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Implementatie

TE STRENGE CONTROLE
De streefwaarde van het HbA1c is volgens de NHG-Stan-
daard Diabetes mellitus type 2 (DM2) niet meer gelijk voor 
alle patiënten met deze aandoening. Te strenge controle van 
het bloedglucose kan vooral bij ouderen riskant en schadelijk 
zijn, en tot overbehandeling leiden.1,2 We hebben voor onze 
praktijk een verbeterplan opgesteld om overbehandeling van 
mensen van zeventig jaar en ouder met DM2 op te sporen 
en te corrigeren. Daarbij proberen we de volgende vragen te 
beantwoorden: hoe vaak is er sprake van overbehandeling bij 
mensen ≥ 70 jaar en hoe vaak is overbehandeling een jaar na 
de systematische inventarisatie gecorrigeerd?
Het onderzoek vond plaats tussen juni en oktober 2016 in 
huisartsenpraktijk Julianalaan in Zwaag. De praktijk telde 
toen 5043 patiënten, van wie er 179 (3,5%) DM2 hadden. We 
hebben geslacht, diabetesduur, medicatiebeleid en de laatst 
bekende HbA1c-waarde in het voorafgaande jaar van mensen 
met DM2 ≥ 70 jaar uit het HIS gehaald. Vervolgens hebben we 
twee groepen gemaakt, met 53 mmol/mol als HbA1c-afkap-
waarde. Bij alle patiënten die volgens de NHG-Standaard 
waren overbehandeld, vond een aanpassing van de medicatie 
plaats. Na ongeveer een jaar hebben we het HbA1c opnieuw 
gecontroleerd bij patiënten met een aangepaste medicatie.

OVERBEHANDELING OPSPOREN
Van de 179 patiënten met DM2 waren er 82 (45,2%) patiënt-
en van zeventig jaar en ouder. Van hen hadden 51 (62,2%) 
een HbA1c van 53 mmol/mol of lager en hadden 24 (29,2%) 
patiënten een HbA1c > 53 mmol/mol. Van de 51 patiënten 
≥ 70 jaar met een HbA1c ≤ 53 mmol/mol kregen 28 (54,9%) 
een behandeling die alleen uit leefstijladviezen bestond. Bij 
hen is op grond van het algoritme uit de NHG-Standaard geen 
sprake van overbehandeling.
Van de overige 23 patiënten kregen 14 (27,4%) een behandel-
ing met metforminemonotherapie (dus ook geen overbehan-
deling), terwijl 9 patiënten (17,6%) meteen een combinatie 
van ten minste 2 bloedglucoseverlagende middelen kregen 
[tabel]. Bij de 9 patiënten met een HbA1c ≤ 53 mmol/mol is 

volgens de huidige NHG-Standaard sprake van overbehan-
deling. Van hen hadden er 4 al langer dan tien jaar diabetes, 
met een gemiddeld HbA1c van 42,7 mmol/mol, terwijl het 
volgens het algoritme tussen 53 en 64 mmol/mol moet liggen. 
Bij de 5 mensen die korter dan 10 jaar diabetes hadden, bij 
wie een HbA1c tussen 53 en 58 mmol/mol gewenst zou zijn, 
was het gemiddelde HbA1c 42,4 mmol/mol. Nadat we hadden 
vastgesteld dat er bij deze 9 mensen sprake was van overbe-
handeling, sprak de huisarts met hen over aanpassen van de 
medicatie. Controle van het HbA1c na ongeveer een jaar laat 
bij 7 patiënten een duidelijke verbetering zien [tabel].

EEN RELATIEF EENVOUDIG VERBETERPLAN
Met behulp van een relatief eenvoudig verbeterplan in onze 
praktijk hebben we vastgesteld dat bij negen diabetespatiënten 
van 70 jaar en ouder sprake was van overbehandeling, met 
potentieel schadelijke gevolgen. Dat komt neer op 17,6% van 
de doelpopulatie. Correctie bleek bij de meeste patiënten goed 
mogelijk. Bij deze patiënten moest de huisarts de medi-
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handeling met potentieel schadelijke gevolgen. Foto: Shutterstock

file:///Users/Gebruiker5/Documents/SmartConnection.noindex/InDesign/115230/javascript:if(intFormHasChanged%20==%200)%7bpopupReviewerInfoEMDetails(1209,%201040,'henw',%200)%7delse%7bpopupReviewerInfoEMDetails(1209,%201040,'henw',%201)%7d


2 HUISARTS EN WETENSCHAP APRIL 2018

catie verminderen – in deze gevallen is het ‘protocol’ van de 
NHG-Standaard dus niet goed gevolgd. De behandeling van 
diabetes vraagt niet alleen om een zorgvuldige protocollaire 
aanpak, maar ook om afgewogen beslissingen, waarbij zowel 

ziekte- als persoonsgebonden factoren een rol moeten spelen.3

De resultaten van ons verbeterplan zijn uiteraard beperkt tot 
slechts een enkele huisartsenpraktijk. Toch hebben we geen 
reden om aan te nemen dat overbehandeling in andere prakti-

jken niet voorkomt. Daarnaast hebben we bij de afweging van 
de juistheid van de behandeling de mate van kwetsbaarheid 
van patiënten niet mee kunnen nemen. Was dat wel mogelijk 
geweest, dan zou het aantal mensen bij wie sprake was van 
overbehandeling mogelijk nog groter zijn geweest. Aanwijzin-
gen daarvoor uit andere Nederlandse praktijken zijn onlangs 
gepubliceerd. Uit het betreffende onderzoek bleek dat 40% 
van de mensen ≥ 70 jaar met een streefwaarde van 58 of 64 
mmol/mol werd overbehandeld (HbA1c < 53 mmol/mol). Een 
aanzienlijk deel van hen was objectief ‘kwetsbaar’.4

Wij concluderen dat huisartsen meer aandacht moeten best-
eden aan de behandeling van mensen met DM2 die 70 jaar of 
ouder zijn. We hopen dat onze resultaten u ertoe aanzetten 
om overbehandeling van diabetes bij ouderen op te sporen en 
te corrigeren.
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DE KERN
■■ Vooral bij oudere mensen met diabetes mellitus type 

2 kan een te scherpe diabetesregulering schadelijk 
zijn.

■■ De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 bevat 
een algoritme dat bij sommige mensen ≥ 70 jaar 
streefwaarden van 58 of 64 mmol/mol adviseert.

■■ Er zijn aanwijzingen dat er bij mensen met diabetes 
mellitus type 2 sprake is van overbehandeling. 

■■ Bij een praktijkverbeterplan bleek dat bij 17,6% van 
de mensen ≥ 70 jaar de bloedglucoseverlagende me-
dicatie moest worden verminderd, omdat zij volgens 
de standaard een HbA1c ≤ 53 mmol/mol hadden.

■■ Een jaar daarna was het HbA1c bij de meeste men-
sen gestegen, zoals de bedoeling was. 

Tabel Patiënten ≥ 70 jaar met HbA1c ≤ 53 mmol/mol behandeld met combinatie van ten minste twee bloedglucoseverlagende medica-
menten

Leeftijd (jaar) M/V Diabetes
duur (jaar)

Medicatie bij start verbeterproject HbA1c, mmol/mol bij 
start

Actie HbA1c mmol/mol, 
na een jaar

74 M  9 Metformine 500 mg 2D2T
Tolbutamide 500 mg 2D1T

34 Tolbutamide afgebouwd en gestopt 54

73 V 11 Tolbutamide 500 mg 2D1T Metformine 
500 mg 2D1
Insuline

37 Insuline gestopt 61

70 M  7 Metformine 1000 mg 2D1T
Gliclazide 30 mg 1D2T
Insuline 20E

40 Insuline afgebouwd tot 14 E 45

77 M  8 Glimepiride 1 mg 1D1T
Metformine 1000 mg 1D1T

42 Glimepiride gestopt 64

82 V 15 Tolbutamide 500 mg 1D1T 43 Tolbutamide gestopt 51
84 M 16 Tolbutamide 500 mg 2D1T

Metformine 500 mg 3D1T
45 Tolbutamide gestopt 58

75 V  6 Metformine 1000 mg 2D1T
Gliclazide 30 mg 1D1T

46 Gliclazide gestopt 46

79 M 15 Gliclazide 30 mg 1D2T
Metformine 1000 mg 2D1T

46 Gliclazide gestopt 42

79 M  9 Glimepiride 6 mg 1D1T
Metformine 500 mg 2D1T

50 Glimepiride afgebouwd en gestopt 52
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