problemen geven met de zenuwen. Daarom onderzoekt de internist of er minder gevoel is in de 
voeten of juist een overgevoeligheid door er zacht op te drukken. Hij onderzoekt de plekken waar er 
insuline ingespoten wordt en het gewicht wordt gemeten.  
Ook het bloed en de urine worden onderzocht. Daarmee kan de arts eventueel andere ziekten 
opsporen, zoals nierschade. Ook worden het cholesterol en de HbA1c bepaald met bloedonderzoek. 
Om te kijken of het hart goed werkt, wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Dit onderzoek duurt een 
paar minuten en doet geen pijn. 
Daarnaast begeleidt de internist patiënten met diabetes mellitus type 2 bij opname in het ziekenhuis, 
wanneer er een gerede kans op ontregeling van de diabetes mellitus bestaat, zoals bij ernstige 
infecties, veranderingen van eetpatroon en medicatie of ingrepen die tot ontregeling kunnen leiden. 
Patiënten komen in beeld bij de internist indien er sprake is van risicofactoren die behandeld moeten 
worden zoals therapieresistente hypertensie, therapieresistente dislipidemie, en ernstige obesitas.  
Andere gezondheidsklachten kunnen diabetes of de gevolgen daarvan erger maken:  

• lever- of nierproblemen  

• ernstig overgewicht 
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• hartproblemen 

• problemen met de bloedvaten, zoals etalagebenen 

• kanker 

• een psychische aandoening 
Deze aandoeningen hebben invloed op elkaar en kunnen elkaar erger maken. Daarom is het heel 
belangrijk om de bloed glucose waarden stabiel te houden. Dat kan wel moeilijk zijn, juist door die 
combinatie van gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld doordat er medicijnen gebruikt worden tegen 
een andere aandoening die invloed hebben op de bloed glucose waarden. Dit zijn onder andere 
ontstekingsremmers, medicijnen tegen psychoses, medicijnen die het afweersysteem onderdrukken 
en chemotherapie. 
De internist krijgt verder patiënten met diabetes mellitus type 2 in zorg indien er complicaties 
optreden zoals chronische nierschade, een diabetisch voetulcus en (of) autonome neuropathie.  
Net als bij diabetes mellitus type 1 geldt dat de uitkomst van de zwangerschap alleen optimaal kan 
zijn wanneer de consequenties van de diabetes mellitus ruim van tevoren met de aanstaande 
moeder en partner zijn doorgesproken. De diabetespatiënt moet tijdens de zwangerschap intensief 
begeleid worden door een diabetesteam samen met de gynaecoloog. 
De internist kan andere medicijnen voorschrijven. 
De behandeling door de internist (diabetesteam) van patiënten met diabetes mellitus type 2 is 
eveneens multidisciplinair. Het diabetesteam in de tweede lijn is verantwoordelijk voor de 
coördinatie van zorg ten aanzien van de diabetische voet (het voetenteam). 
Bij hartklachten, zoals pijn op de borst of hartgeruis wordt de patiënt verwezen naar de cardioloog. 
De diabetesverpleegkundige controleert of de patiënt op een juiste wijze insuline spuit. De diëtiste 
beoordeelt de voeding.  
Te hoge bloed glucose waarde, desondanks goede leefstijl en diabetes medicatie kan verschillende 
oorzaken hebben: 

• de werking van de tabletten is niet meer voldoende 

• de medicatie wordt niet goed of niet voldoende ingenomen 

• het lukt niet om de leefstijl (voeding en beweging) genoeg te veranderen  

• er is geen diabetes mellitus type 2, maar een andere vorm van diabetes, zoals diabetes 
mellitus type 1 

• patiënten gebruiken medicijnen die de bloed glucose waarde verhogen 
De medicatie wordt aangepast indien nodig. Als de metformine in een maximale dosis gebruikt 
wordt, dan zal de internist adviseren om 1 keer per dag insuline te gaan spuiten. Meestal beginnen 
patiënten met een spuitje insuline na het avondeten. De insuline die men inspuit doet hetzelfde als 
de insuline die de eigen alvleesklier maakt. Voordat de patiënt met insuline begint, krijgt hij/zij er 
uitleg over van de arts en de diabetesverpleegkundige. 
Als een patiënt al een paar keer per dag insuline spuit en de bloed glucose waarden blijven 
schommelen, dan moet het insuline schema aangepast worden. Pas als dat echt niet lukt, kan de 
internist andere medicijnen voorschrijven: GLP-1 agonisten of tabletten met SGLT-2-remmers. Bij het 
gebruik van meer insuline adviseert de internist om een mix van kort- en langwerkende insuline te 
gebruiken. Hierdoor dalen de bloed glucose waarden. 
 
Soms is het beter om in plaats van insuline een GLP-1 agonist te gebruiken, zoals dulaglutide , 
exenatide (dagelijks of wekelijks), liraglutide of lixisenatide. De internist kan een GLP-1 agonist 
adviseren in plaats van insuline bij: 

• overgewicht (bij een BMI van 30 of meer) 

• als het extra belangrijk is om te lage bloed glucose waarde te voorkomen 
GLP-1 agonisten zijn medicijnen die de bloed glucose waarde verlagen en de eetlust verminderen. 
Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat men gewicht verliest. Ze geven geen verhoogd risico op 
hypoglykemie. De patiënt spuit deze middelen onder de huid met een injectiepen.  
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Door een SGLT-2-remmer (canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine) plast men meer glucose uit. 
Hierdoor dalen de bloed glucose waarden. Een SGLT-2-remmer kan vooral geschikt zijn bij: 

• patiënten die een verhoogd risico hebben op hypoglykemie 

• overgewicht 

• hart- en vaatziekten 
 
DPP-4-remmers (linagliptine, saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine) zorgen ervoor dat een 
bepaald darmhormoon (GLP-1) langzamer wordt afgebroken. Daardoor verlagen ze de bloed glucose 
waarde. Ze zijn minder effectief dan GLP1-agonisten, maar hebben ook minder bijwerkingen. 
Als een medicijn na 6 maanden niet goed werkt, dan wordt een ander middel geprobeerd. Soms is 
het nodig om verschillende medicijnen of verschillende doseringen te proberen.  
Als de bloed glucose waarden stabiel zijn dan wordt de patiënt voor verdere behandeling terug naar 
de huisarts verwezen. Als een patiënt een paar keer per dag insuline spuit, dan blijft hij onder 
behandeling van de internist.  
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Behandeling bij zenuwschade, nierschade, oogproblemen of ernstig 
overgewicht 
 
De internist verwijst zo nodig door naar een andere medisch specialist, bijvoorbeeld bij oogklachten 
naar de oogarts en bij zenuwschade naar de neuroloog.  
 

Hypoglykemie bij diabetes mellitus type 2 
 
Een goede bloed glucose waarde voor ’s ochtends (nuchter) is tussen 4,5 en 8 mmol/l. Na het eten 
gaat de bloed glucose waarde omhoog. Een goede bloed glucose waarde voor 2 uur na het eten is 
lager dan 9 mmol/l. Met de behandeling probeert men de bloed glucose waarde dus zoveel mogelijk 
tussen de 4,5 en 9 mmol/l te houden. 
Een bloed glucose waarde is te laag als deze onder de 3.5 mmol/l zit. Een te lage glucose noemen we 
hypoglykemie. Een te lage bloed glucose is gevaarlijk. Er is snel actie nodig.  
Oorzaken van een te lage bloed glucose bij diabetes mellitus type 2 zijn: 

• niet genoeg of te laat eten 

• meer lichamelijke inspanning dan normaal 

• infecties (zoals longontsteking, huidontsteking, blaasontsteking, verkoudheid) en ziekten met 
koorts, braken of diarree 

• te veel tabletten of te veel insuline (een ernstig verlaagde bloed glucose wordt bijna altijd 
door insuline veroorzaakt en zelden door tabletten) 

• niet op de juiste tijd innemen van de medicijnen 

• te veel alcohol 

• een warme omgeving 

• niet op de juiste manier insuline spuiten   

• Tijdens vasten (ramadan) komt het vaker voor dat iemand een te hoge of te lage bloed 
glucose heeft 

Een lichte hypoglykemie kan klachten geven zoals: 

• 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) 
Tekenen van een ernstig verlaagde bloed glucose zijn: 

• sufheid, bewustzijnsverlies en uiteindelijk coma 

• deze verschijnselen komen vooral voor bij diabetespatiënten die insuline spuiten en bij 
oudere mensen met diabetes mellitus    
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Adviezen bij een hypoglykemie:  

• een groot glas frisdrank (géén light) of een glas water met limonadesiroop/een lepel suiker 
erin geroerd  

• ± 6 tabletten druivensuiker 

• daarna ook nog extra koolhydraten, bijvoorbeeld een boterham, eten 
Is de bloed glucose waarde na 20 minuten toch nog onder de 3,5 mmol/l dan moet de huisarts 
gebeld worden 
Is de bloed glucose waarde boven de 3,5, dan moet de meting na 1 uur herhaald worden, is de bloed 
glucose waarde onder de 3,5, dan moet de huisarts gebeld worden 
Het is belangrijk dat huisgenoten, collega's en vrienden weten dat een patiënt diabetes mellitus 
heeft. Ze moeten weten wat ze moeten doen als de bloed glucose waarde erg laag is. Bij een hele 
lage bloed glucose waarde kan het gevaarlijk zijn om te drinken omdat patiënten zich kunnen 
verslikken.  
Merkt een buitenstaander dat een patiënt een hypoglykemie heeft dan moet hij/zij het volgende 
doen: 

• 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 

Met de volgende adviezen kan een hypoglykemie voorkomen worden:  

• op regelmatige tijden eten 

• voor het sporten extra eten 

• medicatie op een correcte manier gebruiken 

• weinig alcohol gebruiken 

• druivensuiker of suikerklontjes meenemen 
 

Hyperglykemie bij diabetes mellitus type 2 
 
Een goede bloed glucose waarde voor ’s ochtends (nuchter) is tussen 4,5 en 8 mmol/l. We noemen 
dat de nuchtere bloed glucose waarde. Na het eten gaat de bloed glucose waarde omhoog. Een 
goede bloed glucose waarde voor 2 uur na het eten is lager dan 9 mmol/l. Met de behandeling 
probeert men de bloed glucose waarde dus zoveel mogelijk tussen de 4,5 en 9 mmol/l te houden. 
Een nuchter bloed glucose waarde is te hoog als deze boven de 8 mmol/l komt. Een te hoge glucose 
noemen we hyperglykemie. Een te hoge bloed glucose waarde geeft geen direct gevaar. 
Een te hoge bloed glucose kan komen door: 

• meer koolhydraten eten of drinken dan normaal 

• tabletten vergeten in te nemen 

• minder beweging dan normaal 

• stress (zoals bij een examen, ongeval of operatie) 
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• ziek zijn met koorts, braken of diarree 

• medicijnen (bij andere klachten) gebruiken die de bloed glucose verhogen 

• tijdens vasten (zoals tijdens de ramadan) komt ontregeling van de bloed glucose vaker voor 
Een te hoge bloed glucose kan klachten geven zoals: 

• dorst 

• droge tong 

• veel plassen 

• moeheid, slaperigheid 

• veel jeuk 

• vaker ontstekingen, zoals blaasontsteking 
Tekenen van een ernstig verhoogde bloed glucose zijn: 

• steeds zwakker worden 

• sufheid (of zelfs coma) 

• moeilijk (snel en/of diep) ademen 

• uitdroging 

• braken 
 

 
 
Bij klachten die passen bij een te hoge bloed glucose moet men het volgende doen: 

• 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) 
Met de volgende adviezen kan een hyperglykemie voorkomen worden:  

• opvolgen van de voedingsadviezen 

• drinken van water, koffie of thee zonder suiker (géén vruchtensap of frisdrank)  

• elke dag minstens 30 minuten bewegen 

• tabletten elke dag op dezelfde tijd innemen 

• spuiten van insuline zoals het hoort 

• 3-maandelijkse controles bij de huisarts 
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Controles van diabetes mellitus type 2 
 
1 keer per 3 maanden controleert de praktijkondersteuner de patiënt. Een keer per jaar komt de 
patiënt bij de huisarts (soms bij de diabetesverpleegkundige) voor een uitgebreide controle. De 
huisarts besteedt extra aandacht aan klachten die bij diabetes mellitus vaak voorkomen.  
Complicaties als retinopathie, nefropathie, en neuropathie worden opgespoord door periodieke 
controles volgens een gestructureerd protocol. 
Bij de diagnostiek van retinopathie en nefropathie spelen paramedici geen rol.  
 

 
 

Zelfcontroles bij diabetes mellitus type 2 
 
Patiënten kunnen hun bloed glucose waarden zelf controleren. Daarvoor heeft men de prikpen, het 
teststripje en de bloed glucose meter nodig. 
Patiënten moeten hun voeten dagelijks controleren op wondjes, kloofjes of blaren. 
Ze moeten checken of hun gewicht goed blijft.  
Ze kunnen eventueel ook zelf de bloeddruk controleren. Patiënten kunnen hiervoor een 
elektronische bloeddrukmeter aanschaffen.  
Bron: NHG-standaard diabetes mellitus type 2 
 

Voetcontroles bij diabetes mellitus 
 
Voetcontroles door de patiënten 
 
Door diabetes mellitus kunnen de bloedvaten en zenuwen in de voeten beschadigd raken. Het bloed 
stroomt dan minder makkelijk naar de huid van de voeten en de tenen. De patiënten krijgen minder 
gevoel in de voeten en zo kunnen ze ongemerkt wondjes en blaren krijgen. Patiënten merken minder 
gauw dat hun schoenen te strak zitten of tegen de huid schuren. Als ze op blote voeten lopen, dan 
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voelen ze minder gauw dat ze ergens in trappen of hun voeten stoten. Ze voelen pas laat dat er een 
wondje, een blaar, een eksteroog of eeltplek is. Wondjes ontsteken sneller en genezen langzamer. 
Daarom moeten patiënten regelmatig de voeten, ook tussen de tenen, controleren op wondjes, 
kloofjes of blaren. Patiënten met een matig of hoog risico op een diabetisch voetulcus krijgen het 
advies dagelijks hun voeten te (laten) inspecteren. Bij een ulcus moeten zij direct contact opnemen 
met de huisarts. 
 
Goed schoeisel dragen 
 
Daarnaast is het belangrijk om goed passende schoenen van natuurlijk materiaal te dragen. Goede 
schoenen kunnen voetklachten voorkomen. Goede schoenen hebben de juiste pasvorm en een 
stevige zool. Goede schoenen zijn schoenen met de juiste pasvorm. Dat betekent niet te lang, maar 
zeker niet te kort. De tenen moeten niet klem zitten, maar ook niet schuiven in de schoen. Over de 
wreef van de voet en aan de zijkanten moet de schoen mooi aansluiten. De schoen mag zeker niet zo 
strak zitten dat na een tijdje de kleine teen als een knobbel door het leer zichtbaar wordt. 
Voor gezonde voeten is een steunende binnenzool niet nodig. Zonder de zool laat men de 
voetspieren goed werken. De buitenzool van de schoen is belangrijk voor grip op de ondergrond. Of 
men nu loopt op asfalt, klinkers, bosgrond of op parket, men moet stevig in zijn schoenen staan. De 
zool mag niet te glad zijn. Goede schoenen zijn gemaakt van materiaal dat lucht en vocht doorlaat, 
materiaal dat 'ademt'. Vocht moet weg kunnen, zodat de sokken geen natte dweilen worden. Leer 
ademt over het algemeen prima. Er zijn ook moderne kunststoffen die ademen.  
De volgende verschijnselen kunnen wijzen op voetproblemen door diabetes mellitus: 

• nieuwe druk- of eeltplekken 

• verkleuring (wit, blauw, rood) of een koude huid 

• warme of gezwollen voeten 

• overgevoeligheid voor zelfs lichte druk 

• doof gevoel in de voeten 

• een verwonding waar men niets van heeft gevoeld 

• ongevoeligheid voor warmte of kou 

• tintelingen of krampen in een voet of been 

• pijn in de benen tijdens het lopen, die bij stilstaan weer verdwijnt 
 
Goede voetverzorging 
 
Met een goede verzorging kunnen veel voetproblemen voorkomen worden. Daarvoor gelden de 
volgende adviezen: 

• dagelijks de voeten en tussen de tenen controleren 

• dagelijks de voeten met lauw water en weinig zeep wassen 

• natte voeten goed afdrogen, vooral tussen de tenen (niet te hard wrijven) 

• nagels recht en niet te kort afknippen, de zijkanten van de nagels groeien dan niet in de huid 

• dagelijks de huid van de voeten insmeren, de huid droogt dan niet uit 

• wollen of katoenen sokken zonder dikke naden dragen en deze dagelijks verschonen 

• de binnenkant van de schoenen op oneffenheden, zoals een spijkertje of een opgerolde 
binnenzool controleren 

• zo mogelijk dagelijks van schoenen wisselen 

• overbelasting en langdurige druk op dezelfde plekjes van de voeten voorkomen 

• geen hete kruiken gebruiken aan de voeten, want daardoor kunnen brandblaren ontstaan 

• voor voldoende beweging van de voeten zorgen, voetgymnastiek stimuleert de doorbloeding 
van de voeten 

• stoppen met roken 
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• een voetzorgverlener inschakelen 
 
Controle van de voeten door de zorgverleners 
 
De voeten van patiënten met diabetes mellitus zijn bijzonder kwetsbaar door neuropathie, perifeer 
vaatlijden en de stijfheid van de gewrichten. Jaarlijks moet er een adequaat voetonderzoek 
plaatsvinden. Het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Het voetonderzoek 
mag worden gedelegeerd naar de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Het onderzoek 
moet op indicatie in samenwerking met de podotherapeut plaatsvinden.  
 

Mondzorg 
 
Er zijn verschillende onderzoeken die aangeven dat parodontale problemen en een tekortschietende 
bloed glucose regulatie elkaar wederzijds beïnvloeden. Dit pleit voor een goede mondhygiëne, juist 
door diabetespatiënten. Zo nodig kan de mondhygiënist daarbij adviseren en begeleiden. 
Voedselinname veronderstelt een redelijk functionerende kauwfunctie en gebitsstatus.  
De huisarts en de diëtist spreken af wie op de gebitsstatus en functie let en wie de patiënt eventueel 
naar de tandarts of mondhygiëniste verwijst. Het is zinvol dat de patiënt bij de tandarts of 
mondhygiënist aangeeft dat hij of zij diabetespatiënt is. Gerichte informatie over de (mogelijke) 
gevolgen voor het gebit en een goede instructie voor de dagelijkse mondverzorging is dan mogelijk. 
Bij patiënten met diabetes mellitus zijn bepaalde tandheelkundige interventies gecontraïndiceerd 
(zoals implantaten bij gebitsverlies).  
 

Oogcontroles bij diabetes mellitus 
 
Bij diabetes mellitus kunnen bloedvaten overal in het lichaam beschadigen. Ook de bloedvaatjes 
achterin de ogen, in het netvlies. Dit noemen we 'retinopathie'. Er lekken vocht en vet uit de 
bloedvaten in het netvlies. Bloedvaatjes in het netvlies raken verstopt. Het netvlies krijgt minder 
bloed. Daardoor ontstaan er nieuwe bloedvaatjes in het netvlies. Die zorgen ervoor dat er toch bloed 
komt in het netvlies. Maar die nieuwe bloedvaatjes zijn niet goed en gaan makkelijk bloeden.  
Patiënten merken dat niet meteen. Als het doorgaat, dan kunnen ze op termijn minder goed gaan 
zien. Op een foto van de ogen zijn de eerste beschadigingen al wel te zien. Dit heet een netvliesfoto. 
1 keer per 2 jaar wordt er een foto van het netvlies van het oog gemaakt (een netvliesfoto of 
fundusfoto). Soms moet het vaker.  
Op de foto zijn de bloedvaten in het netvlies goed te zien. Er is te zien of: 

• de bloedvaatjes gezond zijn of beschadigd; 

• er extra bloedvaatjes zijn gegroeid; 

• er bloedinkjes in het netvlies zitten 
Beschadigingen van het netvlies kan de oogarts behandelen met: 

• injecties met medicijnen in het oog (als er vocht in het netvlies zit) 

• laserbehandeling 

• bevriezing 
Bron: FMS: 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_voet/startpagina_diabetische_voet.html 
NHG-standaard diabetes mellitus type 1 
Richtlijnen Nederlandse internisten vereniging  
  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_voet/startpagina_diabetische_voet.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_voet/startpagina_diabetische_voet.html
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Diabetische voet  
 
De voeten van patiënten met diabetes mellitus kunnen bijzonder kwetsbaar zijn door (een 
combinatie van) neuropathie, perifeer vaatlijden en/of stijfheid van de voetgewrichten. Regelmatig 
en volledig voetonderzoek, gecombineerd met gerichte voorlichting over voetverzorging, kan 
ernstige voetproblemen en amputaties voorkomen. 
De definitie van de diabetische voet is: ‘een verscheidenheid van voetafwijkingen die ontstaan door 
neuropathie, macroangiopathie, limited joint mobility en metabole stoornissen die meestal in 
combinatie voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus’.  
Van alle personen met diabetes mellitus krijgt ongeveer 25% te maken met een voetprobleem. Van 
deze groep krijgt ongeveer 15% te maken met een voetulcus. Een ulcus wordt gedefinieerd als een 
onderbreking van de huid die niet binnen één week geneest en ook geen genezingstendens vertoont. 
Van alle personen met diabetes mellitus met een voetulcus ondergaat in Nederland ongeveer 
4% een amputatie. Dit betekent zo’n 2500 amputaties per jaar. Veel personen met diabetes mellitus 
(60-70%) hebben recidiverende ulcera. In deze groep leidt dat in 50-60% van de gevallen tot 
amputatie, variërend van een amputatie van een teen tot een bovenbeenamputatie. Het voorkómen 
dat de huid kapot gaat en dat er een ulcus ontstaat heeft dan ook de grootste prioriteit voor de 
voeten van personen met diabetes mellitus. 
Als gevolg van bestaande risicofactoren kunnen de volgende voetproblemen ontstaan: 

• droge voeten of kloofjes 

• minder gevoel, tintelingen of pijn 

• vaak koude voeten 

• verkleuringen aan tenen of voeten 

• Charcotvoet  

• overmatige eeltvorming. Dit is een uiting van overmatige mechanische stress. Een teveel aan 
eelt dient altijd te worden verwijderd, omdat eelt op zichzelf al een oorzaak is van verhoging 
van de plantaire druk. Onder het eelt kunnen blaren ontstaan, wat uiteindelijk vaak leidt tot 
ulcera 

• klauwtenen en een holvoet. Ten gevolge van de motorische neuropathie, waarbij de kleine 
voetspieren uitvallen, krijgen de lange onderbeenspieren de overhand, met als gevolg het in 
een klauwstand ‘trekken’ van de tenen. Door deze overheersing van onderbeenspieren 
wordt de voet tevens in een holle stand getrokken. In beide gevallen neemt de mechanische 
stress en dus het risico op overmatige eeltvorming en ulcera enorm toe 

• verschuiving van het plantaire vetkussen. Ten gevolge van het ontstaan van klauwtenen 

• wordt het plantaire vetkussen, dat zich bevindt onder de kopjes van de 
middenvoetsbeentjes, naar voren verplaatst. Hierdoor verdwijnt het schokdempende effect 
van dit vetkussen en neemt de kans op ulceraties onder de bal van de voet toe. Dit is een van 
de belangrijkste redenen dat een deel van de diabetische ulcera ontstaan op de plantaire 
zijde van de voet  

• verminderde gewrichtsbeweeglijkheid. Ten gevolge van diabetes mellitus ontstaat 
glycosylering van collageencellen, met als gevolg verstijving van bindweefselstructuren door 
het hele lichaam. De consequenties voor de voet zijn vrij ingrijpend: de voet verliest een 
groot deel van zijn mobiliteit en vooral het vermogen om zich aan te passen aan allerlei 
omstandigheden en ondergronden. De soepele voet wordt een stijve voet! 

• ulcusvorming. Elke vorm van onderbreking van de huid die niet geneest binnen één week en 
ook geen genezingstendens vertoont, is per definitie een diabetisch ulcus. Er kan sprake zijn 
van neuropathische, ischemische (=angiopathische) of neuro-ischemische ulcera. 
Neuropathische ulcera worden getypeerd door een eeltring rondom of over het ulcus, terwijl 
angio- pathische ulcera dat juist niet hebben. Angiopathische ulcera hebben meestal een 
geelachtig beslag en een rode ring rondom de wond. Veel ulcera zijn echter een combinatie 
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van zowel verlies aan protectieve sensibiliteit als perifeer arterieel vaatlijden en zijn neuro-
ischemische ulcera en hebben zowel eeltvorming, als roodheid en beslag als kenmerk 

 

Voetwonden (ulcera) 
 
Van alle mensen met diabetes, mellitus krijgt 20 tot 25% op den duur een voetprobleem (vaak begint 
dit als te veel eeltvorming). Hoge en/of wisselende bloed glucose waarden, een ongezonde leefstijl 
en overgewicht zijn de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van complicaties bij mensen met 
diabetes mellitus, zo ook die aan de voeten. Vaak komt een combinatie oorzaken en klachten voor. 
Drie complicaties van diabetes mellitus geven een verhoogd risico op een wond:  

1. perifere polyneuropathie 
2. perifeer arterieel vaatlijden (PAV) 
3. beperkte gewrichtsbeweeglijkheid of limited joint mobility 

 

 
 
Door diabetes mellitus kunnen de bloedvaten en de zenuwen in de benen en de voeten beschadigen. 
Dit geeft vermindering van het gevoel waardoor kleine beschadigingen van de huid minder snel 
opgemerkt worden. Als gevolg hiervan kunnen er wondjes ontstaan die moeilijk genezen. Een 
wondje aan de voeten dat ontstaat ten gevolge van diabetes mellitus wordt ook wel een diabetisch 
voetulcus genoemd. 
Van alle personen met diabetes mellitus krijgt ongeveer 25% te maken met een voetprobleem. Van 
deze groep krijgt ongeveer 15% te maken met een voetulcus. Een ulcus wordt gedefinieerd als een 
onderbreking van de huid die niet binnen één week geneest en ook geen genezingstendens vertoont. 
Van alle personen met diabetes mellitus met een voetulcus ondergaat in Nederland ongeveer 
4% een amputatie. Dit betekent zo’n 2500 amputaties per jaar. Veel personen met diabetes mellitus 
(60-70%) hebben recidiverende ulcera. In deze groep leidt dat in 50-60% van de gevallen tot 
amputatie, variërend van een amputatie van een teen tot een bovenbeenamputatie. Het voorkómen 
dat de huid kapot gaat en dat er een ulcus ontstaat heeft dan ook de grootste prioriteit voor de 
voeten van personen met diabetes mellitus. 
Ook het genezingsproces kan ingrijpend zijn. Voetwonden (ulcera) genezen vaak slecht en genezing  
duurt gemiddeld twee tot vijf maanden. Hierbij zijn intensieve behandelingen nodig, vaak met 
langdurige ziekenhuisopnames. Dit kan een grote invloed hebben op de mobiliteit en de kwaliteit van 
leven. 
Andere gevolgen van te laat of niet (juist) behandelen kunnen zijn: 

• onaangename gevoelens en pijn verdwijnen meestal in de loop van de tijd (soms na 
maanden, soms na jaren). Daar komt wel vaak verlies van het gevoel voor in de plaats 

• het verlies van het gevoel in de huid van de voeten wordt in de meeste gevallen nooit meer 
beter. Uiteindelijk leidt dit tot volledig verlies van het gevoel in de voet(en) 
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• overmatige eeltvorming neemt ook toe als het niet wordt behandeld. Dit geldt ook voor een 
dunne huid als gevolg van slechte doorbloeding en stijfheid in de voeten en enkels. Genezing 
van deze twee aandoeningen is vrijwel onmogelijk 

Een ulcus begint vaak met ingroeiende nagels of kleine wondjes. Als deze niet goed behandeld 
worden, dan kunnen de problemen erger worden. Er kunnen ontstekingen ontstaan die moeilijk 
genezen. In het ergste geval is amputatie van teen, voet of onderbeen nodig. De belangrijkste 
oorzaken zijn verkeerd schoeisel en neuropathie. Als men schoenen draagt die niet helemaal goed 
zitten en die bijvoorbeeld ergens knellen, veroorzaakt dat vaak wondjes. Draagt men helemaal geen 
schoenen, zoals op het strand, dan krijgt men ook snel een wond.  
Zodra de doorbloeding van de voet erg slecht is, of als er sprake is van een wondinfectie of 
ontsteking die naar het bot is uitgebreid, wordt de kans op amputatie groter. Ontstekingen van het 
bot kunnen vaak niet goed meer behandeld worden, waardoor een amputatie van de teen of deel 
van de voet nodig is. 
Omdat de gevolgen zo ingrijpend en ernstig kunnen zijn, is er veel aandacht voor het voorkomen en 
op tijd ontdekken en behandelen van voetproblemen bij diabetes mellitus. Regelmatige controle is 
hierbij essentieel 
Diabetische voetulcera ontstaan meestal door de combinatie van twee of meer risicofactoren. Bij de 
meerderheid van de patiënten speelt polyneuropathie een centrale rol. Meer dan 20% van 
diabetespatiënten heeft neuropathie en heeft daarom een verhoogd risico.  
Bij perifere polyneuropathie is er aantasting van meerdere zenuwen in de armen en de benen of de 
voeten. De impact van perifere polyneuropathie is zeer groot. Deze ontstaat na 10-15 jaar leven met 
te hoge of sterk wisselende bloed glucose waarden.  
Hierdoor kunnen de gevoelszenuwen in de voet zijn aangetast. De neuropathie kan leiden tot een 
ongevoelige voet met een abnormaal looppatroon, met verhoogde druk en/of schuifkrachten. 
Hierdoor wordt de voet abnormaal belast tijdens het gaan en staan. De neuropathie begint met 
minder gevoel in de voeten. Het voelt alsof men op watten loopt. Dit is gevaarlijk, omdat hierdoor 
wondjes niet of te laat opmerkt worden. Hierdoor kunnen deze gaan ontsteken. Patiënten blijven 
ermee rondlopen. Kleine wondjes worden zo ongemerkt groter. Door neuropathie staat men ook 
anders op de voeten. Hierdoor ontstaat extra eelt en dat kan voor wonden zorgen. 
Neuropathie kan leiden tot voetulcera door: 

• sensibele neuropathie. De voet wordt ongevoelig, waardoor het waarschuwingssignaal dat er 
iets mis is, wegvalt. Dit wordt ook wel het beschermende gevoel of de protectieve sensibiliteit 
genoemd. Om problemen te voorkomen bij mensen die het beschermend gevoel aan de voeten 
verloren zijn, zijn de volgende adviezen belangrijk: 

o schoenadvies 
o algemene voorlichting over voetproblemen bij diabetes mellitus  
o voorlichting over voetverzorging 

• motorische neuropathie. Doordat bepaalde zenuwen in de voeten beschadigd zijn, kan ook 
de voetvorm veranderen. De kleine voetspieren worden niet meer geprikkeld om te werken, 
waardoor andere spieren dit opvangen en zo de voet vervormen. De vorm van de voet kan 
ook veranderen door doorgemaakte ulcera en ontstekingen als gevolg van motorische 
neuropathie. Verandering in schokdempende werking van subcutaan weefsel kan verder 
bijdragen aan de mechanische overbelasting van de voet bij patiënten met diabetische 
polyneuropathie. De belastbaarheid van de voet neemt af en de voet wordt kwetsbaarder. 
Door deze veranderingen gaat men anders lopen. Sommige plaatsen op of onder de voet 
worden dan overbelast. Gevolg hiervan is (soms heel veel) eeltvorming. Ook dit verhoogt het 
risico op het ontstaan van voetwonden. De (bio)mechanische stress op de voet neemt toe 

• autonome neuropathie. Deze vorm van neuropathie geeft een afname van de zweetsecretie 
en veroorzaakt naast een droge en kwetsbare huid ook doorbloedingproblemen. Door 
zogenaamde autonome neuropathie kan een gestoorde regulatie van de doorbloeding ontstaan, 



 
DIABETES MELLITUS 

 

49 

met als gevolg het open blijven van arterio-veneuze shunts en dit geeft dan weer een warme 
voet met neiging tot oedeemvorming. Door het falen van de arterioveneuze shunting in de huid, 
neemt daar de doorbloeding toe, terwijl de toegenomen oppervlakkige bloedstroom tevens de 
botsstructuren kan aantasten. Als gevolg hiervan storten de voetgewrichten in en brokkelen de 
botstukken in de voet af. Er ontstaat dan een volkomen afunctionele voet met uitstulpingen, die 
zeer kwetsbaar is (Charcotvoet). De Charcotvoet komt voor bij 0,1 % van alle personen met 
diabetes mellitus met neuropathie en heeft zeer ernstige consequenties voor de voetvorm en 
een sterk verhoogd risico op een ulcus. 

Door de verhoogde druk bij het gaan en staan kan de doorbloeding van subcutane weefsels afnemen, 
wat kan leiden tot beschadiging van dieper gelegen weefsels zonder dat er zichtbare afwijkingen aan 
de huid hoeven te zijn. Als reactie op druk en schuifkrachten reageert de huid met de vorming van 
eelt. Een overmatige hoeveelheid eelt op de voet kan echter weer leiden tot een verdere verhoging 
van de druk en schuifkrachten, en is vaak een voorstadium van een voetulcus. Door de aanhoudende 
belasting ontstaat uiteindelijk een blaar of een huiddefect, vaak voorafgegaan door een subcutane 
bloeding. Er is hier sprake van een ‘pre-ulcus’. Door het gevoelsverlies (= verminderde protectieve 
sensibiliteit) blijft de patiënt doorlopen op de aangedane voet, waardoor genezing niet mogelijk is.  
Neuropathie is in de meeste gevallen niet te voorkomen, maar mechanische stress wel. Goede 
voetzorg, waarbij eelt deskundig verwijderd wordt, de nagels goed geknipt worden en de huid in 
goede conditie wordt gehouden, voorkomt een groot deel van de mechanische stress. 
Ongeveer 50-60% van alle voetulcera zijn ‘neuropathisch’ en niet zo pijnlijk. 
Obstructief atherosclerotisch perifeer vaatlijden is, vaak in combinatie met een klein trauma, de 
oorzaak van een zuiver ischemisch ulcus. Een dergelijk (meestal pijnlijk) ulcus treedt bij een 
minderheid van de patiënten op.  
Bij de overige patiënten is er een combinatie neuro-ischemisch ulcus aanwezig. Voetulcera zijn de 
hoofdoorzaak (80-90%) van amputaties; in de meerderheid is een niet (meer) te bestrijden infectie 
de uiteindelijke reden van amputatie. 
Acute Charcot neuro-osteoarthropathie (ACN) is een relatief zeldzame maar ernstige complicatie. 
Hierbij ontstaan ten gevolge van diabetes mellitus kleine breukjes en vormveranderingen van de 
voet. 
 
In 2017 is de zogenaamde ‘Richtlijn diabetische voet’ vastgesteld. Een richtlijn voor zorgverleners 
waarin is afgesproken hoe de voetzorg eruitziet voor mensen met diabetes mellitus. Deze richtlijn is 
bedoeld om de zorg voor patiënten met diabetes mellitus te verbeteren zodat wonden, amputaties 
en functieverlies ten gevolge van diabetes mellitus en ACN voorkomen kunnen worden. Mensen met 
diabetes mellitus hebben een verhoogde kans op problemen met de voeten. 
De klachten kunnen uiteenlopen van (veel) eelt, een dunne huid, gevoelloosheid en pijn 
tot het veranderen van de voetvorm en het ontstaan van voetwonden. Eén van de grootse 
problemen die kunnen ontstaan, is een voetulcus niet geneest. Het komt gelukkig niet zo heel vaak 
voor. Maar het is een aandoening die grote gevolgen kan hebben. Het kan zelfs leiden tot amputatie 
van (een deel van) de voet en/of het been. 
In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Voetonderzoek ter preventie van diabetische wonden 

• Diagnostiek en behandeling van diabetische wonden 

• Diagnostiek en behandeling van ACN 

• Organisatie van zorg voor diabetische wonden 
Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een 
diabetische voet. 
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Het voetonderzoek door de huisarts 
Bij de voetscreening van patiënten met diabetes mellitus type 2 kan de huisarts gebruik maken van 
een screeningsformulier. Neuropathie manifesteert zich meestal aan de voeten. Vooral bij lokaal 
verhoogde druk (met als gevolg eelt of clavi), al dan niet in combinatie met perifeer vaatlijden, 
bestaat bij neuropathie een verhoogd risico op ulceratie en amputatie. 
 

Fase Activiteiten  
 

Door 

Voorbereiding Uitleg van procedure 
Voorbereiding van de patiënt 

• Laat de patiënt plaats nemen op de onderzoeksbank met de voeten  
en onderbenen geheel ontbloot.  

 
Klaarleggen materialen: 

• 10 gram Semmes-Weinstein monofilament; 
• 128 Hz stemvork; 

• Registratieformulier voor voetscreening. 
 

POH/Huisarts 

Uitvoering Het voetonderzoek bestaat uit 4 onderdelen: 
1. anamnese; 
2. inspectie (inclusief standsafwijkingen en bewegelijkheid); 
3. testen van de sensibiliteit;  
4. palpatie van de arteriële pulsaties.  
 
Doe dit voor beide voeten afzonderlijk en noteer uw bevindingen per voet op 
het registratieformulier voor voetscreening of in uw HIS. 
 

POH/Huisarts 

 1. Anamnese: 
Voorgeschiedenis: ulcus, amputatie of gedeformeerde voet met 
voetchirurgie? (groter risico op een ulcus).  
Is er claudicatio intermittens?  
Zijn er klachten van krampende pijn in de kuiten of voeten bij platliggen die 
afneemt als de benen naar beneden hangen? (PAV) 
Zijn er klachten van pijn, tintelingen of minder gevoel in de voeten? 
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 2. Inspectie van de voeten (beide voeten afzonderlijk): 

• Beoordeel de kleur van de voet. 

• Kijk of er sprake is van atrofie van de huid (dunne, plooibare huid 
met 
doorschemering van de vaten). 

• Kijk of er tekenen van infectie en/of ontsteking zichtbaar zijn  
(roodheid/pijn/warmte/oedeem/purulente afscheiding en/of  
systemische infectieverschijnselen). 

• Kijk of u drukplekken (of bloedingen hierin) en/of eeltvorming of een  
likdoorn op de voet ziet. 

• Kijk of u ulcera ziet op de voet. 

• Beoordeel de nagels op de aanwezigheid van schimmelinfecties of  
ingegroeide teennagels. 

• Kijk of er een standsafwijking is van de voet (holvoet,  
platvoet/doorgezakte voet, klauwtenen/hamertenen, hallux  
valgus/rigidus). 

• Beoordeel de bewegelijkheid van de voet (bepaal de bewegelijkheid  
van het onderste en bovenste spronggewricht en de  
metatarsofalangeale gewrichten). 

 

 

 3A. Testen van de protectieve sensibiliteit van de voeten (beide voeten 
afzonderlijk): 

• Laat de patiënt van te voren het monofilament voelen op  
bijvoorbeeld de onderarm, zodat hij/zij weet wat er kan worden  
verwacht. 

• Laat de patiënt de ogen sluiten. 

• Test op drie plaatsen (onder de top van de grote teen, onder MTP 1  
en onder MTP 5).  

• Raak hierbij elke locatie drie maal aan met het monofilament,  
loodrecht op de huid, en doe hierbij één keer alsof. Vermijdt hierbij  
het aanraken plaatsen met veel eelt. 

• Meer dan één foutief antwoord op één van de geteste locaties  
betekent verlies van protectieve sensibiliteit. 

 
3B. Testen van het diepere gevoel van de voeten (beide voeten 
afzonderlijk): 

• Laat de patiënt van te voren de stemvork voelen, bijvoorbeeld op de 
elleboog, zodat hij/zij weet wat er kan worden verwacht. 

• Laat de patiënt de ogen sluiten. 

• Plaats de stemvork op het IP 1 gewricht. 

• Ga na of de trilling van de stemvork 10 seconden of langer wordt  
gevoeld. 
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 4. Palpatie van de arteriële pulsaties (beide voeten afzonderlijk): 

• Palpeer de a. tibialis posterior aan de binnenkant van de enkel, juist  
dorsaal van de malleolus medialis. 

• Palpeer de a. dorsalis pedis op de rug van de voet.  

• Bij afwezigheid van beide pulsaties in een voet: verricht eenvoudig 
doppleronderzoek. Indien monofasische tonen worden gehoord (bi- 
of trifasische tonen zijn normaal), wordt de enkel-armindex bepaald. 
(zie protocol ‘Meten van de enkel-armindex’). 

 

Registratie Noteer al uw bevindingen op het registratieformulier voor voetscreening of in 
uw HIS en bepaal op basis van het risicoprofiel de simm’s classificatie. 

POH/Huisarts 

Nazorg Bespreek de uitkomsten van de voetinspectie.  

• Leg het belang uit van goed passend schoeisel. 

• Geef de NHG patiëntenbrief ‘Voetverzorging bij diabetes’ mee. Bij 
drukplekken, overmatige eeltvorming of standsafwijkingen 
overweegt  
u aangepaste schoenen en drukontlastende supplementen. 'Bij 
ulcera  
van voeten of tenen consulteert u de huisarts. Verwijs bij een simm's    
2 of hoger naar de podotherapeut en laat bij een simm's 1 of hoger 
de  
voetverzorging door een pedicure met diabetesaantekening doen,  
zoals vermeld in de Zorgmodule preventie diabetische voetulcera.  

• Maak controleafspraken, indien geen verwijzing. 
 

POH/Huisarts 

 

Voetscreening Huisartsenpraktijk 
 
Bij inspectie van de voeten moet er gekeken worden naar de kleur van de huid, huidafwijkingen, 
nagelafwijkingen en standsafwijkingen van de voeten. 
Bij het voetonderzoek wordt er speciaal gekeken naar  

• kleur (dubbelzijdige warme, rode voet wijst op (autonome) neuropathie, denk bij een 
enkelzijdige rode, warme en gezwollen voet aan een acute Charcot voet, een dieproze/rode 
tot blauwe verkleuring wijst op een angiopathische/ ischemische voet); 

• huidafwijkingen (drukplekken en/of eelt, wondjes, kloven); 

• ulcera en/of amputaties; 

• standsafwijkingen (bijvoorbeeld hallux valgus of klauwstand tenen); 
Bij patiënten met drukplekken en overmatige eeltvorming moet nagegaan worden of het schoeisel 
het belangrijkste probleem is. Voor inventarisatie van de schoenen kan de patiënt naar de 
podotherapeut verwezen worden. 
Bij standsafwijkingen of een abnormaal brede voet moet een patiënt naar een podotherapeut, 
revalidatiearts of orthopedisch chirurg met expertise op het terrein van voetproblemen bij 
diabetespatiënten verwezen worden. 
 
Bij het testen van de protectieve sensibiliteit wordt er gebruik gemaakt van een 10 grams Semmes-
Weinstein monofilament. Bij het testen zit de patiënt ontspannen in langzit op de onderzoeksbank 
met ontblote voeten. Daarna maakt de patiënt kennis met de SWM op de huid nabij de elleboog. De 
test mag niet op de hand uitgevoerd worden omdat deze mogelijk door sensibele neuropathie 
aangedaan kan zijn. 
De patiënt mag niet zien wanneer en waar het monofilament geplaatst wordt. Het gaat erom dat de 
patiënt voelt dat de gebogen monofilament de huid aanraakt. Dit betekent dat de patiënt tijdens de 
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test de ogen gesloten moet houden, of de test moet gedaan worden met een afscherming door de 
andere hand de van de onderzoeker. Als de patiënt de ‘aanraking’ met het monofilament ‘ voelt dan 
moet hij ja zeggen.  
Het volstaat om op drie eeltvrije plaatsen (plantaire zijde hallux, plantaire zijde metatarsale 1 en 
plantaire zijde metatarsale 5) te testen. 
Uitvoering van de test 

• Plaats het monofilament loodrecht op de huid en buig deze door in een C-vorm. Na één 
seconde wordt het monofilament weer van de huid afgehaald. 

• Voer de test afwisselend uit op de volgende drie plaatsen onder de voet: 
o op de plantaire zijde van de hallux; 
o plantair op CM1; 
o plantair op CM5. 

• Elke plaats dient 3x te worden getest, waarbij zowel de plaatsen als het tempo afgewisseld 
worden. 

• Vermijd het plaatsen van de monofilament op eelt, littekenweefsel of een wond(je). 
Interpretatie van de test: 

• Een negatieve test (= geen afwijkingen) betekent dat op alle drie de testplaatsen tenminste 
twee van de drie testen gevoeld werden. 

• Alle andere uitslagen geven een positieve (= afwijkende) test. 

• Zodra er één testplaats afwijkend getest wordt, is er sprake van verlies van de protectieve 
sensibiliteit (PS). 

 
Palperen van de arteriële voetpulsaties. Dit is van belang om perifeer arterieel vaatlijden (PAV) aan 
te tonen of uit te sluiten. Als eerste stap worden de pulsaties van de a. dorsalis pedis en a. tibialis 
posterior gevoeld.  
Bij dit onderzoek zit de patiënt ontspannen in langzit op de onderzoeksbank, met ontblote voeten en 
onderbenen tot tenminste 15 cm boven de enkels. Het meten/palperen van de pulsaties van de 
slagaderen op resp. de voetrug en achter de enkel wordt uitgevoerd zonder dat er verdere 
medewerking van de patiënt vereist is. De pulsaties moeten aan beide voeten gepalpeerd worden.  
1.1. Palpatie van de a. dorsalis pedis 
De onderzoeker staat bij voorkeur naast de patiënt, aan de kant van de te onderzoeken voet. De a. 
dorsalis pedis met de wijsvinger gepalpeerd. Ter oriëntatie van de loop van de a. dorsalis pedis wordt 
de patiënt gevraagd de hallux te strekken, terwijl de onderzoeker lichte tegendruk tegen de hallux 
geeft. De a. dorsalis pedis bevindt zich aan de laterale zijde van de nu zichtbaar gemaakte pees van 
de lange teenstrekker. De onderzoeker legt de wijsvinger plat op de huid ongeveer in het midden van 
de voetrug direct lateraal van de aangespannen pees. Er wordt geen druk gegeven! Daarna mag de 
patiënt de hallux weer ontspannen. De onderzoeker palpeert nu naar pulsaties. Bij het niet direct 
vinden van pulsaties wordt de wijsvinger voorzichtig richting de enkel geschoven over de huid. 
Mochten pulsaties niet gevoeld worden, dan is een alternatieve plaats voor het vinden van de a. 
dorsalis pedis de ruimte tussen de kopjes van de ossa metatarsalia 1 en 2 (daar splitst de a. dorsalis 
pedis zich vrij oppervlakkig richting de hallux en digital 2). 
Zodra de pulsaties gevoeld worden, kan de onderzoeker -als deze twijfelt of niet de eigen pulsaties 
gevoeld worden- de voetpulsaties vergelijken met de pulsaties van zijn/haar eigen polsslagader. 
1.2. Palpatie van de a. tibialis posterior: 
De onderzoeker staat bij voorkeur naast de patiënt, aan de kant van de te onderzoeken voet. De 
onderzoeker ‘klauwt’ de wijsvinger en middelvinger over de mediale malleolus en geeft lichte druk 
achter/onder deze malleolus. Mochten pulsaties niet gevoeld worden, dan kunnen de vingers naar 
plantair en richting achillespees bewogen worden. Zodra de pulsaties gevoeld worden, kan, ter 
controle, het aantal pulsaties gedurende 15 seconden vergeleken worden met de pulsaties van de 
polsslagader aan dezelfde zijde. 
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Bij afwezige pulsaties (zowel van de a. dorsalis pedis als van de a. tibialis post.) moet een Doppler-
signaalmeting uitgevoerd worden. Bij afwijkingen hiervan (mono- of bifasische tonen) moet een 
Enkel-Arm Index (EAI) uitgevoerd worden. 
Als één van beide arteriën op een voet bij een patiënt zonder een diabetes ulcus niet gevoeld wordt 
dan is er waarschijnlijk geen (ernstig) PAV in deze voet. Zodra er op één voet geen pulsaties palpabel 
zijn, is nader onderzoek met de hand Doppler noodzakelijk. 
 
Beluisteren van de vaattonen met de hand Doppler 
Hiervoor heeft men een hand-Doppler met een probe van 5 of 8 MHz; een tube geleidingsgel en een 
doos tissues nodig. De geleidingsgel moet dik op de huid aangebracht worden op de plaats waar 
vermoed wordt dat de te testen arterie zich bevindt. Daarna wordt de probe in een hoek tussen de 
60 en 90 graden op de huid middenin de gel gezet. De probe wordt tegen de richting van de 
bloedstroom geplaatst. Pas daarna wordt de hand Doppler ingeschakeld (ter bescherming van de 
probe: deze moet ten allen tijden in de gel staan). Door met de probe langzaam cirkelvormige 
bewegingen te maken, worden de vaattonen opgezocht. 
Bij het beluisteren van de vaattonen moet beoordeeld worden of het gaat om monofasische tonen; 
bifasische tonen of trifasisch tonen. Alleen trifasische vaattonen kunnen als normale vaattonen 
worden beschouwd en indien trifasische vaattonen gehoord worden is PAV minder waarschijnlijk 
(maar niet volledig uitgesloten). 
Zijn er alleen bi- of monofasische vaattonen te horen, dan moet een enkel-arm-index (EAI) worden 
bepaald, deze moet tussen de 1.3- 0.9 bedragen. 
Bij afwijkende vaattonen/ EAI hangt verder beleid af van de aan- of afwezigheid van klachten van 
PAV of een voetulcus zoals beschreven in de module ‘Diagnostiek diabetische voet’. 
 
Het meten van de huidtemperatuur van de voeten 
Men kan de temperatuur van de huid testen door palpatie met de achterzijde van de 
handen/vingers. 
Er kan ook gebruik gemaakt worden van een infrarood huidtemperatuurmeter, geschikt voor het 
meten van lage temperaturen. Een infrarood koortsthermometer is niet geschikt voor deze meting, 
omdat deze meters ingesteld zijn op het meten in een bereik tussen de 32 en 42 graden Celsius. 
Voeten kunnen een normale temperatuur hebben, die ruim onder de 30 graden ligt, dus 
koortsthermometers zijn daarom geen geschikte meters. 
Bij het meten zit de patiënt ontspannen in langzit op de onderzoeksbank, met ontblote voeten.  
Het meten/palperen van de huidtemperatuur wordt uitgevoerd zonder dat er verdere medewerking 
van de patiënt vereist is.  
1. Palpatie van de temperatuur: 
Men start met het palperen net boven de enkel. De palpatie gebeurt met beide handen tegelijkertijd 
en op gelijke hoogte op het rechter- en linkerbeen. De onderzoeker beweegt al palperende de 
handen tot aan de tenen, in 3-4 ‘stappen’. 
2. Meten van de temperatuur met de infrarood huidtemperatuurmeter: 
De temperatuurmeter moet ½ cm boven de huid van de enkel geplaatst worden. Na één tot twee 
seconden moet de meting afgelezen worden. Op de volgende plaatsen moet de temperatuur 
gemeten worden:  

• Ventrale zijde van de enkel 

• Op het midden van de dorsale zijde van de voet 

• Ter hoogte van de caput metatarsalia dorsaal 

• Onder de mediale voetboog 

• Onder de laterale voetboog 

• Tevens kan iedere plaats op de voet gemeten worden, die daar aanleiding toe geeft 
bijvoorbeeld bij roodheid of zwelling 
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• Altijd de rechter- en linkervoet vergelijken op dezelfde plaats 
Een links-rechts verschil van 2 graden Celsius of meer is afwijkend. Bij een verschil van 2 graden 
Celsius of meer moet de meting herhaald worden om er zeker van te zijn, dat niet op één voet 
bovenop een bloedvat wordt gemeten (stroming van bloed geeft warmte af) en op de andere voet 
niet. De warme voet kan betekenen dat er sprake is van infectie of een Charcot-voet. De koude voet 
kan betekenen dat er sprake is van perifeer arterieel vaatlijden.  
 
Tijdens het jaarlijkse voetonderzoek en de daarop volgende controles moet aandacht aan het 
schoeisel en de sokken besteed worden. De patiënt trekt schoenen en sokken/kousen uit. De 
onderzoeker neemt zowel beide schoenen als sokken/kousen, om beurten, ter hand en controleert 
de lengte en breedte van de schoen in relatie tot de voet van de patiënt. Om het goed te kunnen 
beoordelen kan ofwel de uitneembare binnenzool van de schoen, of teken de omtrek van de voet 
van de patiënt op een vel papier. Dit laatste moet wel staande gebeuren, omdat de voet dan langer is 
dan in zit. Daarbij wordt beoordeeld of zowel lengte als breedte van de binnenzijde van de schoen 
voldoende zijn. De binnenlengte van de schoen kan ook gemeten worden met behulp van een 
speciale binnenmaatstok of -meter. 
De binnenkant van de schoen moet circa 1 cm langer zijn dan de lengte van de belaste voet, om goed 
te kunnen afwikkelen, waarbij de tenen iets naar voren bewegen. De breedte van de voet is lastiger 
exact aan te geven, maar dient tenminste goed passend te zijn op de omtrek van de voet of op de 
uitgenomen binnenzool. De hakhoogte mag maximaal drie cm zijn, om niet teveel druk op de 
voorvoet te creëren bij het lopen. De hak moet een breed draagvlak hebben. 
Het contrefort van de schoen = achterzijde van de schoen, moet stevig zijn om de voet te kunnen 
begeleiden bij het afwikkelen tijdens het lopen. 
De overgang tussen de achter- en voorzijde van de schoen moet stijf zijn, omdat de achtervoet de 
voorvoet aanstuurt. De stijfheid kan getest worden door een torsiebeweging te maken tussen de 
achterzijde en voorzijde van de schoen. Dit moet nauwelijks enige beweging geven. 
De buiging van de schoen moet stevigheid geven. Dit kan getest worden door de schoen loodrecht 
met de neus op een harde ondergrond te zetten en de schoen daarna naar beneden te duwen. De 
schoen moet een verende weerstand geven en mag niet helemaal inzakken (= te slappe schoen). 
Daarna moet de schoen op oneffenheden gecontroleerd worden, naden, uitstekende of losse delen 
van de binnenzool enz., door met de hand de binnenzijde van de schoen te palperen. 
Een veterschoen of schoen met een klittenbandsluiting heeft de voorkeur boven een instapper. Door 
een sluiting kan de schoen passend gemaakt worden aan de voet. 
Een uitneembare binnenzool heeft als voordeel dat deze eventueel vervangen kan worden door een 
zool die op maat gemaakt is. 
Als laatste worden de sokken of kousen op naden en een te strakke boord gecontroleerd. Beiden 
kunnen schadelijk zijn voor een kwetsbare huid. 
Bijlage 1: voetonderzoek in de huisartsen praktijk 
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Vaststellen van het risicoprofiel op voor het ontstaan van een voetulcus 
volgens de diabetische voet risico classificatie (Sims classificatie) 
 
De Sims classificatie is genoemd naar David S. Sims, die het belang beschreef van het in combinatie  
bezien van risicofactoren voor het ontstaan van een diabetisch voetulcus (Sims, 1988). De 
classificatie gebruikt in de multidisciplinaire richtlijn diabetische voet wijkt aanzienlijk af van de 
oorspronkelijke classificatie die Sims beschreef en is gebaseerd op de classificatie van de 
International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF), maar de term Sims wordt in de dagelijkse 
praktijk zoveel gebruikt dat besloten is niet een nieuwe naamgeving in te voeren.  
Bij alle diabetespatiënten moet minstens eenmaal per jaar de voeten worden onderzocht door een 
daartoe geschoolde zorgverlener. Voor de follow-up wordt gebruikgemaakt van de gemodificeerde 
Sims’ classificatie. Iedere (voet)professional die bekwaam is in het uitvoeren van onderzoek naar 
risicofactoren voor de diabetische voet kan de classificatie uitvoeren. 
Het risico op ulcera wordt met de gemodificeerde Sims’ classificatie geclassificeerd als: 

• geen verhoogd risico (Sims 0): geef voorlichting en educatie over voetzorg en goede 
schoenen 

• matig risico (Sims 1: sensibiliteitsverlies of tekenen van perifeer vaatlijden) 

• hoog risico (Sims 2: combinatie van sensibiliteitsverlies en/of perifeer vaatlijden en/of 
tekenen van lokaal verhoogde druk): overweeg, als daar aanleiding toe is, de patiënt te 
verwijzen naar een pedicure met diabetesaantekening 

• sterk verhoogd risico (Sims 3: een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis): de 
podotherapeut is de hoofdbehandelaar van de risicofactoren op een ulcus; de pedicure met 
diabetesaantekening kan ingezet worden voor de voetzorg 

 

 
 
Wat is de optimale frequentie van het voetonderzoek ter preventie van een voetulcus? 
 
De frequentie van het voetonderzoek wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel. Een maal per 
jaar wordt het risicoprofiel volgens Sims vastgesteld.  

• Sims classificatie 0 (laag risico): een maal per jaar voetonderzoek 

• Sims classificatie 1 (licht verhoogd risico): twee maal per jaar voetonderzoek/controle en 
eventueel behandeling 

• Sims classificatie 2 (hoog risico): vier maal per jaar voetonderzoek/controle/behandeling; 

• Sims classificatie 3 (sterk verhoogd risico): elke één tot drie maanden 
voetonderzoek/controle/behandeling 

Bij het jaarlijkse voetonderzoek horen ook de voorlichting en de educatie over de dagelijkse 
zelfcontrole, voethygiëne en schoenadvisering om het ontstaan van ulcera te voorkomen.  
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Samenwerking met de podotherapeut is aan de orde als de huisarts bij de voetcontrole aanwijzingen 
vindt voor (driegende) problemen zoals drukplekken, overmatige eeltvorming, standsafwijkingen, 
oppervlakkige plantaire ulcera, inadequaat schoeisel.  
 

 
 
Door wie moet het voetonderzoek en de voetzorg worden uitgevoerd? 
 
De verantwoordelijkheid voor en uitvoering van het voetonderzoek/voetbehandeling is afhankelijk 
van het risicoprofiel en de setting (zorg verleend in eerste-, tweede- of derde lijn). Het jaarlijks 
voetonderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van de hoofdbehandelaar, de huisarts (eerste lijn), 
internist (tweede lijn), of specialist ouderengeneeskunde (derde lijn, verpleeghuis). De overige 
voetcontroles en behandeling worden uitgevoerd door: 

• Sims classificatie 1 (licht verhoogd risico). De praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, 
(diabetes)podotherapeut, medisch pedicure 

• Sims classificatie 2 (hoog risico). De (diabetes)podotherapeut, waarbij de medisch pedicure 
ingezet kan worden voor signaleren vroege afwijkingen en instrumentele voetbehandeling; 

• Sims classificatie 3 (sterk verhoogd risico). Voetonderzoek/behandeling wordt uitgevoerd 
door:  

o de (diabetes)podotherapeut, die een deel van de behandeling kan delegeren naar 
een medisch pedicure 

o in geval van complexe pathologie kan het multidisciplinaire voetenteam besluiten 
om de behandeling over te nemen, en een deel van de behandeling te delegeren 
naar een medisch pedicure 

 

Aanbevelingen per Sims classificatie 
 
Patiënt met diabetes mellitus en een licht verhoogd risico op een voetulcus (diabetische voet 
risicoclassificatie Sims 1) 

• Adviezen ter bescherming van de voet om binnen én buiten niet op blote voeten, alleen 
sokken of slippers te lopen  

• Adviezen om goed passend schoeisel te dragen 

• Adviezen om, als er een voetdeformiteit of pre-ulcus aanwezig is, een aanpassing van de 
schoen uit te laten voeren 

• Behandel een pre-ulcus, wat inhoudt beschermen van kleine blaren, drainage van grote 
blaren, behandelen van een ingegroeide nagel, behandelen van een hematoom en/of van 
schimmelinfecties van de huid  

• Verwijzen van bij iedere patiënt met een pre-ulcus en tekenen van PAV naar een voetenteam  
 



 
DIABETES MELLITUS 

 

58 

Patiënt met diabetes mellitus en een verhoogd risico op een voetulcus (diabetische voet 
risicoclassificatie Sims 2) 

• Adviezen ter bescherming van de voet om binnen én buiten niet op blote voeten, alleen 
sokken of slippers te lopen  

• Adviezen om goed passend schoeisel te dragen 

• Adviezen om, als er een voetdeformiteit of pre-ulcus aanwezig is, een aanpassing van de 
schoen uit te laten voeren 

• Behandel een pre-ulcus, wat inhoudt beschermen van kleine blaren, drainage van grote 
blaren, behandelen van een ingegroeide nagel, behandelen van een hematoom en/of van 
schimmelinfecties van de huid  

• Verwijderen van overmatig eelt 

• Verwijzen van bij iedere patiënt met een pre-ulcus en tekenen van PAV naar een voetenteam 

• Overwegen van een flexorpees tenotomie van een teen als conservatieve behandeling faalt 
bij iemand met hamertenen en een pre-ulcus op de top van een teen 

 
Patiënt met diabetes mellitus en een sterk verhoogd risico op een voetulcus (diabetische voet 
risicoclassificatie Sims 3) 

• Adviezen ter bescherming van de voet om binnen én buiten niet op blote voeten, alleen 
sokken of slippers te lopen  

• Behandel een pre-ulcus, wat inhoudt beschermen van kleine blaren, drainage van grote 
blaren, behandelen van een ingegroeide nagel, behandelen van een hematoom en/of van 
schimmelinfecties van de huid  

• Verwijderen van overmatig eelt 

• Geïntegreerde voetzorg, bestaande uit professionele voetbehandeling, adequaat schoeisel 
en educatie, die elke maand tot drie maanden herhaald of geëvalueerd wordt 

• Schrijf (semi-)orthopedisch schoeisel met een aangetoond drukverlagend effect tijdens lopen 
na een plantair doorgemaakt voetulcus voor en motiveer deze persoon deze schoenen te 
dragen. Een aangetoond drukverlagend effect wil zeggen dat op hogedruk locaties minimaal 
30% verlaging van de piekdruk ten opzichte van het huidige orthopedische schoeisel, of een 
piekdruk <200kPa (indien gemeten met een gevalideerd en gekalibreerd drukmeetsysteem 
met sensorgroote van 1cm2) wordt bereikt 

• Adviseer om dagelijks eenmalig de huidtemperatuur op risicolocaties onder de voet te meten 
met een daarvoor bestemde thermometer, dit ter voorkoming van een recidief voetulcus bij 
een patiënt met diabetes mellitus en een sterk verhoogd risico op een voetulcus. Dit dient 
ter identificatie van een ontsteking als vroeg signaal voor weefselschade. Bij een aanhoudend 
verhoogd temperatuurverschil (>2,2°C bij minimaal twee opeenvolgende metingen) op een 
locatie tussen de linker en rechtervoet moet de loopactiviteit verminderd worden en moet er 
contact opgenomen worden met de hoofdbehandelaar of casemanager voor eventuele 
verdere diagnostiek en behandeling 

• Overweeg een flexorpees tenotomie van een teen als conservatieve behandeling faalt bij 
iemand met hamertenen en een pre-ulcus of ulcus op de top van een teen 

• Overweeg, als conservatieve behandeling faalt bij iemand met een plantair voorvoetulcus, 
een achillespeesverlenging, gewrichtsarthroplastiek, osteotomie of enkelvoudige of 
meervoudige verwijderingen van metatarsaalkopjes 

 

Vergoeding voetzorg 
 
Voetzorg is belangrijk bij diabetes mellitus. De conditie van de voeten en de risico’s die patiënten 
lopen op het krijgen van voetwonden bepalen het zorgprofiel. Om ernstige voetproblemen bij 
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mensen met diabetes mellitus te voorkomen, is de zorg voor mensen met een matig tot zeer hoog 
risico vanuit de basisverzekering geregeld.  
Podotherapeutische zolen of andere hulpmiddelen, worden niet uit de basisverzekering betaald. Dat 
geldt ook voor cosmetische voetzorg, maar ook bijvoorbeeld het verwijderen van eelt dat geen 
gevaar vormt voor het ontstaan van een wond. 
Door goede voetzorg en bijvoorbeeld door het (gaan) dragen van goed passende schoenen, kan men 
Sims klasse dalen van 2 naar 1. Dit kan betekenen dat de regels voor vergoeding  weer veranderen. 
Zelden zal er een verlaging zijn van Sims 1 naar 0. Als men eenmaal een Sims 3 klasse heeft, dan kan 
men niet meer dalen in de Sims classificatie. 
De Sims klassen 1 t/m 3 zijn voor de medisch noodzakelijke zorg ook gekoppeld aan Zorgprofielen. 
Het Zorgprofiel bepaalt, samen met de Sims klasse, de intensiteit en ook de vergoeding van de 
voetzorg.  
Dit zorgprofiel wordt jaarlijks bepaald, omdat de conditie van de voeten in een jaar tijd kan 
veranderen. 
De zorgprofielen zijn gericht op preventie: het voorkomen van ergere complicaties.  
In de dagelijkse praktijk worden mensen met diabetes mellitus 1x per jaar onderzocht op 
risicofactoren voor het ontstaan van een diabetisch voetulcus.  
De huidige Richtlijn Diabetische Voet hanteert daarvoor de Sims classificatie als risico classificatie 
voor het ontstaan van een voetulcus, waarin naast de anamnese gekeken wordt of er sprake is van 
verlies van de protectieve sensibiliteit (PS), of er aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV) 
zijn, en dienen tekenen van verhoogde druk c.q. voetdeformiteiten te worden beoordeeld. 
In de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 wordt het bestaan van enkele bijzondere 
omstandigheden (aanvullende factoren) aangemerkt als verhoogd risico.  
Aanvullende factoren: 

• Een vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten en/of huidinfectie, dit is het o.a. het geval 
bij: 

o Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (Fontaine classificatie IIb of hoger) 
o Gebruik van immunosuppressiva, prednison, chemotherapie of biologicals 

• Een vastgesteld verhoogd risico op drukplekken, dit is o.a. het geval bij: 
o Forse voetdeformiteiten, bijvoorbeeld door reumatoïde artritis 
o Forse Limited Joint Mobility 

De uiteindelijke intensiteit van de benodigde medisch noodzakelijk voetzorg wordt aangegeven 
middels de zorgprofielen, benodigd voor het creëren van de optimale randvoorwaarden voor 
financiering. 
Zorgprofielen en zorgverleners 
In de tabel is weergegeven welke zorgprofielen bij welke Sims classificatie horen.  
De toepassing van de zorgprofielen wordt bepaald in de huisartsenpraktijk  in de eerste lijn, door de 
internist in de 2e lijn en door de specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis. Iedere persoon 
met diabetes mellitus behoeft een jaarcontrole, waarvan het voetonderzoek een vast onderdeel is. 
Na het vaststellen van het zorgprofiel wordt door de zorgverlener die hiervoor bekwaam en bevoegd 
is een individueel/persoonlijk behandelplan opgesteld, zorg op maat. Het aantal behandelingen, 
controles en de inzet van diagnostiek kan per persoon met diabetes mellitus anders zijn. Zaken zoals 
zelfredzaamheid  (cognitieve beperkingen), complicaties of andere bijzondere omstandigheden  
kunnen hier de oorzaak van zijn. 
In het geval van een Sims 0 classificatie zal educatie volledig door de praktijkondersteuner of 
diabetesverpleegkundige kunnen plaatsvinden, inclusief voorlichting over goede voetzorg en 
adequaat schoeisel met een drukverlagend effect.  
 
Zorgprofiel 1:  
 
Sims classificatie 1 zonder verhoogd risico op huiddefecten, infectie of drukplekken. 
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Verlies van de protectieve sensibiliteit (PS) of aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden 
(PAV), zonder verhoogd risico op huiddefecten, infectie of drukplekken. 
Bestaat uit: 

• Jaarlijks gericht voetonderzoek door praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, 
(diabetes)podotherapeut, of medisch pedicure om de aanwezigheid van de risicofactoren te 
achterhalen. De uitkomsten van dit gerichte voetonderzoek worden gerapporteerd aan de 
hoofdbehandelaar  (huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde) 

• Tijdens het gerichte voetonderzoek zal er aandacht worden besteed aan educatie en 
stimulering van zelfmanagement  ten behoeve van het voorkomen van diabetische 
voetulcera en het verminderen van risicofactoren 

Doel: 

• Inspectie, controle schoeisel, controleren op/tijdige behandeling van aanwezige 
risicofactoren 

• Indicatiestelling en opstellen behandelplan voor preventieve voetzorg 

• Educatie en stimuleren zelfmanagement  om de zelfzorg en het gedrag te verbeteren om 
voetulcera te voorkomen 

Door wie: 
Praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, (diabetes)podotherapeut, of medisch pedicure met 
aantekening. Indien nodig kan een medisch pedicure worden ingeschakeld voor preventieve 
voetverzorging echter bekostiging is niet altijd geregeld. 
Toelichting 
Door de aanwezigheid van verlies van protectieve sensibiliteit (PS) of aanwijzingen voor perifeer 
arterieel vaatlijden PAV is de huid van de voeten extra kwetsbaar. 
 
Zorgprofiel 2 
 
Sims classificatie 1 met een verhoogd risico op huiddefecten, infectie of drukplekken. Verlies van de 
protectieve sensibiliteit (PS) of aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden 
(PAV), met daarnaast een verhoogd risico op huiddefecten, infectie of drukplekken. 
Een vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten en/of huidinfectie, dit is het o.a. het geval bij: 

• Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (Fontaine classificatie IIb of hoger) 

• Gebruik van immunosuppressiva, prednison, chemotherapie of biologicals 
Een vastgesteld verhoogd risico op drukplekken, dit is o.a. het geval bij: 

• Forse voetdeformiteiten, bijvoorbeeld door reumatoïde artritis 

• Forse Limited Joint Mobility 
Bestaat uit: 

• Jaarlijks gericht voetonderzoek door praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, 
(diabetes)podotherapeut, of medisch pedicure met aantekening om de aanwezigheid van de 
risicofactoren te achterhalen. De uitkomsten van dit gerichte voetonderzoek worden 
gerapporteerd aan de hoofdbehandelaar (huisarts, internist of specialist 
ouderengeneeskunde) 

• Tijdens het gerichte voetonderzoek zal er aandacht worden besteed aan educatie en 
stimulering van zelfmanagement ten behoeve van het voorkomen van diabetische voetulcera 
en het verminderen van risicofactoren 

Doel: 

• Inspectie, controle schoeisel, controleren op/tijdige behandeling van aanwezige 
risicofactoren 

• Indicatiestelling en opstellen behandelplan voor preventieve voetzorg 

• Educatie en stimuleren zelfmanagement om de zelfzorg en het gedrag te verbeteren om 
voetulcera te voorkomen 
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Door wie: 
Praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, (diabetes)podotherapeut, of medisch pedicure met 
aantekening. De preventieve voetverzorging kan worden gedelegeerd aan de medisch pedicure met 
aantekening. 
Toelichting 
Door de aanwezigheid van verlies van protectieve sensibiliteit (PS) of aanwijzingen voor perifeer 
arterieel vaatlijden (PAV), gecombineerd met aanvullende factoren is de huid van de voeten extra 
kwetsbaar. 
 
Sims classificatie 2 zonder tekenen van lokaal verhoogde druk. Verlies PS in combinatie met 
aanwijzingen voor PAV zonder tekenen van lokaal verhoogde druk. 
Bestaat uit: 

• Jaarlijks gericht voetonderzoek door (diabetes)podotherapeut om de aanwezigheid van de 
risicofactoren te achterhalen. De uitkomsten van dit gerichte voetonderzoek worden 
gerapporteerd aan de hoofdbehandelaar (huisarts, internist of specialist 
ouderengeneeskunde) 

• Aanvullend gericht (biomechanisch) voet- en schoenonderzoek waarbij de oorzaak van de 
risicofactoren wordt achterhaald en waaruit een behandelplan wordt opgesteld 

• Diagnostiek en behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen 

• Diagnostiek en behandeling stoornissen in het functioneren van het steun- en 
bewegingsapparaat van de voet 

• Voetcontroles om de 3 maanden waarbij tevens de uitkomsten van het opgestelde 
behandelplan worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld 

• Opstellen behandelplan voor preventieve voetzorg (instrumentele behandeling bij druk-, 
huid- en wrijvingsproblemen en nagels is erop gericht dat de huid intact blijft, zodat het risico 
op een ulcus geminimaliseerd wordt 

• Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de 
behandelcyclus 

• Advisering, aanpassing of voorschrijven van adequaat schoeisel 

• Educatie en stimuleren van zelfmanagement om de zelfzorg en het gedrag te verbeteren om 
voetulcera te voorkomen 

Doel: 

• Inspectie, controle schoeisel, onderzoek, vroegdiagnostiek en behandeling van de aanwezige 
risicofactoren 

• Behandeling huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen 

• Behandeling stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat van de 
voet 

• Behandeling pre-ulcera 

• Indicatiestelling en opstellen behandelplan voor preventieve voetzorg 

• Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren 

• Educatie en stimuleren zelfmanagement  om de zelfzorg en het gedrag te verbeteren om 
voetulcera te voorkomen 

Door wie: 
(Diabetes)podotherapeut. De preventieve voetverzorging kan worden gedelegeerd aan de medisch 
pedicure met aantekening.  
Toelichting 
Door de aanwezigheid van zowel verlies van protectieve sensibiliteit (PS) als aanwijzingen voor 
perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is de huid van de voeten extra kwetsbaar. 
Dit vraagt om specialistische diagnostiek en adequate podotherapeutische therapie. 
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Zorgprofiel 3 
 
Sims classificatie 2 met tekenen van lokaal verhoogde druk 
Aanwijzingen voor PAV in combinatie met tekenen lokaal verhoogde druk 
Verlies van PS in combinatie met tekenen lokaal verhoogde druk 
Verlies van PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV en tekenen lokaal verhoogde druk 
Bestaat uit: 

• Jaarlijks gericht voetonderzoek door (diabetes)podotherapeut om de aanwezigheid van de 
risicofactoren te achterhalen. De uitkomsten van dit gerichte voetonderzoek worden 
gerapporteerd aan de hoofdbehandelaar (huisarts, internist of specialist 
ouderengeneeskunde) 

• Aanvullend gericht (biomechanisch) voet- en schoenonderzoek waarbij de oorzaak van de 
risicofactoren wordt achterhaald en waaruit een behandelplan wordt opgesteld. 

• Diagnostiek en behandeling van huid- en nagelproblemen  en voetvorm- en 
standsafwijkingen 

• Diagnostiek en behandeling stoornissen in het functioneren van het steun- en 
bewegingsapparaat van de voet 

• Behandeling pre-ulceratieve laesies en ulcera (die niet plantair gelokaliseerd zijn en niet 
ischemisch of geïnfecteerd zijn 

• Siliconenorthesen en podotherapeutische zolen aanmeten 

• Voetcontroles om de 3 maanden waarbij tevens de uitkomsten van het opgestelde 
behandelplan worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld 

• Opstellen behandelplan voor preventieve voetzorg (instrumentele behandeling bij druk-, 
huid- en wrijvingsproblemen en nagels is erop gericht dat de huid intact blijft, zodat het risico 
op een ulcus geminimaliseerd wordt 

• Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de 
behandelcyclus 

• Advisering, aanpassen of voorschrijven van adequaat schoeisel 

• Educatie en stimuleren van zelfmanagement om de zelfzorg en het gedrag te verbeteren om 
voetulcera te voorkomen 

Doel: 

• Inspectie, controle schoeisel, onderzoek, vroegdiagnostiek  en behandeling van de aanwezige 
risicofactoren 

• Indicatiestelling en opstellen behandelplan voor preventieve voetzorg 

• Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren 

• Educatie en stimuleren zelfmanagement om de zelfzorg en het gedrag te verbeteren om 
voetulcera te voorkomen 

Door wie: 
(Diabetes)podotherapeut. De preventieve voetverzorging kan worden gedelegeerd aan de medisch 
pedicure met aantekening.  
Toelichting 
Door de aanwezigheid van verlies van protectieve sensibiliteit (PS) en/of aanwijzingen voor perifeer 
arterieel vaatlijden (PAV) in combinatie met tekenen van verhoogde druk is de huid van de voeten 
extra kwetsbaar. Dit vraagt om specialistische diagnostiek en adequate podotherapeutische therapie. 
 
Zorgprofiel 4 
 
Sims classificatie 3 
Een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis 
Inactieve Charcot (zie voor de definitie van een Charcot-voet  
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Eindstadium nierfalen (eGFR < 15 ml/min) of nierfunctie vervangende therapie (dialyse) 
Bestaat uit: 

• Jaarlijks gericht voetonderzoek door (diabetes)podotherapeut om de aanwezigheid van de 
risicofactoren te achterhalen. De uitkomsten van dit gerichte voetonderzoek worden 
gerapporteerd aan de hoofdbehandelaar (huisarts, internist of specialist 
ouderengeneeskunde) 

• Aanvullend gericht (biomechanisch) voet- en schoenonderzoek waarbij de oorzaak van de 
risicofactoren wordt achterhaald en waaruit een behandelplan wordt opgesteld 

• Diagnostiek en behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen 

• Diagnostiek en behandeling stoornissen in het functioneren van het steun- en 
bewegingsapparaat van de voet 

• Behandeling pre-ulceratieve laesies en ulcera (die niet plantair gelokaliseerd zijn en niet 
ischemisch of geïnfecteerd zijn 

• Aanmeten van siliconenorthesen en podotherapeutische zolen 

• Voetcontroles om de 1-3 maanden, waarbij tevens de uitkomsten van het opgestelde 
behandelplan worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld 

• Opstellen behandelplan voor preventieve voetzorg (instrumentele behandeling bij druk-, 
huid- en wrijvingsproblemen en nagels is erop gericht dat de huid intact blijft, zodat het risico 
op een ulcus geminimaliseerd wordt) 

• Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de 
behandelcyclus 

• Advisering, aanpassen of voorschrijven van adequaat schoeisel 

• Educatie en stimuleren van zelfmanagement om de zelfzorg en het gedrag te verbeteren om 
voetulcera te voorkomen 

Doel: 

• Inspectie, controle schoeisel, onderzoek, vroegdiagnostiek en behandeling van de aanwezige 
risicofactoren 

• Indicatiestelling en opstellen behandelplan voor preventieve voetzorg 

• Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren 

• Educatie en stimuleren zelfmanagement om de zelfzorg en het gedrag te verbeteren om 
voetulcera te voorkomen 

Door wie: 
(Diabetes)podotherapeut. De preventieve voetverzorging kan worden gedelegeerd aan de medisch 
pedicure met aantekening.  
In geval van complexe pathologie kan het multidisciplinaire voetenteam besluiten om de 
behandeling over te nemen. 
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Podotherapeutisch (voet)onderzoek 
 
De (diabetes)podotherapeut onderzoekt en behandelt klachten en/of aandoeningen die voortkomen 
uit het functioneren van de voeten of van het functioneren van knie, heup en rug in relatie tot de 
voeten. De (diabetes)podotherapeut brengt op methodische wijze gezondheidsproblemen van 
mensen in kaart en verricht op grond hiervan een uitgebreid podotherapeutisch  biomechanisch 
voet- en schoenonderzoek  gericht op het opsporen van de oorzaak van de klacht. Op basis van de 
resultaten van de anamnese en de bevindingen van het onderzoek stelt de (diabetes)podotherapeut 
een diagnose en neemt in samenspraak met de persoon met diabetes besluiten over de in te stellen 
behandeling, advisering en/of verwijzing. De (diabetes)podotherapeut stemt het behandelplan zo 
nodig af met andere zorgverleners. De (diabetes)podotherapeut screent op de aanwezigheid van 
risicofactoren bij personen met een chronische aandoening. 
Deze competentie omvat de oriëntatie op de hulpvraag, het kiezen en toepassen van een passende 
podotherapeutische onderzoeksaanpak, het op adequate wijze registreren van relevante informatie, 
het bepalen van de podotherapeutische diagnose en het vaststellen van een behandelplan, in 
samenspraak met de hulpvrager en op methodische wijze (doelgericht, systematisch, procesmatig en 
bewust). De (diabetes)podotherapeut sluit daarbij aan bij de gangbare kwaliteitscriteria  van het 
podotherapeutisch handelen. Waar nodig vraagt of gebruikt de (diabetes)podotherapeut 
aanvullende informatie van andere professionals. De diagnose moet aantonen of de aandoening van 
de hulpvrager een indicatie is voor het toepassen van podotherapeutische therapie. De 
(diabetes)podotherapeut bespreekt het behandelplan en de medisch-technische en psychosociale 
aspecten van de behandeling met de persoon met diabetes en past educatie toe. 
Een podotherapeutisch (voet)- en schoenonderzoek bij diabetes mellitus bestaat uit: 

• Het afnemen van een klachtgerichte anamnese 

• Uitvoeren van inspectie, waarbij wordt gelet op standsafwijkingen  van voeten, benen en rug 
bij de staande en zittende persoon met diabetes en op eventuele afwijkingen aan huid en/of 
nagels 

• Analyseren van het looppatroon: hierbij wordt gekeken naar het totaalbeeld van het lopen 
zoals naar de afwikkeling van de voet, de bewegingsuitslag  in knie, heup en rond en naar 
spoorbreedte en paslengte. De beoordeling vindt meestal plaats op grond van de ‘klinische 
blik’ van de podotherapeut, aangevuld met bijvoorbeeld (high- speed) video-opnamen van 
het looppatroon of opnamen met een computergestuurd  (bij voorkeur gevalideerd en te 
kalibreren) drukmeetsysteem,  waarmee de drukopbouw onder de voet en de 
voetafwikkeling beoordeeld kunnen worden aan de hand van referentiewaarden 

• Palperen en testen van de relevante anatomische structuren 

• Uitvoeren van een functieonderzoek van de voeten en enkels en, op indicatie, van de knie, 
de heup en de rug. Hierbij worden de beweeglijkheid en stabiliteit van de gewrichten 
nagegaan, en kunnen spiertesten (spierkracht, spierlengte) en pijnprovocaties worden 
uitgevoerd 

• Uitvoeren van meerdere neurologische en vaattesten, inclusief het Doppleronderzoek, het 
bepalen van de EAI, en op indicatie een teendrukmeting om risicofactoren op een voetulcus 
nader in kaart te brengen 

• Kwantificeerbare schoeninspectie ten aanzien van pasvorm- en risicoverhogende aspecten, 
waarbij de volledige schoenendracht (confectie-, werk-, sport-, en orthopedisch schoeisel) in 
acht wordt genomen 

• Formuleren van de podotherapeutische diagnose, inclusief de (vermoedelijke) oorzaak van 
de klachten 

• Opstellen van podotherapeutische behandeldoelen en een behandelplan 

• Bespreken en vastleggen van podotherapeutische diagnose, behandeldoelen en 
mogelijkheden/keuzes voor behandeling van de persoon met diabetes 
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• Uitvoeren van behandelplan na overeenstemming met persoon met diabetes en (indien 
nodig) evaluatie tijdens controlezitting 

• Rapportage naar de verwijzer en/of hoofdbehandelaar  en/of (medisch) pedicure met 
instemming van de persoon met diabetes 

 

Podotherapeutische therapieën 
 
Wanneer na podotherapeutisch onderzoek het toepassen van een podotherapeutische therapie 
noodzakelijk is kan deze bestaan uit: 

• Het aanpassen van drukverdelingen in de voet. Door middel van drukverlagend schoeisel, 
schoenmodificaties, podotherapeutische zolen, protheses, ortheses of vilttechnieken. 

• Advisering, aanpassen of voorschrijven van adequaat drukverlagend schoeisel 

• Corrigeren van afwijkende gewrichtstanden  door middel van podotherapeutische zolen of 
ortheses 

• Het verbeteren van het looppatroon en de dynamiek door middel van podotherapeutische 
zolen en drukverlagende schoenen 

• Het verbeteren van de statiek (stand van de voeten) door middel van podotherapeutische 
zolen of ortheses 

• Bevorderen/verbeteren van de mobiliteit = dynamiek (beweeglijkheid van de voeten) 

• door middel van podotherapeutische zolen en drukverlagende schoenen 

• Het voorkomen en uitwendig bestrijden van aan de voeten aanwezige huid- en 
nagelaandoeningen door middel van instrumentele behandelingen en nagelbeugels. 

• Het voorkomen van infectie of verdere complicatie van huiddefecten door middel van het 
uitvoeren van instrumentele wondbehandelingen in overleg met de hoofdbehandelaar. 

• Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de 
behandelcyclus 

• Educatie en stimuleren van zelfmanagement om de zelfzorg en het gedrag te verbeteren om 
voetulcera te voorkomen 

 

Podotherapeutische controle 
 
Tijdens een podotherapeutische controle wordt het opgestelde behandelplan geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. Dit kan betekenen dat er een aanpassing van de podotherapeutische therapie 
noodzakelijk is zoals het plaatsen van nieuwe of aangepaste zoolelementen, of het aanpassen van 
orthesen of het schoeisel. De voetvorm van een diabetische voet kan in korte tijd veranderen 
waardoor deze aanpassingen nodig zijn voor een optimale behandeling. Ook de frequentie van de 
preventieve voetzorg kan aangepast moeten worden. Tevens kunnen er nieuwe oorzaken op het 
ontstaan van risicofactoren zijn ontstaan die moeten worden behandeld. 
 

Instrumentele behandeling 
 
Afhankelijk van de resultaten van het voetonderzoek en op basis van geldende richtlijnen kan de 
instrumentele behandeling door (diabetes)podotherapeut, medisch pedicure of pedicures met het 
certificaat ‘voetverzorging bij diabetespatiënten’ bestaan uit: 

• Educatie bestaat o.a. uit het geven van informatie over voetverzorging, adequaat schoeisel 
en belastbaarheidsadviezen. Door de educatie af te stemmen op de behoefte van de persoon 
met diabetes en deze te stimuleren en te motiveren (motivational interviewing), wordt deze 
in staat gesteld om goede keuzes te maken. Omdat er regelmatig contact is, is het mogelijk 
de educatie in onderdelen en met herhaling te geven 
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• Tijdens deze momenten zal naast de gerichte adviezen ook informatie worden geven over 
het ziektebeeld en de risicofactoren. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar bewegen voor 
mensen met DM type 2, met name wanneer er een verhoogd risico bestaat op het 
ontwikkelen van voetproblemen tijdens beweegzorg 
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Samenwerking in diabeteszorg 
 
Landelijke eerste lijns samenwerkinsafspraken (LSEA 2006) 
 
Hierin zijn de afspraken voor een goede samenwerking tussen de huisarts en de paramedici in de 
begeleiding van patiënten vastgelegd. De LSEA wordt onderbouwd door de richtlijnen en de 
standaarden omtrent diabetes mellitus type 2 

• de zorgstandaard voor goede diabetes zorg (NFD 2003) 

• NHG-standaard diabetes mellitus type 2 

• NHG-standpunt zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 

• Richtlijnen en adviezen voor goede diabetes zorg NDF 2000 

• Voedingsrichtlijnen bij diabetes mellitus type 2 NDF 2003 

• Richtlijn diabetische neuropathie NFD 2003 

• Richtlijnen retinopathie 

• Richtlijnen nefropathie 

• Richtlijnen diabetische voet 

• Richtlijnen hart en vaatziekten 
 
Afspraken 
 
Screening op diabetes mellitus type 2 alleen in de risico groepen 
Primaire preventie van diabetes mellitus type 2 door middel van voedings- en bewegingsadviezen 
Secundaire preventie van micro- en macrovasculaire complicaties 

• Normalisering van de bloed glucose waarden 

• Aanpak van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten 
o hypertensie 
o hyperlipidemie 

• Voorlichting en educatie 

• Stimuleren van zelfmanagement 

• Gedragsverandering ten aanzien van leefstijl 
o voeding 
o roken 
o alcohol 
o bewegen 

• Vooronderzoek 

• Oogscreening 
 
Verantwoordelijkheden van de huisarts 
 
Tijdelijk stellen van de diagnose diabetes mellitus type 2 
Voorkomen, signaleren en behandelen van (dreigende) complicaties 
Medicatiebeleid 
Controles 
Verwijzing naar diëtist 

• bij stellen van de diagnose diabetes mellitus type 2 

• bij onvoldoende regulatie van de bloed glucose waarde 

• bij het starten van insuline 

• bij overgewicht 

• bij zwangerschapswens 
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Verwijzing naar paramedici 
verwijzing naar de 2-de lijn 
Patiënten met een ulcus moeten met spoed naar een ‘voetenteam’ verwezen worden als er sprake is 
van ≥ 1 van de volgende kenmerken: 

• plantair of diep gelegen ulcus; 

• tekenen van perifeer vaatlijden en/of ischemie; 

• tekenen van systemische infectie 
Uitsluitend een niet-plantair gelegen, oppervlakkig, neuropathisch ulcus zonder tekenen van perifeer 
vaatlijden, dat met eenvoudige maatregelen en schoeiselaanpassing volledig drukvrij gelegd kan 
worden, kan door de huisarts worden behandeld, bij voorkeur in samenwerking met een 
podotherapeut 
 
Verantwoordelijkheid van de paramedici 
 
Diëtist 

• optimalisering van het gewicht 

• normalisering van de bloed glucose waarden 

• normalisering van de lipiden waarden  

• aanpak van de cardiovasculaire risicofactoren 
 
Fysio/oefentherapeut 

• veilig bewegen 
 
Ergo/fysio/oefentherapeut 

• aanpak van stoornissen, beperkingen of participatieproblemen 
 
Podotherapeut 

• begeleiding neuropathie 

• preventie en behandeling van ulcera 

• interventies bij standsafwijkingen 
 
Mondhygiënist 

• signalering en behandeling van tandheelkundige en paradontale problemen 

• signalering en behandeling van problemen bij gebitsprothesen 

• voorlichting  
 
De NHG standaard geeft geen gestructureerde verwijsindicaties voor de fysiotherapeut, de 
oefentherapeut of de ergotherapeut. Advies is om door te verwijzen als er na 3 maande 
onvoldoende beweging is, als er pijn is ten gevolge van neuropathie, bij cheiroartropathie (LJM) en 
bij ADL problemen.  
 
Aandachtspunten voor bespreking in de regio 
– Inventariseer de mogelijkheden en de competenties van de verschillende paramedische 
zorgverleners in de regio op het gebied van begeleiding van patiënten met diabetes mellitus  type 2 
–  Spreek af welke paramedische zorgverleners in aanmerking komen voor samenwerkingsafspraken 
in de regio 
– Informeer de regionale afdeling van de patiëntenvereniging(en) over de gemaakte 
samenwerkingsafspraken 
–  Denk aan de beschikbaarheid van ergotherapie in de eerste lijn, via een instelling of via de 
thuiszorg 
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–  Maak verwijs- en rapportageafspraken 
–  Maak afspraken over verwijsmomenten naar de diëtist 
– Maak afspraken over verwijsgegevens (inclusief  laboratoriumwaarden) bij verwijzing naar een 
paramedicus 
–  Bepaal of en hoe de aandachtspuntenlijst voor voetscreening zal worden gebruikt 
–  Zorg voor goede communicatielijnen tussen de patiënt, de huisarts en de paramedicus 
–  Maak een keuze uit het voorlichtingsmateriaal dat door betrokken zorgverleners gebruikt zal 
worden 
–  Bespreek de instelling en het gebruik van een (elektronisch) zorgdossier 
– Maak afspraken over de inzet van de podotherapeut en de voetverzorger (pedicure) met 
aantekening diabetische voet 
–  Maak afspraken over de frequentie en uitvoering van periodieke controles (bijvoorbeeld 
voetcontroles bij ‘foot at risk’ om de zes maanden om en om door huisarts en podotherapeut) 
–  Maak samenwerkingsafspraken met specialisten, diabetesverpleegkundigen, voetenteams 
–  Spreek af welke patiënten in aanmerking komen voor inspanningsonderzoek en waar dit 
onderzoek laagdrempelig, veilig en efficiënt kan worden uitgevoerd 
– Spreek af onder welke voorwaarden patiënten in aanmerking komen voor beweegprogramma’s 
onder begeleiding van fysiotherapeut of oefentherapeut 
–  Maak afspraken over de mondhygiënische begeleiding van patiënten met diabetes mellitus  type 2 
 

Inhoud van de zorgstandaard NDF 
 
Met de NDF Zorgstandaard biedt de Nederlandse Diabetes Federatie alle partijen die bij de zorg 
betrokken zijn een leidraad bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor mensen met (een 
hoog risico op) diabetes mellitus. De Federatie, als koepelorganisatie van patiënten, behandelaars en 
wetenschappers en daarmee centraal aanspreekpunt binnen het diabetesveld voor overheid en 
verzekeraars, is hiertoe de partij bij uitstek. Door de norm (gebaseerd op richtlijnen en wetgeving) 
aan te geven waaraan goede diabeteszorg en preventie moet voldoen, wordt het voor alle partijen in 
de markt inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het preventie- en behandelingstraject. 
Voor de mens met (een hoog risico op) diabetes mellitus is deze ondersteuning onontbeerlijk. Een 
goed geïnformeerde patiënt is beter in staat keuzes te maken, mee te denken in het eigen 
ziekteproces en zijn eigen gezondheid te bewaken. Zelfmanagement en shared decision making 
worden verondersteld te leiden tot zelfstandiger, gezonder gedrag. Doordat de zorgvrager een 
actieve rol kan innemen en via zelfmanagement een aantal activiteiten van de zorgverlener kan 
overnemen, is de verwachting dat zorgvraag wordt uitgesteld en/of verminderd. Succesvol 
zelfmanagement kan vervolgens leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven, continuering van 
actieve participatie in de maatschappij en in zekere mate tot verbetering van de gezondheid en 
zodoende tot arbeidsbesparing in de zorg. Dit leidt dan tot lagere kosten bij het managen van 
diabetes mellitus. 
Daarnaast biedt de NDF Zorgstandaard kwaliteitsindicatoren om inzicht te krijgen in de geleverde 
zorg door het meten van prestaties en het vergelijken van uitkomsten. Het gaat dan om 
uitkomstindicatoren, procesindicatoren, structuurindicatoren en indicatoren die de 
patiëntervaringen in de zorg in beeld brengen. Deze kwaliteitsindicatoren hebben zowel een interne 
werking (verbeteren van de zorg en wetenschappelijke vakontwikkeling) als een externe werking 
(maatschappelijke verantwoording) waardoor de kwaliteit wordt geborgd. 
De mens met diabetes mellitus of een hoog risico op diabetes mellitus staat in de NDF Zorgstandaard 
centraal. Het uitgangspunt is daarbij dat de mens met (een hoog risico op) diabetes mellitus, met 
ondersteuning van de zorgverlener en binnen zijn mogelijkheden, mede verantwoordelijk is voor de 
wijze waarop hij met zijn leefstijl en zijn eigen ziekteproces omgaat. 
Inclusief preventie! 
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Landelijke Transmurale Afspraken Diabetes Mellitus Type 2 (2012) 
 
De LTA geeft aan in welke situaties de huisarts met een consultatie van de internist kan volstaan en 
wanneer verwijzing nodig is. De LTA geeft aan op welke punten regionaal samenwerkingsafspraken 
gemaakt kunnen worden.  
De LTA is gebaseerd op  

• de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 

• het NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie 

• de LTA Chronische nierschade 

• de NIV-richtlijn Acute ontregeling diabetes mellitus 

• de NIV-richtlijn Diabetische nefropathie 

• de NIV-richtlijn Diabetes en zwangerschap 

• de multidisciplinaire richtlijn Diabetische voet 

• de multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 

• de NDF-Zorgstandaard Transpara tie en kwaliteit van diabeteszorg voor mensen met 
diabetes type 2 

De LTA geeft aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en het beleid bij patiënten met diabetes 
mellitus type 2 met speciale aandacht voor consultatie/ verwijzen en terugverwijzen. Op basis van 
deze LTA kunnen huisartsen en internisten in regionaal verband werkafspraken maken. 
• Uitgangspunt is dat de huisarts eindverantwoordelijk is voor patiënten zonder en de internist voor 
patiënten met complexe diabeteszorg. 
• Consultatie van of verwijzing naar de tweede lijn is aangewezen bij:  

• twijfel over de diagnose 

• problemen bij de glykemische instelling 

• problemen bij de behandeling van risicofactoren 

• het binnen de eerste lijn onvoldoende onder controle krijgen van de gevolgen van 
complicaties  

• zwangerschap(swens) 
• Terugverwijzing naar de eerste lijn is aangewezen indien: 

• de vraag van de huisarts is beantwoord 

• de gevraagde diagnostiek is afgerond 

• de individuele streefwaarden van de patiënt voor zover mogelijk zijn bereikt 

• de comorbiditeit optimaal is behandeld 
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De positie van de medisch pedicure in de ketenzorg voor patiënten 
met diabetische voet 
 
Bron: Richtlijnen behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus en van personen met 
een reumatische aandoening. Initiatief en realisatie van ProVoet onder begeleiding van het CBO 
(2013). 
In de diverse richtlijnen rond diabetes mellitus is ook een plaats voor de medisch pedicure. Om een 
patiënt met diabetes mellitus goed te behandelen zijn inspectie van de voeten, voorlichting en 
educatie essentieel. In de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Diabetes mellitus type 
2, ontwikkeld door huisartsen en diverse paramedische beroeps groepen die betrokken zijn bij de 
zorg aan patiënten met diabetes mellitus type 2 staan de afspraken over de zorg beschreven. De 
LESA houdt daarbij rekening met verschillen in taken en verantwoordelijkheden, waarbij de taken 
van de huisarts in het kader van taakdelegatie en verwijzing soms door andere zorgverleners kunnen 
worden overgenomen. Leidend hierbij is het principe van bevoegdheid en vooral van bekwaamheid. 
De voeten van personen met diabetes mellitus type 2 kunnen bijzonder kwetsbaar zijn ten gevolge 
van verlies van protectieve sensibiliteit, perifeer arterieel vaatlijden en limited joint mobility. Bij 
aanwezige of dreigende voetproblemen komt een persoon met diabetes mellitus in aanmerking voor 
begeleiding en behandeling. Uitgangspunt bij geïndiceerde voetzorg is een jaarlijks adequaat 
voetonderzoek. Bij dit jaarlijkse voetonderzoek behoren ook voorlichting en educatie over (de 
dagelijkse) zelfcontrole, voethygiëne en schoenadvisering. Naast de podotherapeut wordt hiervoor 
de pedicure met de specialisatie ‘Voetverzorging bij diabetici’ als wettelijk bevoegd en bekwaam 
genoemd.  
De behandeling van een diabetische voet door de medisch pedicure vindt alleen plaats na verwijzing 
door de behandelend arts. Een verwijzing is noodzakelijk bij de behandeling van een voet met de 
volgende belastende risico’s: 

• verlies protectieve sensibiliteit 

• perifeer arterieel vaatlijden 

• een ulcus 

• necrotisch weefsel 

• ontstekingsverschijnselen 

• grote open kloven 

• paronychia 

• een unguis incarnatus 

• een recent ontstaan subunguaal hematoom 
 
Daarnaast speelt de medisch pedicure een rol bij preventie. Preventieve geneeskunde richt zich op 
voorkoming van ziekten en diagnose van ziekten in een vroeg stadium, wanneer er vaak nog geen 
symptomen zijn en de kans op herstel het grootst is.  
Preventie kan de algehele gezondheidstoestand verbeteren en biedt kansen om de kosten van de 
gezondheidszorg terug te dringen.  
Preventie richt zich op bevordering van de gezondheid en verkleining van de gezondheidsrisico’s, 
door middel van specifieke maatregelen om ziekte, invaliditeit en voortijdig overlijden tegen te gaan. 
Preventieve geneeskunde is in sterke mate afhankelijk van het risicoprofiel: het risico om een 
bepaalde ziekte te krijgen op basis van factoren als leeftijd, geslacht, ziekten in de familie, levensstijl 
en fysieke en sociale omgeving. Mensen die zich bewust zijn van de risico’s op basis van hun 
risicoprofiel kunnen maatregelen nemen om deze risico’s te verkleinen.’ 
Preventie kan op drie niveaus plaatsvinden: 
1. Primaire preventie is erop gericht te voorkomen dat de aandoening zich manifesteert, veelal door 
de risicofactoren voor een gezondheidsprobleem te verkleinen of uit te sluiten. Vaccinatie, 
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chemopreventie en voorlichting zijn vormen van primaire preventie. Welk type primaire preventieve 
zorg wordt verstrekt, hangt af van de gezondheid en het risicoprofiel van de betreffende persoon. 
2. Secundaire preventie richt zich op vroegtijdige ontdekking en behandeling van de aandoening, 
vaak nog voor er symptomen zijn. Daardoor wordt het risico van een ongunstige afloop 
geminimaliseerd. Secundaire preventie kan plaatsvinden in de vorm van een bevolkings- onderzoek, 
bijvoorbeeld mammografie voor opsporing van borstkanker. 
3. Tertiaire preventie houdt een bestaande, meestal chronische aandoening onder controle om 
verder functieverlies te voorkomen. Tertiaire preventie bij mensen met diabetes mellitus 
bijvoorbeeld is gericht op nauwlettende controle van de bloedglucosespiegel, optimale huid- 
verzorging en het nemen van voldoende lichaamsbeweging om hart- en vaatziekten te voorkomen. 
De Richtlijn Diabetische voet vermeldt de vijf hoekstenen in de preventie van een voetulcus 
1. jaarlijks onderzoek en herkenning van de voet met een verhoogd risico 
2. gericht voetonderzoek bij personen met diabetes mellitus met een verhoogd risico 
3. schoeisel en andere hulpmiddelen bij abnormale belasting van de voet 
4. follow-up en educatie afhankelijk van het risicoprofiel 
5. regelmatige voetzorg bij verhoogd risico 
 

Anamnese 
 
Het is belangrijk dat bij alle nieuwe cliënten die bij de medisch pedicure komen eerst een uitgebreide 
anamnese plaatsvindt alvorens er behandeld kan worden. Het kan voorkomen dat de cliënt niet weet 
dat hij diabetes mellitus heeft. Daarom is het belangrijk om bij het eerste contact duidelijkheid te 
krijgen over symptomen die kunnen wijzen op diabetes mellitus. Voor cliënten die diabetes mellitus 
hebben, is het van belang om de risico’s op complicaties aan de voeten in kaart te brengen. Hierbij is 
een eventuele verwijsbrief van de behandelend arts een startpunt voor het verzamelen van 
gegevens. Het gebruik van een gestandaardiseerd formulier wordt hierbij sterk aanbevolen. 
Vraag altijd naar de volgende risicofactoren: 

• veranderd gevoel in de voeten 

• een (doorgemaakt) ulcus 

• amputatie(s) 

• achteruitgang van het gezichtsvermogen 

• pijn in de kuiten bij het lopen (‘etalagebenen’) 

• economische status (kansarm) 

• levenssituatie (alleenwonend) 
Bij de intake wordt naar de gehele persoon gekeken, niet alleen naar de voeten.  
Algemene waarnemingen zijn hierbij belangrijk.  

• psychisch: 
o verwardheid 
o stemmingsstoornissen 
o vergeetachtigheid 
o verslaving 
o rouw/emotionele processen 

• lichamelijk: 
o circulatiestoornissen 
o blauwe plekken 
o blauwe nagels 
o verlamming/gevoelsuitval 
o verwaarlozing 
o koorts 
o vermoeidheid 



 
DIABETES MELLITUS 

 

73 

o slechthorendheid 

• sociaal: 
o sociaal isolement 
o afhankelijkheid 
o armoede 

 
In de multidisciplinaire Richtlijn Pijnlijke diabetische neuropathie van de Nederlandse Internisten is 
beschreven dat pijnlijke diabetische polyneuropathie (PDNP) een van de meest voorkomende 
complicaties van diabetes mellitus is en voorkomt bij 30-40% van alle volwassen patiënten met 
diabetes mellitus. Helaas worden de klachten zowel door de patiënt als de behandelaar niet 
onderkend, waardoor ≥ 50% van de patiënten met pijnlijke neuropathie niet of inadequaat 
behandeld wordt. De medisch pedicure heeft echter een belangrijke signalerende rol binnen de 
diabetische voetzorg. Als aanvulling op de huidige screening kan de medisch pedicure gebruikmaken 
van PDNP-formulier. Indien nodig kan de medisch pedicure de patiënt doorverwijzen naar de huisarts 
voor verder onderzoek.  
 

Onderzoek van de voeten 
 
Voor iedere behandeling moet een eenvoudig voetonderzoek op blaren, eelt, kloven, likdoorns, 
nagelaandoeningen, nagelkleur, huidskleur, ulcus, wond, wrat, zwelling, drukpunten en temperatuur 
verricht worden.  
Bij de intake van de client moet naar de volgende aspecten gekeken worden: 

• inspectie van: 
o voetvormafwijkingen zoals holle of platte voet, klauw- of hamertenen, te 

constateren bij inspectie en/of met dynamische blauwdruk [bij intacte huid en 
bescherming: medisch pedicure; bij ulcera en/of correctie: podotherapeut] 

o eelt [medisch pedicure; alleen bij verdenking van ulcus onder het eelt: 
podotherapeut] 

o drukplekken (roodheid, blaren), te constateren door inspectie en/of dynamische 
blauwdruk [drukvrij leggen: medisch pedicure; correctie: podotherapeut] 

o wond(jes)/ulcus [wondbehandeling door huisarts, podotherapeut en medisch 
pedicure in een diabetesvoetenteam of in een zogenoemde ‘verlengde arm-
constructie’] 

• palpatie van: 
o afwezigheid van voelbare hartslag op voetrug (=arteria dorsalis pedis en/of achter de 

binnenenkel (=arteria tibialis posterior) [advies: verwijzing huisarts/behandelend 
arts] 

o stijfheid van gewrichten of limited joint mobility [medisch pedicure, correctie: 
podotherapeut] 

• verminderd gevoel testen met behulp van monofilament en stemvork [medisch pedicure, 
podotherapeut] 

• schoeninspectie en -beoordeling op pasvorm, stevigheid, lengte, hoogte, breedte, oneffen- 
heden en slijtage [medisch pedicure] 

Dit screenen vervangt niet de screening van de huisarts, praktijkondersteuner of 
diabetesverpleegkundige, maar is voor de medisch pedicure een instrument om de behandeling goed 
te kunnen uitvoeren en indien nodig op tijd te kunnen doorverwijzen als dit nodig is. 
Aandachtspunten die bij een patiënt met een risicovoet extra aandacht vragen in verband met de 
complicaties van diabetes mellitus, zijn: 

• nagelaandoeningen, ten gevolge van: 
o verkeerde nagelverzorging 
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o nagelafwijkingen 
o schimmelinfecties 

• huidaandoeningen: 
o wondjes 
o drukplekken 
o eelt, likdoorns 
o kloven, fissuren 
o droge huid 

• afwijkende voet- en/of teenstanden 

• schoeisel en sokken  
Deze factoren komen afzonderlijk en in combinatie met elkaar voor. In het geval van beginnende 
weefseldefecten moet de medisch pedicure wondverzorging toepassen in overeenstemming met 
geldend beleid en de Code van het Voetverzorgingsbedrijf. 
De Richtlijn Diabetische voet (NIV, 2006) adviseert een gemodificeerde Sims classificatie te gebruiken 
die als leidraad kan dienen voor de controlefrequentie. 
 

Onderzoek van de schoenen 
 
Het schoeisel van patiënten met sensibiliteitsverlies en/of perifeer arterieel vaatlijden moet 
regelmatig (minimaal bij de voetcontroles) onderzocht worden. Vaak is de schoen de directe 
aanleiding of een onderhoudende factor voor een ulcus. De schoen moet goed passen.  

• De binnenzijde van de schoen moet ongeveer 1 centimeter langer zijn dan de langste teen.  

• De breedte van de schoen/zool moet gelijk zijn aan de breedte van de voet, vooral ter plekke 
van de metatarsofalangeale gewrichten.  

• De schoen moet hoog genoeg te zijn om ruimte te kunnen bieden aan eventuele 
standsafwijkingen van de tenen.  

De pasvorm kan het beste in staande houding geëvalueerd worden, bij voorkeur op het einde van de 
dag.  
Als in commercieel schoeisel de pasvorm te strak is door deformiteiten, of als er tekenen zijn van 
abnormale belasting van de voet (bijvoorbeeld hyperemie of eelt) dan moet de patiënt verwezen 
worden naar een medisch specialist (revalidatiearts of orthopedisch chirurg) die aangepast schoeisel 
kan voorschrijven.  
Bij patiënten met een doorgemaakt ulcus, maar zonder voetdeformiteiten die orthopedisch schoeisel 
vereisen, kan men semiorthopedisch schoeisel toepassen. 
Een siliconen teenorthese kan toegepast worden om overmatige druk op tenen, door 
standsafwijkingen of prominerende botdelen, te verminderen.  
Na amputatie van één of meer tenen kan de vrijgekomen ruimte worden opgevuld met een siliconen 
teenprothese om standsafwijkingen en drukulcera van de resterende tenen te voorkomen. Kritieke 
ischemie is een relatieve contra-indicatie. De orthesen/prothesen moeten door iemand met 
expertise gemaakt worden wegens het risico op drukulcera bij sensibiliteitsverlies.  
 

Aandachtspunten bij het geven van voorlichting en adviezen 
 
Volgens de Richtlijn Diabetische voet moeten alle personen met diabetes mellitus jaarlijks algemene 
voorlichting krijgen over voetproblemen. Herhaling is daarbij belangrijk. Het is essentieel te 
controleren of de persoon de informatie heeft begrepen en gemotiveerd is om het geleerde toe te 
passen. De richtlijn geeft het belang aan van eenduidige en aanvullende educatie binnen de 
expertises van de ketenzorg. Het begrijpen van de ziekte, de gevolgen ervan en de emotionele 
reacties zijn belangrijke aandachtspunten.  
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Educatie is de belangrijkste maatregel om voetproblemen bij personen met diabetes mellitus te 
voorkomen. Een persoon met kennis van de risico’s voor zijn voeten zal eerder en meer adequaat 
reageren op een verandering aan zijn voeten, dan iemand die geen notie heeft van wat er mis kan 
gaan. Het aanleren van een dagelijkse voetinspectie aan de patiënt zelf, waarbij gecontroleerd moet  
worden of zijn visus voldoende is om de eigen voeten te inspecteren, is zeer belangrijk. Tevens moet 
de persoon voorgelicht worden over voetverzorging en moet hij een schoenadvies te krijgen. 
Regelmatige controle op het naleven van deze adviezen kan stimulerend werken. Therapietrouw is 
hierbij van groot belang. 
De medisch pedicure heeft regelmatig een halfuur of langer contact met de cliënt. Hierdoor is zij de 
aangewezen persoon om de cliënt met diabetes mellitus uitleg te geven over en te motiveren tot 
voetverzorging. De medisch pedicure speelt een belangrijke rol op het gebied van educatie, ook voor 
de personen met diabetes mellitus die in verband met een lage risicoklasse mogelijk minder frequent 
door de huisarts worden gezien. 
1. Inventariseer bij de cliënt: 

• mogelijke vragen 

• eerdere voetproblemen 

• kennis van symptomen van de diabetische voet en (dreigende) ulcera 

• kennis van de eigen voetverzorging 

• de motivatie om de voeten goed te verzorgen en om adequaat schoeisel te kopen én te 
dragen 

• mogelijke barrières (fysieke problemen, psychologische factoren, omgevingsfactoren) 
2. Bespreek: 

• het doel en plan van voorlichting 
3. Besteed aandacht aan: 

• voetinspectie en hoe te handelen bij afwijkende bevindingen (roodheid, zwelling, wondje) 

• schoenen: de kenmerken van goed schoeisel; dagelijkse inspectie van de binnenzijde van de 
schoenen; waar en wanneer koopt men goede schoenen; eventueel beoordelen van nieuwe 
schoenen door de medisch pedicure 

• het wassen en drogen van de voeten 

• het waarom van geen voetbaden 

• het juist knippen van de nagels; 

• de eeltbehandeling (nooit zelf likdoorns verwijderen, geen likdoornpleisters) 

• sokken en panty’s zonder naden (eventueel binnenstebuiten dragen) 
4. Evalueer regelmatig: 

• vraag bij ieder consult in hoeverre de afgesproken regels nageleefd worden. Laat daarbij 
telkens één à twee onderwerpen aan bod komen en vernieuw daarmee de kennis van de 
cliënt over deze onderwerpen 

De persoon met diabetes mellitus wordt geadviseerd witte of ten minste lichtgekleurde, naadloze 
sokken te dragen met bij voorkeur polstering van de onderkant van de sok. Witte, of ten minste 
lichtgekleurde sokken hebben de voorkeur omdat een wond(je) gemakkelijk kan worden opgemerkt 
door de verkleuring in de sok. 
Daarnaast kunnen sokken met polstering geadviseerd worden aan personen met een kwetsbare 
voetzool- en huid, in verband met de mogelijk schokdempende werking ervan. 
De persoon met diabetes mellitus met orthopedisch schoeisel wordt geadviseerd het schoeisel bij 
voorkeur continu te dragen gedurende de dag en anders tijdens minimaal 80% van de stappen die 
gedaan worden op een dag. 
Een aantal aspecten is algemeen bekend bij professionals werkzaam in de voetzorg. Een daarvan is 
dat schoenen een goede voetboogondersteuning moeten bieden, drukregulering moeten bieden en 
een groot teenvak moeten hebben. Daarnaast is het niet aan te bevelen dat personen met diabetes 
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mellitus, binnen of buiten, lopen zonder het dragen van schoeisel. Schoeisel betreft niet alleen het 
dragen van schoenen, maar ook het dragen van sokken 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de persoon met diabetes mellitus die orthopedische 
schoenen dragen daar alleen baat bij heeft wanneer het drukregulerende orthopedisch schoeisel 
tijdens meer dan 80% van de stappen die gezet worden op een dag met deze schoenen met 
drukregulerende eigenschappen gedaan wordt. De ervaring van de werkgroepleden is dat personen 
dit percentage niet halen 
Onderwerpen voor educatie die ook voor de medisch pedicure relevant zijn: 
1. Bij gevoelloosheid werken gewone alarmsignalen zoals pijn onvoldoende om een wondje of 
ontsteking op tijd zelf op te merken. 
2. Bij het ontstaan van wondjes moet direct contact opgenomen worden met de behandelend 
arts. 
3. Bekijk dagelijks de voeten. Let op roodheid, blaren, wondjes, eeltvorming en kloven. Als dit 
niet goed lukt, overleg met de behandelend arts of verpleegkundige en vraag zo nodig een 
huisgenoot dit te doen. 
4. De voeten worden dagelijks gewassen, waarbij te koud of juist te warm water moet worden 
vermeden. De voeten worden goed maar voorzichtig deppend afgedroogd en ingewreven met een 
dunne olie of voetcrème, echter niet tussen de tenen. Let speciaal op de ruimte tussen de e/ e en 

e/ e teen om te zien of er kloofjes of schilfers zijn en overleg met de behandelend arts of 
verpleegkundige. 
5. Gebruik in bed nooit een kruik. 
6. Nagels mogen alleen recht worden afgeknipt om ingegroeide teennagels te voorkomen. 
7. Eelt en likdoorns moeten verwijderd worden, maar alleen door een podotherapeut of pedicure 
met diabetesaantekening. Geen likdoornpleisters gebruiken. 
8. Loop binnen en buitenshuis zo veel mogelijk op schoenen. 
9. Alleen het schoeisel dat geadviseerd is door de behandelaar moet worden gedragen. Dit moet 
altijd gebeuren, ook binnenshuis. 
10. Inspecteer de schoenen dagelijks voor het dragen op steentjes, richels, stiknaden of andere 
zaken en klop ze dagelijks voor gebruik uit. 
11. Koop nieuwe schoenen aan het einde van de dag, omdat de voeten dan het meest zijn opgezet 
en loop ze geleidelijk in. 
12. Doordat de voeten aan het einde van de dag zijn opgezet, kan het zelfs nodig zijn om dan een 
grotere maat te dragen. 
13. Gebruik geen gaas, watjes, verband of likdoornringen ter bescherming van de voet. Een 
gevoelloze voet voelt dit niet, maar deze zaken nemen ruimte in en kunnen nieuwe druk- plekken en 
wondjes geven. 
14. Indien er een wondje wordt gemaakt tijdens de instrumentele behandeling, dan moet 
wondverzorging conform de Code van het Voetverzorgingsbedrijf plaats te vinden. De huid moet 
worden afgeplakt met huidvriendelijke materialen en er moet controle op de genezing zijn. Bij 
verdenking van PAV of een vastgestelde diagnose moet binnen twee tot drie dagen herbeoordeling 
plaats vinden ten behoeve van de genezingstendens. In andere gevallen kan de partner/huisgenoot 
eventueel de controle uitvoeren en de cliënt kan de uitkomst telefonisch doorgeven aan de medisch 
pedicure. Indien genezing onvoldoende is, dan moet de cliënt worden doorverwezen naar de 
huisarts. 
15. Voetbaden moeten te allen tijde worden afgeraden. 
16. Het knippen van de nagels, verwijderen van eelt en likdoorns en behandelen van kloven moet bij 
voorkeur door de medisch pedicure gebeuren. Met betrekking tot stimulering van zelfmanagement 
moet de persoon, mits deze hier fysiek en psychisch voldoende toe in staat is, worden geadviseerd 
om de nagels recht af te knippen. 
18. De voeten en schoenen moeten worden opgemeten bij de aankoop van nieuwe schoenen. 
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De medisch pedicure kan de voeten opmeten en eventueel een omtrek van de voeten meegeven die 
de cliënt kan gebruiken bij het aanschaffen van nieuwe schoenen. 
19. Kousen en sokken en/of TEK mogen geen strakke boorden, naden en/of sierstiksel bevatten. 
De kousen/sokken mogen niet te wijd te zijn. Iedere vorm van druk veroorzaakt door 
kousen/sokken/TEK moeten worden voorkomen. Pantykousen moeten binnenstebuiten worden 
gedragen zodat de naden geen drukplekken kunnen veroorzaken 
 

Voetbehandeling door de medisch pedicure 
 
Elke behandeling van de diabetische voet door de medisch pedicure vindt alleen plaats na verwijzing 
door de behandelend arts of de podotherapeut. Een verwijzing moet vergezeld zijn van 
opdrachtomschrijving en eventuele aanwijzingen voor de behandeling. Als tijdens anamnese, 
onderzoek of behandeling blijkt dat voor (verdere) behandeling contact met de behandelend arts of 
podotherapeut noodzakelijk is, dan moet de medisch pedicure met contact opnemen. Dit geldt 
uiteraard ook wanneer een persoon met diabetes mellitus de medisch pedicure bezoekt zonder 
verwijzing en tijdens anamnese, onderzoek of behandeling blijkt dat voor (verdere) behandeling een 
verwijzing noodzakelijk is. 
De behandeling door de medisch pedicure bestaat uit: 

• adequate voet- en huidverzorging: 
o behandeling van nagelafwijkingen 
o behandeling van onychomycose 
o behandeling van ungus incarnatus 
o nagelregulatie 
o nagelreparatie 
o behandeling van callus, rhagaden en clavus 
o behandeling van een neurovasculaire clavus 
o voorkom uitdroging van de huid en adviseer cliënten hierin 

• drukregulatietechnieken 

• adequaat schoenadvies 

• voorlichting en adviezen 

• de cliënt verwijzen naar de huisarts/behandelend arts in geval van: 
o gewenste behandeling door de podotherapeut 
o (twijfel over) een (dreigend) wondje 
o een niet-genezend wondje dat langer dan één week bestaat 
o (twijfel over) de status van de voet en het risico daarvan: 

▪ is er sprake van vaatlijden: Charcotvoet, infectie? 
 

Toepassen van specialistische technieken door de medisch pedicure 
 
Voor het toepassen van specialistische technieken bij personen met diabetes mellitus bestaan 
aanvullende belastende risico’s. 
De voetbehandeling van een persoon met diabetes mellitus verschilt op een aantal punten met de 
behandeling van een persoon zonder diabetes mellitus. Aangezien een persoon met diabetes 
mellitus vaak een verminderd gevoel heeft in de voeten, is voortdurende alertheid van de medisch 
pedicure noodzakelijk. Bij iedere behandeling moeten de voeten zorgvuldig worden beoordeeld. De 
instrumenten en materialenset die worden gebruikt tijdens de behandeling, moeten zijn afgestemd 
op het werken met personen met diabetes mellitus. Indien de medisch pedicure onverhoopt een 
wond maakt tijdens de behandeling, dan past zij de juiste wondverzorging toe volgens de Code van 
het Voetverzorgingsbedrijf, hierbij gebruikmakend van huidvriendelijke materialen. Een goede 
voorlichting en nazorg zijn hier van essentieel belang. 
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Indien er sprake is van belastende risico’s, mag de voetbehandeling alleen plaatsvinden na verzoek 
tot behandeling van de verwijzend arts. Dergelijke belastende risico’s kunnen zijn: 

• verlies protectieve sensibiliteit 

• perifeer arterieel vaatlijden (PAV) 

• wondjes 

• ulcus 

• necrotisch weefsel 

• ontstekingsverschijnselen 

• grote kloven 

• paronychia 

• een unguis incarnatus 

• een recent ontstaan subunguaal hematoom 

• atrofische huid 

• schimmelinfecties aan huid en/of nagels 

• eczeem 

• visusstoornissen 

• beperkte beweeglijkheid van de gewrichten 

• obesitas waardoor men zelf niet meer voldoende zicht op de voeten heeft of er onvoldoende 
bij kan komen 

• slechte sociale omstandigheden 

• (beginnende) dementie 

• gebrek aan motivatie. 
De specialistische technieken dan uitsluitend toepassen na verzoek tot behandeling van de ver- 
wijzend arts. 
 
Behandeling van nagelafwijkingen 
 
Een persoon met diabetes mellitus kan met verschillende nagelaandoeningen geconfronteerd 
worden. Door perifeer arterieel vaatlijden of verlies protectieve sensibiliteit kunnen de nagels geel 
en brokkelig worden. In veel gevallen is er sprake van onychomycose. Ook door deformiteiten van de 
voeten kunnen nagelproblemen ontstaan. 
De behandeling van de ontstane nagelproblemen kunnen door de medisch pedicure op dezelfde 
wijze worden behandeld als bij een persoon zonder diabetes mellitus (met uitzondering van nagel- 
problemen die een contra-indicatie zijn). Preventie en nazorg verdienen extra aandacht 
Indien er sprake is van belastende risico’s mag de behandeling alleen plaatsvinden na verzoek tot 
behandeling van de verwijzend arts. 
 
Onychomycose 
 
Onychomycose komt vaak voor bij personen met diabetes mellitus. Vaatlijden, een slechte 
wondgenezing en een risicovolle toestand van het immuunsysteem, verhogen samengaand met de 
diabetische voet het risico van secundaire infecties bij personen met diabetes mellitus die 
onychomycose hebben. 
Omdat zelfinspectie van de voeten door bijvoorbeeld obesitas en/of retinopathie vaak niet gaat of 
moeilijk is, ligt er een belangrijke taak voor de medisch pedicure om de voeten goed na te kijken op 
aanwezigheid van een aanwezige schimmelinfectie. Indien de medisch pedicure het vermoeden 
heeft dat er onychomycose aanwezig is bij de persoon met diabetes mellitus, is het belangrijk dat de 
behandelend arts hiervan op de hoogte wordt gesteld. 
Na eventueel aanvullend onderzoek kan in overleg met de behandelend arts de diagnose worden 
vastgesteld en een behandeling worden gestart. 



 
DIABETES MELLITUS 

 

79 

Deze behandeling kan bestaan uit het toedienen van een oraal geneesmiddel en/of door middel van 
een lokaal fungicide middel. 
Het is van belang dat de verdikte nagelplaat regelmatig dunner wordt gefreesd en dat de losse 
nageldelen worden verwijderd. Het lokale middel kan op deze manier effectiever werken en 
vermindert tevens een verhoogd risico op secundaire bacteriële infecties. 
Advisering en voorlichting met betrekking tot de behandeling van onychomycose is belangrijk. 
Voorlichting over de dagelijkse verzorging van de voeten, de sokken en schoenen zijn een belangrijk 
onderdeel van het behandelplan.  
 
Unguis incarnatus 
 
Het is van groot belang dat de medisch pedicure goed onderscheid kan maken tussen een pseudo 
unguis incarnatus en een unguis incarnatus. In overleg met de behandelend arts kan de medisch 
pedicure een unguis incarnatus behandelen. 
 
Nagelregulatie 
 
Bij ingroeiende en/of pijnlijke nagels aan de voeten bij personen met diabetes mellitus die onder 
controle staan en bij wie geen sprake is van de hiervoor genoemde belastende risico’s kan de 
pedicure de nagelregulatie toepassen. Indien er sprake is van risico’s, dan kan de nagelregulatie 
alleen na verzoek tot behandeling van de verwijzend arts uitgevoerd worden. 
Absolute contra-indicaties: 

• wond, ulcus, huiddefecten of ontstekingsverschijnselen aan de teen waarop de beugel 
geplaatst wordt; 

• (beginnende) dementie, tenzij overleg plaatsvindt met partner of verzorgende. 
Advies met betrekking tot controle: 

• altijd controle één week na plaatsing; 

• bij roodheid of klachten beugel verwijderen en/of cliënt doorsturen naar verwijzend arts; 

• vervolgens elke zes weken controleren. 
Schriftelijke informatie wordt aan de cliënt meegegeven. Thuis kan men die dan nog eens nalezen  
waarop gelet moet worden (bijvoorbeeld roodheid of eventuele drukplekjes). Kan de cliënt dit niet 
zelf dan kan de partner of verzorgende deze informatie nalezen. 
Het reguleren van ingegroeide en ingroeiende nagels bij personen met diabetes mellitus kan op 
verschillende manieren aangepakt worden. Het gebruik van een nagelbeugel is een methode. 
Daarnaast kan ook gedacht worden aan het goed schoonmaken van de nagelwallen of de zijkanten 
van de nagels vrij laten liggen in de nagelplooi.  
Voor het reguleren van zowel een pseudo unguis incarnatus als een unguis incarnatus bij personen 
met diabetes mellitus start de behandeling met het schoonhouden van de nagelomgeving. 
Indien het reinigen van de nagelomgeving niet het gewenste resultaat voor het reguleren van de 
pseudo unguis incarnatus geeft, wordt geadviseerd terughoudend te zijn in het gebruik van de 
nagelbeugel. Bij een unguis incarnatus mag alleen een nagelbeugel worden toegepast na verwijzing 
door de huisarts. 
 
Nagelreparatie 
 
Defecten aan de nagelplaat zoals scheuren en splijten van de nagel, ontbrekende nagelhoeken, of 
veel te korte nagels bij personen met diabetes mellitus die onder controle staan en bij wie geen 
sprake is van belastende factoren, genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk kunnen gerepareerd 
worden. 
Absolute contra-indicaties: 
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• wond, ulcus, huiddefecten of ontstekingsverschijnselen aan de teen en/of het nagelbed 
waarop de (gedeeltelijke) kunstnagel geplaatst wordt; 

• overgevoeligheid voor de te gebruiken materialen. 
Advies met betrekking tot controle: 

• altijd één week na plaatsing; 

• vervolgens iedere zes weken; 

• bij roodheid en/of klachten de (gedeeltelijke) kunstnagel verwijderen en eventueel naar de 
verwijzend arts verwijzen. 

Schriftelijke informatie wordt aan de cliënt meegegeven. Thuis kan men dan nog eens nalezen 
waarop gelet moet worden (bijvoorbeeld roodheid of eventuele drukplekjes). Kan de cliënt dit niet 
zelf dan kan de partner of verzorgende deze informatie nalezen. 
Na het toepassen van nagelreparatietechnieken moeten de nagels zorgvuldig glad en goed afgerond 
afgewerkt worden. Dit om drukplekken of huidbeschadigingen te voorkomen. Dit moet ook bij de 
controle gebeuren. 
Er kan overgevoeligheid ontstaan voor een van de gebruikte materialen.  
 
Behandeling van callus, rhagaden en clavus 
 
Overmatige callus, ragaden en/of een clavus moeten altijd worden verwijderd door de medisch 
pedicure. Om de huid zo min mogelijk te beschadigen verdient de nattechniek de voorkeur boven het 
werken met de droogtechniek. 
Overmatige eeltvorming een uiting is van mechanische stress. Een teveel aan eelt moet altijd worden 
verwijderd, omdat eelt op zichzelf al een oorzaak is van een verhoging van plantaire druk. Zo is 
onderzocht dat slechts een kleine hoeveelheid eelt al een stijging van 26% aan plantaire druk geeft. 
Zodra het eelt sporen van een bloeduitstorting gaat vertonen, is er sprake van een pre-ulcus. Indien 
op dat moment geen actie wordt ondernomen, zal zich een inwendig ulcus ontwikkelen. Een pre-
ulcus kan worden voorkomen indien overmatige eeltvorming wordt tegengegaan. Daarbij is het van 
belang om niet alleen op deskundige wijze het eelt te verwijderen, maar ook om te kijken of de 
eeltvorming kan worden voorkomen. 
 
Behandeling van een neurovasculaire clavus 
 
Een neurovasculaire clavus is vaak moeilijk handmatig te verwijderen. Zelfs als deze wel kan worden 
verwijderd, blijft de onderliggende oorzaak bestaan. Voor tijdelijke verlichting wordt aanbevolen om 
drukregulerende technieken toe te passen. 
Ter voorkoming van de verweking van de huid van personen met diabetes mellitus wordt het gebruik 
van een pakking met een hoornoplossende substantie (onder andere salicylzalf) altijd afgeraden. 
Een persoon met diabetes mellitus moet worden verwezen naar de behandelend arts om de 
onderliggende oorzaak van een neurovasculair clavus te onderzoeken. 
 
Behandeling van een ulcus 
 
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen wondverzorging en wondbehandeling. De medisch 
pedicure krijgt met wondverzorging te maken indien zij zelf een wond maakt of bij signalering van 
een ulcus. Wondverzorging vindt plaats volgens de Code van het Voetverzorgingsbedrijf.  
De behandeling van een ulcus is medisch van aard. Personen met diabetes mellitus lopen het risico 
een ulcus te ontwikkelen. Daarom kan de medisch pedicure in de praktijk hiermee te maken krijgen. 
In dit geval moet de medische pedicure de persoon in kwestie, samen met haar schriftelijke 
bevindingen, direct doorverwijzen naar de huisarts, podotherapeut of het diabetisch voetenteam. 
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Het voorkómen van wondjes en een goede wondverzorging/wondbehandeling is essentieel in 
verband met slechtere wondgenezing en verhoogd infectiegevaar. 
Volgens het onderzoek van Ogrin is op dit moment het gebruik van PVP-I bij een wond beperkt tot de 
beginfase van genezing en bij acute wonden. Verder onderzoek is nodig om de werking van PVP-I bij 
wondgenezing van chronische en acute wonden kritisch te beoordelen en passend gebruik te 
garanderen. Volgens Ogrin is bij langdurig gebruik van hoge concentraties PVP-I geconcludeerd dat er 
problemen kunnen optreden in de schildklier. In het algemeen is het gebruik van PVP-I crème of -
oplossing in de beginfase van een kleine wond niet schadelijk. 
Het is van belang om de wond niet af te dekken met afsluitbare materialen om infectiegevaar te 
voorkomen. Het veelvuldig verwijderen van een verband kan de integriteit van een wond 
beïnvloeden. De huidige verbandmaterialen verkleinen de noodzaak om een verband veelvuldig te 
verwisselen en voorkomen daarmee verstoring van het genezingsproces. Het afdekken van een wond 
verlaagt het risico op infiltratie van pathologische organismen. 
 
Voeten crème 
 
Na de behandeling kan de voet worden verzorgd met een geschikte voetencrème. Voetencrèmes 
met uitsluitend de bestanddelen paraffine en vaseline zijn niet geschikt voor de diabetische huid, 
aangezien zij de huid afsluiten en warmtestuwing geven. Geadviseerd wordt om een olie in een 
hydrofiele oplossing of een speciale op de diabetische huid gerichte voetencrème te gebruiken. 
De cliënt moet thuis regelmatig een speciale voetencrème gebruiken om de huid zo zacht en soepel 
mogelijk te houden. Hierbij mag geen crème tussen de tenen worden aangebracht. 
Steunkousen met latex (meestal vlakbreikousen) zijn niet bestand tegen crèmes.  
Crèmes met 5% ureum verbeteren de huidconditie.  
Het advies is om terughoudend te zijn in het gebruik van ureum 20-40% op voeten van personen met 
diabetes mellitus. 
Het gebruik van salicylzalf op voeten van personen met diabetes mellitus wordt afgeraden. 
 
Drukreguleringstechnieken 
 
Het gaat hier niet om de wondbehandeling zelf (die is voorbehouden aan gespecialiseerde 
wondbehandelaars), maar om de druk te verdelen rondom het ulcus of de wond, waarbij de wond 
verzorgd kan worden op aanwijzing van de arts. 
Indicaties: 

• ingroeiende teennagels; 

• drukgevoelige locaties onder andere daar waar zich eelt en/of likdoorns bevinden en/of rode 
plekken aan de voet en tenen, zowel preventief als protectief na behandeling bij personen 
met diabetes mellitus die onder controle staan en waarbij geen sprake is van één of meer 
belastende risico’s. Indien daarvan wel sprake is, uitsluitend toepassen na verzoek tot 
behandeling van de verwijzend arts. 

• wond of ulcus uitsluitend op verzoek van een arts wanneer de medisch pedicure werkzaam is 
binnen een multidisciplinair voetenteam. 

Indien bij het drukvrij leggen van de wond niet wordt voldaan aan de genoemde voorwaarde, dan is 
de wond/ulcus een contra-indicatie. 
Absolute contra-indicaties: 

• defecte huid in het gebied waar het drukreguleringsmateriaal geplakt moet worden; 

• (beginnende) dementie tenzij overleg plaats vindt met partner of verzorgende; 

• allergie voor te gebruiken pleistermateriaal of kleeflaag. 
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De medisch pedicure zal een gevoelige nagelwal tamponneren en hiervoor geschikte materialen 
gebruiken, zoals Copoline of met zalf geïmpregneerd gaas. In geval er Copoline gebruikt wordt, moet 
er achteraf opnieuw gedesinfecteerd worden. 
Advies met betrekking tot controle: 

• altijd na een week; 

• vervolgens controle na twee weken.  
Gebruik geen gaas, watjes, verband of likdoornringetjes ter bescherming van de voet. Dit wordt bij te 
veel druk bij de gevoelloze voet niet waargenomen en neemt ruimte in waardoor nieuwe 
Drukplekken en ulcera kunnen ontstaan. 
Bij drukreguleringsmaterialen die op de voet geplakt moeten worden, is het beter die te verwijderen 
na het douchen (plaklaag laat gemakkelijker los). 
Ingeval van een ulcus moet de medisch pedicure zich houden aan de afspraken binnen het 
specialistisch voetenteam. 
Let bij het toepassen van drukreguleringstechnieken altijd op de ruimte die ingenomen wordt in de 
schoenen en maak het materiaal goed passend op de voet, rekening houdend met de anatomische 
structuren. 
Schriftelijke informatie wordt aan de cliënt meegegeven. Thuis kan men dan nog eens nalezen 
waarop gelet moet worden (bijvoorbeeld roodheid of eventuele drukplekjes). Kan de cliënt dit niet 
zelf dan kan de partner of verzorgende deze informatie nalezen. 
Drukregulering of offloading is van groot belang voor de preventie van het ontstaan van diabetische 
voetulcera. Naast het verwijderen van eelt, het dragen van gepolsterde sokken (en het verzorgen van 
de huid, is het beschermen van de huid door drukvermindering op kwetsbare plaatsen van belang. 
Plaatselijke drukontlasting betekent dat er elders op de voet een vermeerdering van druk op zal 
treden en dat behandelaars hier rekening mee moeten houden. 
 
Siliconentechnieken 
 
Een orthese wordt gemaakt voor rode/drukgevoelige plaatsen aan of tussen de tenen en bij 
afwijkende teenstanden bij personen met diabetes mellitus die onder controle staan en bij wie geen 
sprake is van één of meer belastende risico’s. Indien daar wel sprake van is, wordt een 
siliconenorthese uitsluitend gemaakt na verzoek tot behandeling van een verwijzend arts.  
Absolute contra-indicaties: 

• een defecte huid in het gebied waar de siliconenorthese gedragen moet worden; 

• (beginnende) dementie, tenzij overleg plaatsvindt met partner of verzorgende; 

• allergie voor het materiaal. 
Een orthese kan na de behandeling tijdelijk of langdurig tot blijvend door de cliënt gedragen worden. 
De medisch pedicure kan een drukregulerende orthese maken met een preventief of protectief 
karakter. Hierbij moet gekeken worden naar de gevoeligheid en conditie van de huid, de 
beweeglijkheid van de gewrichten en naar de invloed en de effecten die de gebruikte materialen 
hebben. De ruimte die een orthese inneemt in de schoen is van significant belang. Bovendien moet 
de siliconenorthese altijd glad geslepen zijn, en moeten randen dun en op nul geslepen zijn. 
Ook moet er rekening gehouden worden met eventueel aanwezige risicofactoren, zoals een 
atrofische huid, verlies van protectieve sensibiliteit en/of perifeer arterieel vaatlijden. Dit in ver- 
band met de kans op het ontstaan van een drukplek, indien de orthese te dik is of niet goed past. 
Afhankelijk van het doel dat men wil bereiken, kan men kiezen tussen verschillende hardheden 
(shorewaarden) van het orthesemateriaal. 
Advies met betrekking tot controle: 

• altijd na een week; 

• vervolgens controle na twee weken indien belastende factoren aanwezig; 

• daarna minimaal elke zes weken.  
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Schriftelijke informatie wordt aan de cliënt meegegeven. Thuis kan men dan nog eens nalezen waar 
op gelet moet worden (bijvoorbeeld roodheid of eventuele drukplekjes). Kan de cliënt dit niet zelf, 
dan kan de partner of verzorgende deze informatie nalezen. 
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Diabetes mellitus en de huid 
 
Zorgverleners zien met enige regelmaat huidafwijkingen die kunnen duiden op een onderliggende 
aandoening.  
Huidafwijkingen komen bij patiënten met diabetes mellitus frequent voor; meer dan 50% van de 
patiënten met diabetes mellitus ontwikkelt in de loop van zijn ziekte één of meer huidaandoeningen 
of symptomen. Zoals te verwachten worden bij diabetes mellitus type 1 wat vaker huidziekten obv 
auto-immuun pathologie gezien, terwijl infectieuze processen van de huid frequenter voorkomen bij 
type 2. Over het algemeen treden de huidafwijkingen op bij patiënten die al bekend zijn met  
diabetes mellitus, maar ze kunnen ook ontstaan jaren voordat de diagnose diabetes mellitus wordt 
gesteld.  
 

Huidafwijkingen door vasculaire afwijkingen 
 
Bij diabetes mellitus kunnen zowel de kleine als de grote bloedvaten aangetast zijn.  
Diabetische microangiopathie is een aantasting van de kleine bloedvaten. Hierbij ontstaat 
proliferatie van endotheelcellen in de kleine bloedvaten. Endotheelcellen zijn de cellen die de 
binnenkant van de bloedvaten bekleden. Ook ontstaat er afzetting van PAS-positief materiaal in de 
vaatwanden. Dit heeft als gevolg dat de vaatopenigen kleiner zijn. Microangiopathie is 
verantwoordelijk voor de retinopathie, nefropathie en mogelijk ook voor de neuropathie en 
diabetische dermopathie. Een late manifestatie is nat gangreen van de voeten. 
 
Atherosclerosis is de tweede vorm van diabetische vaatziekte. Het leidt tot perifeer arterieel 
vaatlijden. Het manifesteert zich als claudicatio intermittens en een bleke en koude huid distaal op 
de extremiteiten. De mogelijke gevolgen van macroangiopathie zijn een myocardinfarct, cerebrale 
trombose, nefrosclerose en ischemisch gangreen van de benen en voeten. 
 
Op erysipelas gelijkend erytheem 
Deze diabetische manifestatie wordt vooral gezien bij oudere patiënten. Het klinisch beeld is een 
scherp begrensd gebied met erytheem op de benen of voeten. Sommige patiënten hebben een 
onderliggende botdestructie door insufficiëntie van de kleine bloedvaten 
 
Rubeosis 
Bij patiënten met langjarig bestaande diabetes mellitus kan soms een roze-rode verkleuring van het 
gezicht (rubeosis faciei) en incidenteel van de handen en voeten gezien worden. Deze afwijkingen 
zijn wel toegeschreven aan verminderde vaattonus of aan diabetische microangiopathie. 
 
Diabetische dermopathie 
Deze complicatie van diabetes mellitus treedt bij 40-55% van de patiënten op. De frequentie neemt 
toe met de leeftijd en de duur van het bestaan van de diabetes mellitus, maar wordt ook veel gezien 
bij jonge mensen met langjarig bestaande type 1 diabetes mellitus. De huidafwijkingen van 
dermopathie zijn meestal op de voorzijde van de onderbenen gelokaliseerd en soms op de 
onderarmen, de dijen en over botuitsteeksels. In een periode van ongeveer een week ontstaan in 
aanvallen vier of vijf dofrode maculae of papels met een diameter van 5-12 mm. Deze kunnen blijven 
bestaan of geleidelijk verdwijnen. De persisterende afwijkingen evolueren tot gehyperpigmenteerde 
iets verzonken littekens. Diabetische dermopathie komt tweemaal zo vaak bij mannen als bij 
vrouwen voor en vooral bij patiënten die al andere orgaanschade door de diabetes mellitus hebben 
zoals retinopathie, neuropathie en nierbeschadiging. De afwijking lijkt niet te worden veroorzaakt 
door lokale ischemie. Identieke afwijkingen worden ook bij mensen die geen diabetes mellitus 
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hebben gezien, maar de aanwezigheid van vier of meer laesies duidt op diabetes mellitus. Er zijn 
geen effectieve behandelingen bekend. 
 
Diabetische ulcera 
Ongeveer 15% van de patiënten met diabetes mellitus zal ooit een ulcus aan de voet krijgen en deze 
ulcera zijn tezamen met gangreen de belangrijkste redenen voor klinische opnames van patiënten 
met diabetes mellitus. Diabetes mellitus is de belangrijkste oorzaak van niet-traumatische 
amputaties; in ongeveer 85% van deze gevallen gaat hier een voetulcus aan vooraf. Bij het ontstaan  
van diabetische huidulcera spelen microangiopathie, macroangiopathie alsmede neuropathie een 
belangrijke rol. 
 

Infecties bij diabetes mellitus 
 
Huidinfecties komen bij 20-50% van de patiënten met diabetes mellitus voor, vaker bij patiënten met 
type 2. Een slechte instelling van de diabetes mellitus is vaak geassocieerd met infecties, maar het 
kan moeilijk zijn om te bepalen of de hyperglykemie de oorzaak of het gevolg is van de infecties. De 
verhoogde gevoeligheid voor huidinfecties lijkt te berusten op vele factoren, waaronder slechte 
microcirculatie,  hypohidrosis, perifere vaakziekte, perifere neuropathie en de verminderde 
immuunrespons bij patiënten met diabetes mellitus. 
Patiënten die slecht op therapie zijn ingesteld zijn vaker op de huid gekoloniseerd met Candida 
albicans, stafylokokken en streptokokken en neigen ook meer tot huidinfecties met deze micro-
organismen. Candida- infecties van de mond (door een hoog glucosegehalte in het speeksel), van de 
nagelriemen, genitalia en van de plooien kunnen het presenterende symptoom van diabetes mellitus 
zijn. Ook komt het vaak voor bij bekende maar slecht ingestelde mensen met diabetes mellitus. 
Vrouwen met hyperglykemie hebben een verhoogde kans op candidiasis vaginalis. Bij mannen is 
hardnekkige  balanitis soms een probleem, waarbij recidiverende candidiasis aanleiding kan geven 
tot phimosis. 
 
Necrotiserende fasciitis is een weinig voorkomende, maar potentieel dodelijke infectie van de weke 
delen die frequenter optreedt bij patiënten met diabetes mellitus. Er is vaak sprake van een 
menginfectie met  Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, anaërobe streptokokken en 
Bacteroides. In ongeveer 80% van de gevallen ontstaat een necrotiserende fasciitis in aansluiting aan 
een op zich onschuldige huidlaesie zoals een steenpuist, een insectenbeet of een injectiewondje. Ook 
decubitus  ulcera kunnen als porte d’entrée voor de bacteriën fungeren. De infectie kan overal 
optreden, maar wordt vooral gezien op de extremiteiten en het perineum. 
Het beeld begint als een cellulitis met roodheid, zwelling en pijn. Binnen 24 tot 48 uur wordt de kleur 
van de huid donkerder en ontstaan er blaren. Blaren kunnen ook op normaal uitziende huid 
optreden. In dit stadium is er vaak al een uitgebreide beschadiging van het onderliggende weefsel 
zoals de fascie en de spieren (myonecrose). Crepitaties kunnen bij ongeveer 10% van de patiënten 
gehoord worden en in deze fase zijn ze vaak al ernstig ziek met hoge koorts. Zelfs wanneer de 
patiënten snel gehospitaliseerd en behandeld worden met hoge doses intraveneuze antibiotica  en  
chirurgische débridement, is er een grote kans op verlies van een geïnfecteerde ledemaat of zelfs op 
het overlijden van de patiënt (20-30%). 
Bij patiënten met diabetes mellitus dient de mogelijkheid van een necrotiserende fasciitis te worden 
overwogen wanneer er sprake is van cellulitis en de patiënten hebben ook systemische tekenen van 
infectie zoals tachycardie, leukocytose, forse hyperglykemie of acidose. Helaas zijn de symptomen 
van een systemisch infectieus proces bij veel mensen met diabetes mellitus initieel niet erg duidelijk 
en pijn kan verminderd of afwezig zijn door perifere neuropathie. 
 
Maligne otitis externa 
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Maligne otitis externa is een invasieve infectie van de uitwendige gehoorgang en de schedelbasis, die 
optreedt bij immuungestoorde patiënten en oudere patiënten met diabetes mellitus. Hierbij spelen 
microangiopathie van de gehoorgang met slechte doorbloeding van de pinna en een toename van de 
pH in het cerumen bij diabetische patiënten een rol. Er is geen relatie met hyperglykemie. In meer 
dan 95% van de gevallen wordt  maligne otitis externa veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa. 
De infectie begint met pijn in het oor en purulente afscheiding. De uitwendige gehoorgang, de pinna 
en de huid rond het oor zijn rood, gezwollen en drukpijnlijk. In de gehoorgang is soms 
granulatieweefsel aanwezig. Indien niet  adequaat behandeld wordt kan de infectie zich uitbreiden 
naar de schedelbasis en voortschrijden tot meningitis, cerebritis en trombose van de intracraniële 
aderen. 
 

Dermatologische complicaties van de behandeling van diabetes mellitus 
 
Allergische reacties 
Vijfentwintig jaar geleden zouden allergische reacties nog bij ongeveer de helft van alle patiënten zijn 
voorgekomen. Tegenwoordig zijn ze veel minder frequent, maar de meeste patiënten hebben nog 
wel een of andere immunologische reactie op insuline, vooral het ontstaan van lage titers van aan 
insuline bindende antilichamen. Minder dan 3% van diegenen die behandeld worden met gezuiverde 
humane insuline ontwikkelt lokale reacties en slechts 0,01% krijgt een systemische allergische 
reactie. Reacties kunnen ook optreden op toevoegingen zoals protamine.  
Lokale allergische reacties treden op op de injectieplaats, jeuken, zijn erythemateus en soms 
geïndureerd. Soms ontstaan urticariële (‘wheal-and-flare’) reacties die na een uur weer verdwenen 
zijn en veroorzaakt worden door IgE-antilichamen tegen insuline. Dergelijke reacties ontstaan 
doorgaans ongeveer een week na aanvang van de behandeling met insuline. 
Frequenter zijn door IgG gemedieerde bifasische reacties, eerst een ‘wheal-and-flare,’ gevolgd door 
een versterkte reactie na 4-6 uur. Deze allergische manifestaties verdwijnen binnen 24 uur, maar 
induratie kan langer blijven bestaan. Ook kunnen vertraagd-type (IV) allergische reacties optreden, 
die 8-12 uur na de injectie ontstaan, na 24 uur maximaal zijn en na enkele dagen weer verdwijnen. 
Systemische allergische reacties met gegeneraliseerde urticaria, angio-oedeem en collaps zijn zeer 
zeldzaam. 
 
Lipoatrofie 
Lipoatrofie wordt gekenmerkt door verlies van subcutaan vet op de plaats van de insuline-injectie. 
Deze aandoening komt vooral voor bij jonge vrouwen 6-24 maanden na het starten van de 
behandeling met insuline. Vóór de introductie van de gezuiverde humane insuline kwam deze 
bijwerking bij 25-55% van de patiënten voor. Tegenwoordig ontwikkelt minder dan 10% van de 
patiënten met diabetes mellitus lipoatrofie. 
De pathogenese van deze complicatie is niet bekend. Mogelijkheden zijn lipolytische componenten in 
bepaalde insulinepreparaten of een immunologisch bepaalde ontstekingsreactie, waarbij lysosomale 
enzymen vrijkomen die lipoatrofie veroorzaken. Voor deze laatste hypothese pleit, dat bij deze 
patiënten hoge titers van circulerende anti-insuline antilichamen zijn gevonden, evenals deposities 
van IgM, C3 of fibrine-fibrinogeen in de randen van de atrofische laesies. Bij het optreden van 
lipoatrofie wordt doorgaans het advies gegeven geen insuline meer op die plaats te injecteren. 
Spontaan herstel treedt echter zelden op. 
 
Lipohypertrofie 
Lipohypertrofie is de meest gerapporteerde cutane complicatie van insulinetherapie. Sinds de 
introductie van de hooggezuiverde humane insulinepreparaten is de prevalentie gedaald tot <30% bij 
patiënten met diabetes mellitus type 1 en tot <5% bij type 2. Het optreden van lipohypertrofie is 
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geassocieerd  met recente aanvang van behandeling met insuline, jonge leeftijd, laag gewicht, 
injecties in de huid van het abdomen en herhaalde insuline-injecties in een klein omschreven gebied. 
Lipohypertrofie wordt  gekenmerkt door zachte dermale noduli in een overigens normale huid, die 
ontstaan door hypertrofie van de vetcellen (adipocyten), een rechtstreeks gevolg van het  lipogene 
effect van insuline. Er is verminderde vascularisatie in deze noduli, zodat de absorptie van insuline 
ook verlaagd is. Bij het optreden van lipohypertrofie moet de patiënt volgens een rotatieschema op 
andere plaatsen gaan injecteren, in de hoop dat de hypertrofie vanzelf verdwijnt. Helaas blijven de 
patiënten vaak op dezelfde plaats hun insuline toedienen, omdat die plek relatief gevoelloos is 
geworden. 
 
Complicaties van continue subcutane insuline-infusie (insulinepomp) 
Ongeveer 10% van de patiënten met diabetes mellitus type 1 heeft inmiddels een insulinepomp. De 
meest voorkomende indicaties hiervoor zijn wisselende glucosewaarden, ernstige hypo’s, een 
onregelmatig leven, onregelmatige werktijden en een lage insulinebehoefte. De meest voorkomende 
complicatie van de insulinepomp is infectie op de infusieplaats, vooral met stafylokokken. 
Huidabcessen (die later aanleiding kunnen geven tot littekens) of cellulitis als gevolg van de pomp 
zijn de meest voorkomende redenen om weer met de pomp te stoppen. Andere beschreven 
complicaties zijn pigmentatie, keloïden en gelokaliseerde amyloidosis. 
 
Reacties op orale antidiabetica 
Orale antidiabetica  kunnen aanleiding geven tot jeuk en verschillende huiderupties, waaronder 
erythema multiforme, erythema nodosum, urticaria, morbilliforme exanthemen, lichenoïde erupties  
en lichtgevoeligheid. De sulfonylureumderivaten geven het meest frequent aanleiding tot deze 
cutane bijwerkingen. 
 

Overige (mogelijke) manifestaties van diabetes mellitus 
 
Acanthosis nigricans 
Acanthosis nigricans (AN) wordt gekenmerkt door hypertrofische, gehyperpigmenteerde 
fluweelachtige plaques in de plooien, vooral de oksels en de nek. Ook in de liezen, de navel, op de 
areolae, onder de borsten en zelfs op de handen kan acanthosis nigricans optreden. AN kan zich 
beperken tot een milde gelokaliseerde verkleuring, maar ook gegeneraliseerd zijn. Meestal is de 
aandoening asymptomatisch, maar wanneer de huid gemacereerd raakt zijn de laesies vaak pijnlijk 
en kunnen onaangenaam ruiken. 
AN wordt onderverdeeld in een benigne en een maligne variant. De benigne variant, die ook wel 
eens pseudo-acanthosis genoemd wordt, komt het meest frequent voor bij patiënten met diabetes 
mellitus type 2. Daarnaast kan het optreden bij obesitas, polycysteus ovarieel syndroom, acromegalie 
en bij het syndroom van Cushing. Bij al deze aandoeningen bestaat er resistentie tegen endogeen 
insuline. De pathogenese van AN hangt waarschijnlijk samen met de hierbij optredende hoge 
spiegels van circulerend insuline, dat kruisreageert met en zich bindt aan de receptoren van de 
structureel verwante insuline-achtige groeifactor (insuline-like growth factor) op keratinocyten en 
dermale fibroblasten, waardoor de groei van deze cellen gestimuleerd wordt. De vrij zeldzame 
maligne vorm van AN treedt als paraneoplastisch verschijnsel bij een interne maligniteit op, meestal 
een adenocarcinoom van de maag. De afwijkingen zijn uitgebreider en ernstiger dan bij de benigne 
variant en de pigmentatie is meer uitgesproken. De handpalmen zijn vaak verdikt en de nagels 
kunnen broos of geribbeld zijn. 
Bij verdenking op acanthosis nigricans wordt eerst gezocht naar diabetes mellitus en andere 
mogelijke oorzaken van insulineresistentie. Zijn deze aandoeningen uitgesloten, dan moet de 
mogelijkheid van een geneesmiddel als oorzaak worden overwogen (vooral nicotinezuur) of naar een 
mogelijk onderliggende interne maligniteit onderzoek worden gedaan. De behandeling bestaat uit 
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het opheffen van de onderliggende oorzaak. Er is geen bewezen effectieve symptomatische therapie 
bekend. 
 
Necrobiosis lipoidica 
Necrobiosis  lipoidica (NL) is een vrij zeldzame aandoening van de huid die gekenmerkt wordt door 
degeneratie van collageen (‘necrobiosis’). Tussen de 42% en 62% van de gevallen (maar volgens 
sommige auteurs veel minder) zou de patiënt insulineafhankelijke diabetes mellitus hebben 
(necrobiosis lipoidica diabeticorum). Omgekeerd zal van alle patiënten met diabetes mellitus slechts 
0,3%-1,2% necrobiosis lipoidica ontwikkelen. De huidafwijkingen kunnen jaren voor het manifest 
worden van de diabetes mellitus ontstaan. 
 
Scleroedema 
Scleroedema is een weinig voorkomende huidaandoening die wordt gekenmerkt door een niet 
wegdrukbare (‘nonpitting’) verdikking en verharding (induratie) van de huid, die zowel bij  atiënten 
met  diabetes mellitus (meer bij mannen) als bij mensen die geen diabetes mellitus hebben (meer bij 
vrouwen) optreedt. De oorzaak is onbekend. 
Bij mensen zonder diabetes mellitus ontwikkelt scleroedema zich vaak relatief snel enkele dagen tot 
6 weken na een infectie, vooral na infecties met streptokokken. Bij scleroedema als manifestatie van 
diabetes mellitus evolueert het beeld zich doorgaans veel langzamer. Een derde type van 
scleroedema is geassocieerd met zich ontwikkelende paraproteinemieën, waaronder multipel 
myeloom. 
De induratie begint meestal symmetrisch aan de zijkanten of de achterzijde van de nek of in het 
gelaat. Het gezicht kan zijn uitdrukking verliezen en de patiënt heeft moeite met fronzen, glimlachen 
en soms met het openen van de mond. Later raken ook de schouders, de armen, handen en het 
bovenste deel van de romp in het proces betrokken. Pigmentatie wordt in de verharde gebieden 
vaak gezien. Soms is er stijfheid en bewegingsbeperking van de gewrichten. Scleroedema zal vaak na 
maanden tot jaren vanzelf verdwijnen. Bij patiënten met diabetes mellitus is het beloop meestal 
langduriger. Er is geen effectieve behandeling bekend. 
 
Granuloma annulare 
De mogelijke associatie tussen granuloma annulare en diabetes mellitus is omstreden. In een 
retrospectief onderzoek had 12% van de patiënten met multipele laesies of gedisemineerde 
granuloma annulare diabetes mellitus. Deze patiënten hadden aanzienlijk vaker last van chronische 
en terugkerende vormen van granuloma annulare dan mensen zonder diabetes mellitus. 
In een case-control studie kon echter geen statistisch significante correlatie tussen granuloma 
annulare en diabetes mellitus type 2 worden aangetoond. Patiënten met type 1 waren niet in het 
onderzoek betrokken. 
 
Carotenodermie 
In incidentele gevallen kan de huid van patiënten met diabetes mellitus een gele teint hebben als 
gevolg van afzetting van carotenoïden in het bindweefsel van de huid. Carotenoïden zijn pigmenten 
die aanwezig zijn in groene en gele groenten; hun bloedspiegels zijn bij patiënten met diabetes 
mellitus vaak verhoogd. Een gele verkleuring van de huid kan ook voorkomen bij hypothyreoïdie, 
hypogonadisme, hypopituïtarisme, boulimia en anorexia nervosa 
 
Diabetische bullae 
Diabetische bullae zijn blaren die snel en zonder voorafgaand trauma ontstaan, die eenzijdig of 
bilateraal optreden en gelokaliseerd zijn op de voetzolen of de zijkant van de voeten en minder 
frequent op de handen of de benen. Ze komen alleen voor bij patiënten met lang bestaande diabetes 
mellitus, meer bij mannen dan bij vrouwen. Het zou een zeldzame complicatie van diabetes mellitus 
zijn. Tot 1985 waren slechts 44 gevallen beschreven, maar in een kliniek in de VS werden in een 
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periode van 8 jaar 12 gevallen van diabetische bullae gezien. De bullae zijn pijnloos, strakgespannen 
en gevuld met sereus vocht en hebben een diameter die varieert tussen de 0,5 en 3-10 centimeter. 
Wanneer geen infectie optreedt en de huid intact blijft, genezen de blaren na 2-6 weken spontaan 
zonder littekenvorming. De oorzaak is niet bekend. Doorprikken is alleen geïndiceerd wanneer de 
blaren bijvoorbeeld door hun lokalisatie last veroorzaken. 
 
Acrochordon (skin tags) 
Volgens diverse onderzoekers heeft 25-75% van de patiënten met uitgebreide erupties van skin tags 
diabetes mellitus type 2 en bij dergelijke patiënten lijkt onderzoek daarnaar dan ook geïndiceerd.  
Stijve gewrichten en wasachtige huid 
Bij veel patiënten met type 1 (insuline-afhankelijke) diabetes mellitus kan de huid van de handruggen 
strak en verdikt worden en ziet er wasachtig uit. De gewrichten van de vingers kunnen daarbij een 
beperkte beweeglijkheid hebben. De huid over de knokkels en de dorsale interfalangeale gewrichten 
is bij hen ook vaak verdikt en heeft het aspect van kiezelstenen (‘skin pebbling’). 
Vooral bij lang bestaande diabetes mellitus treedt verharding van bindweefsel op, dat zich 
bijvoorbeeld uit in gewrichtsklachten zoals schouderproblemen (‘limited joint  mobility’). Typisch 
voor de limited  joint  mobility is het ‘prayer’s sign’, het onvermogen om de handpalmen plat op 
elkaar te kunnen leggen. Ook komt bij patiënten met diabetes mellitus de contractuur van Dupuytren 
veel vaker voor, zowel in de handpalmen als de voetzolen. 
Eruptieve xanthomen van de huid kunnen ontstaan in diabetische patiënten met hyperlipidemie . De 
afwijkingen verdwijnen geleidelijk aan spontaan wanneer de diabetes adequaat wordt behandeld. 
 
Vitiligo 
Vitiligo komt bij patiënten met diabetes mellitus type 1 frequenter voor. In een Italiaans onderzoek 
had 9% van de patiënten met insuline-afhankelijke diabetes mellitus tevens vitiligo. 
Lichen planus 
Een verhoogde frequentie van abnormale glucosetolerantie tests is gevonden bij patiënten met 
lichen planus, vooral bij afwijkingen van het mondslijmvlies. Van 62 patiënten met orale lichen 
planus in Spanje hadden er 17 (27%) diabetes mellitus en 11 (18%) hadden een gestoorde 
glucosetolerantietest. Het  advies van de auteurs was om bij alle nieuwe patiënten met orale lichen 
planus onderzoek te doen naar het bestaan van diabetes mellitus. 
 
Pruritus 
Gegeneraliseerde jeuk werd vroeger beschouwd als een typisch kenmerk van diabetes mellitus. De 
frequentie daarvan onder patiënten met diabetes mellitus is waarschijnlijk echter niet hoger dat bij 
mensen zonder diabetes mellitus. Anogenitale pruritus kan worden veroorzaakt door candidiasis of 
door streptokokken. 
 
Verworven perforerende dermatose 
Verworven perforerende dermatose (door sommige auteurs als identiek met de ziekte van Kyrle 
beschouwd) wordt gezien bij patiënten met nierfalen ten gevolge van diabetes mellitus, maar ook bij 
onder meer andere vormen van nierziekte. De laesies zijn vooral gelokaliseerd op de voorzijde van de 
onderbenen, maar kunnen ook op het gelaat en de romp voorkomen en jeuken sterk. Het zijn 
papuleuze afwijkingen met een keratotische plug, enkele millimeters groot. De oorzaak wordt 
toegeschreven aan diabetische microangiopathie en krabben. Sterk werkende 
dermatocorticosteroïden en tretinoïne kunnen verbetering geven. 
 
Nagelafwijkingen 
Er zijn geen nagelafwijkingen die specifiek zijn voor diabetes mellitus. De prevalentie van 
onychomycose is verhoogd (25-35%), vooral bij oudere mannen. Er is een associatie met vasculaire 
afwijkingen. Diabetische angiopathie kan ook aanleiding geven tot subunguale splinterbloedingen, 
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onycholysis, onychodystrofie, en zelfs irreversibele destructie van de nagel. Ook gele teennagels, 
paronychia (zowel bacterieel als door Candida albicans) en bruine (streperige) verkleuring kunnen  bij 
patiënten met diabetes mellitus worden geobserveerd. 
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Voetscreening Huisartsenpraktijk 
(Altijd alle 11 punten uitvoeren) 

 
Het voetonderzoek 

Het jaarlijks voetonderzoek bestaat uit anamnese (klachten, amputatie/voetulcus/ Charcot-voet in de 
voorgeschiedenis), inspectie en vergelijking van de voeten, testen van de protectieve sensibiliteit (10-
grams monofilament), vaststellen van aan- of afwezigheid van perifere arteriële pulsaties en 
vaststellen van afwijkingen van de voetstand . 

Datum: JA of NEE PS = protectieve sensibiliteit 
PAV = perifeer arterieel vaatlijden Anamnese Rechts Links 

1. Voorgeschiedenis: Ulcus of amputatie ja /nee Ja/nee JA:  Simm’s 3 

2. Claudicatio intermittens Ja/nee Ja/nee JA : verdenking PAV → EA-index  (test 
10) 

3. Klachten van krampende pijn in de kuiten 
bij platliggen die afneemt indien de benen 
afhangen 

Ja/nee Ja/nee JA : verdenking PAV → EA-index  (test 
10) 

Inspectie Rechts Links  

4. Huiddefect en/of tekenen van ontsteking 
als het gevolg van verhoogde lokale druk 

Ja/nee Ja/nee JA : Simm’s 3 

5. Lokale eeltvorming of een likdoorn Ja/nee Ja/nee JA : Simm’s 0 
hierbij verlies PS/PAV :  Simm’s 2 

6. Vormafwijkingen                                              
a. Holvoet                                                    
b. Platvoet/doorgezakte voet                                              
c. Klauwtenen/hamertenen 
d. Hallux valgus/rigidus 

 
Ja/nee 

 
Ja/nee 

Vormafwijkingen geven een 
verhoogde kans op drukplek 
JA : Simm’s 0 
hierbij verlies PS/PAV:  Simm’s 1 
hierbij PS/PAV en verhoogde druk:  
Simm’s 2 

Ja/nee Ja/nee 

Ja/nee Ja/nee 

Ja/nee Ja/nee 

Palpatie Rechts Links  

7. Pulsaties                                       
ATP:  + of - 
ADP: + of - 

 
+ / - 

 
+ / - 

bij  - :  verdenking PAV → EA-index  
(test 10) 
PAV:  Simm’s 1 
PAV hierbij verlies PS/verhoogde druk: 
Simm’s 2 

+ / - + / - 

Testen Rechts Links  

8. Stoornissen sensibele neuropathie: 
Monofilament  voelbaar?   

a. CM1 plantair 
b. CM5 plantair 
c. Apex Hallux  

(elke plaats 3x doen; bij 2 of meer keer goed 
antwoord is het ja)     

 
 
Ja/nee 

 
 
Ja/nee 

 
 
Nee:  Simm’s 1 
hierbij PAV:  Simm’s 2 
hierbij verhoogde druk :  Simm’s 2 
(of3) 
 

Ja/nee Ja/nee 

Ja/nee Ja/nee 

9. Stoornissen diepere gevoel  
(plaats stemvork op: art. IP 1) ≥10 sec  
voelbaar? 

Ja/nee Ja/nee Nee : Simm’s 1 
hierbij PAV/verhoogde druk:  Simm’s 2 
(of 3) 

10. EAI bij verdenking PAV  
Waarde < 0,9 

Ja/nee Ja/nee <0,9 : Simm’s 1 
hierbij PS/verhoogde druk:  Simm’s 2 
(of 3) 

11. Simm’s  (omcirkel) 0 / 1  /  2  /   3  / actief ulcus 


