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Onderzoek

INLEIDING
HbA1c, systolische bloeddruk en LDL-cholesterol zijn 
belangrijke benchmarks voor de behandeling van pati-
enten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenprak-
tijk,1 maar veel mensen hebben moeite de standaard 
streefwaarden te halen en lang niet alle diabetespatiënten 
hebben daar veel voordeel van.2-5 Daarom adviseert de 
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 individuele 
streefwaarden voor het HbA1c en de systolische bloed-
druk aan te houden, en adviseert de NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement een risico-inschatting 
te maken alvorens het LDL-cholesterol te behandelen.6,7

Als je geïndividualiseerde streefwaarden aanhoudt, kun 
je een groter deel van de diabetespatiënten beschouwen 
als goed ingesteld. Wij vergeleken het aantal patiënten dat 
deze individuele behandeldoelen weet te bereiken met het 
aantal dat de algemene one size fits all-behandeldoelen 
haalt.6,7

METHODE
Onderzoeksopzet
Voor dit transversale observatieonderzoek gebruikten we 
routinematig verzamelde gegevens uit het huisartsinfor-
matiesysteem van de Leidsche Rijn Julius Gezondheids-
centra over augustus 2014. Bij de gezondheidscentra 
werken 25 huisartsen en zijn 35.675 patiënten inge-
schreven. Vergeleken met de algemene bevolking zijn 
de patiënten relatief jong en hebben ze relatief vaak een 
niet-westerse migratieachtergrond.8,9 We excludeerden 
patiënten van wie geen routinegegevens beschikbaar 
waren, bijvoorbeeld omdat zij zorg meden of door de 
internist behandeld werden.

Algemene en geïndividualiseerde streefwaarden
De standaardwaarden voor de diabeteszorg zijn HbA1c 
≤ 53 mmol/mol, systolische bloeddruk ≤ 140 mmHg en 
LDL-cholesterol ≤ 2,5 mmol/l.10 In de NHG-Standaard 
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is de standaardwaarde voor HbA1c de streefwaarde voor 
mensen jonger dan 70 jaar en voor 70-plussers die alleen een 
leefstijladvies hebben gekregen of alleen metformine gebrui-
ken. Voor 70-plussers die ook andere bloedglucoseverlagende 

medicatie gebruiken, is de individuele streefwaarde voor 
HbA1c ≤ 58 mmol/mol als ze korter dan tien jaar diabetes 
hebben en ≤ 64 mmol/mol als ze langer dan tien jaar diabe-
tes hebben. De individuele streefwaarde voor de systolische 
bloeddruk is in de NHG-Standaard verhoogd naar ≤ 160 
mmHg voor 80-plussers.6

De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement stelt 
dat de streefwaarde voor LDL-cholesterol ≤ 2,5 mmol/l alleen 
geldt bij een indicatie voor primaire of secundaire preven-
tie.7 Wij gingen ervan uit dat deze streefwaarde bij primaire 
preventie alleen gold voor patiënten die al lipidenverlagen-
de medicatie gebruikten (de indicatie daarvoor hebben we 
niet opnieuw getoetst) en voor patiënten die op basis van de 
risicotabel of risicoverhogende factoren in de hoogrisicogroep 
vielen. Een manifeste macrovasculaire complicatie is altijd een 
indicatie voor secundaire preventie.7

Statistische analyse
We bepaalden het percentage patiënten dat de standaardwaar-
den haalde en vervolgens het percentage dat de individuele 
streefwaarden haalde. Alle analyses werden uitgevoerd met 
SPSS versie 20.0.

RESULTATEN
We includeerden 890 patiënten, 54,7% was man en de gemid-
delde leeftijd was 62,7 jaar. Voor wat betreft HbA1c haalden 
482 van hen (54,2%) de standaardwaarde van ≤ 53 mmol/mol 
en 517 (58,1%) de individuele streefwaarde. Voor systolische 

WAT IS NIEUW?
■■ Aanpassing van het behandeldoel voor HbA1c bij 

70-plussers die metformine plus een andere bloed-
glucoseverlager gebruiken, verhoogt het aantal goed 
ingestelde patiënten in die groep met ruim een kwart.

■■ Een hogere streefwaarde voor de systolische bloed-
druk bij 80-plussers leidt ertoe dat overbehandeling 
bij bijna de helft van deze patiënten kan worden 
voorkomen.

■■ Als benchmark zijn individuele streefwaarden vooral 
bij oudere diabetespatiënten een beter kwaliteitscri-
terium dan standaardwaarden.

WAT IS BEKEND?
■■ Niet alle mensen met diabetes mellitus type 2 profi-

teren van een scherpe instelling conform de stan-
daardwaarden voor HbA1c, systolische bloeddruk en 
LDL-cholesterol.

■■ De NHG-Standaarden adviseren aangepaste streef-
waarden voor met name oudere patiënten, omdat zij 
gebaat zijn bij een minder intensieve behandeling.

Voor oudere diabetespatiënten heeft het zin de behandeldoelen minder streng te maken. Foto: Margot Scheerder
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bloeddruk haalden 651 patiënten (73,1%) de standaardwaarde 
van ≤ 140 mmHg en 687 (77,2%) de individuele streefwaar-
de. Voor LDL-cholesterol haalden er 558 (62,7%) de stan-
daardwaarde van ≤ 2,5 mmol/l en 604 (67,9%) de individuele 
streefwaarde.
De standaardwaarden werden op alle drie de behandeldoelen 
behaald door 221 deelnemers (24,8%), op twee van de drie 
door 402 deelnemers (45,2%), op één van de drie door 224 
deelnemers (25,2%), en 43 patiënten (4,8%) haalden op geen 
enkel doel de standaardwaarde. Bij de individuele streefwaar-
den waren dit er respectievelijk 283 (31,8%), 386 (43,4%), 187 
(21%) en 34 (3,8%) [tabel].
De individuele benadering die de NHG-Standaarden beplei-
ten, doet het percentage patiënten met goede glykemische 
controle 3,9% toenemen ten opzichte van de one size fits 
all-benadering. Binnen de leeftijdsgroep waarvoor de indivi-
duele aanpassingen bedoeld zijn, is het verschil echter 27,3%: 
van de 70-plussers die naast metformine ook een andere 
bloedglucoseverlager gebruiken, heeft 39,1% goede glykemi-
sche controle volgens de standaardwaarden en 66,4% volgens 
de individuele streefwaarden.
Ook bij systolische bloeddruk is het verschil groot: het per-
centage dat wel de streefwaarde maar niet de standaardwaar-
de haalde, was 4,0% van alle patiënten, maar 45,6% van de 
80-plussers.
Aansluiten bij de criteria voor statinegebruik en LDL-streef-
waarde uit de NHG-Standaard Cardiovasculair risicoma-
nagement leidde ertoe dat voor 46 extra patiënten (5,2%) het 
behandeldoel LDL-cholesterol ≤ 2,5 mmol/l verviel en dus 
ook de indicatie voor primaire of secundaire preventie.

BESCHOUWING
De NHG-Standaarden geven aan dat het met name voor 
oudere diabetespatiënten zin heeft de behandeldoelen min-
der streng te maken. Als men de standaardwaarden bij hen 
vervangt door individuele streefwaarden, gelden logischer-
wijs meer patiënten als ‘goed ingesteld’. Op het totaal aantal 
diabetespatiënten lijkt het verschil niet groot, maar binnen de 
groepen ouderen voor wie de NHG-aanbevelingen gelden, is 
het aanzienlijk.
In de groep 70-plussers die naast metformine ook andere 
bloedglucoseverlagers gebruiken, stijgt het aantal patiënten 
met goede glykemische controle met ruim een kwart. We 
weten niet of huisartsen en praktijkondersteuners bij deze 

mensen inderdaad de aanbevelingen volgen en individuele 
streefwaardes hanteren. Het is te hopen dat zij geen inten-
sievere medicamenteuze behandeling krijgen om striktere 
bloedglucosewaarden te bereiken, want juist zij hebben daar 
eerder nadeel dan voordeel van in de vorm van hypoglyke-
mieën.
Hetzelfde geldt voor het behandelen van de systolische 
bloeddruk bij 80-plussers: voor hen heeft een bloeddruk ≤ 140 
mmHg waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen. Past men 
voor deze patiënten de streefwaarde aan, dan stijgt het percen-
tage dat dit behandeldoel haalt met meer dan 40%.

Tabel

Aantal diabetespatiënten dat de individuele streefwaarden haalt  (n = 890)

Aantal behandeldoelen* HbA1c SBD LDL Aantal patiënten

3 ✘ ✘ ✘ 283 (31,8%)

2 ✘ ✘ o 116 (13,0%)

2 o ✘ ✘ 196 (22,0%) 386 (43,4%)

2 ✘ o ✘  74 (8,3%)

1 ✘ o o  44 (4,9%)

1 o ✘ o  92 (10,3%) 187 (21,0%)

1 o o  51 (5,7%)

0 o o o 34 (3,8%)  

517 (58,1%) 687 (77,2%) 604 (67,9%)

* Individuele doelen bepaald op basis van de NHG-Standaarden in afwijking van de standaardwaarden. ✘ = behaald; o = niet behaald.
LDL = low density lipoprotein; SBD = systolische bloeddruk

De individualisering die  
de NHG-Standaarden bepleiten,  

is makkelijk toepasbaar
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De hier genoemde percentages verschillen uiteraard per 
populatie. Onze deelnemers waren relatief jong, in een oudere 
patiëntenpopulatie zullen de minder strikte behandeldoelen 
voor meer mensen gelden en zal het aantal mensen dat wel de 
individuele streefwaarde maar niet de standaardwaarde haalt 
nog groter zijn.
De individualisering die de NHG-Standaarden bepleiten, 
is makkelijk toepasbaar. De richtlijnen van bijvoorbeeld de 
American Diabetes Association en de European Association 
for the Study of Diabetes nemen bij het individualiseren van 
de hyperglykemiebehandeling meer factoren in aanmerking 
dan de NHG-Standaarden doen, zoals levensverwachting en 
de aanwezigheid van complicaties, maar noemen geen con-

crete afkappunten.11,12 De NHG-Standaarden noemen slechts 
een beperkt aantal factoren bij het individualiseren van de 
HbA1c-streefwaarde, maar die staan niet op zichzelf: leeftijd 
hangt samen met levensverwachting en comorbiditeit, medi-
catiegebruik met de glykemische controle en diabetesduur met 
de aanwezigheid van micro- en macrovasculaire complicaties. 
Wel is het belangrijk om altijd ook de andere factoren in het 

achterhoofd te houden, zoals risico op hypoglykemie, steun 
van naasten en voorkeuren van de patiënt zelf. Daarmee berei-
ken we een persoonsgerichte behandeling
Toepassing van de adviezen uit de NHG-Standaarden kan 
veel patiënten de nadelige effecten van overbehandeling 
besparen en maakt bovendien het voorschrijfgedrag zorg-
vuldiger en persoonsgerichter. Dit is belangrijk, want er zijn 
sterke aanwijzingen dat veel oudere diabetespatiënten worden 
overbehandeld terwijl medicatie in deze groep zelden wordt 
afgebouwd.13

CONCLUSIE
Beter afwegen van de voor- en nadelen van een behandeling 
kan leiden tot een betere kwaliteit van leven. Ook de ‘cijfers’ 
die zorggroepen en zorgverzekeraars jaarlijks verzamelen en 
beoordelen, krijgen er een ander aanzien door. Het is onge-
wenst zorggroepen of artsen af te rekenen op een onwrikbaar 
criterium zoals het percentage patiënten dat een HbA1c ≤ 
53 mmol/mol haalt. Als alle huisartsinformatiesystemen de 
geïndividualiseerde streefwaarden voor HbA1c, bloeddruk en 
LDL-cholesterol zouden vastleggen en bij het benchmarken 
niet het gemiddelde zouden beschrijven, maar het percentage 
patiënten dat hun behandeldoel haalt, dan zouden huisartsen 
en praktijkondersteuners de one size fits all-benadering snel af 
kunnen schaffen. ■
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