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Diabetes mellitus type 2 bij kinderen met obesitas

Diana Rietdijk, Bertien Hart

obesitas bij kinderen met een Nederlandse, Turkse, Marok-

kaanse of Surinaams-Hindoestaanse afkomst onder Haagse 

kinderen van 3-16 jaar oud in de periode 1999-2011, toont een 

afname van de obesitasprevalentie: kinderen met overgewicht 

zijn minder adipeus geworden.6 De prevalentie van overge-

wicht bedraagt in 2011 voor Nederlandse kinderen 11% en van 

obesitas 1,8%. Voor kinderen van Marokkaanse of Surinaams-

Hindoestaanse afkomst bedraagt de overgewichtprevalentie 

respectievelijk 23 en 17%. De prevalentie van overgewicht bij 

Turkse kinderen steeg van 25% naar 32% in de periode 1999-

2011. Trendanalyse over de periode 2007-2011 toont echter een 

stabilisatie, zodat voor deze groep mogelijk het hoogste punt 

in overgewichtprevalentie is bereikt.6

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat kinderen van Turkse 

en Marokkaanse afkomst vaker de diagnose DM2 krijgen, wat 

gekoppeld is aan de hierboven beschreven hogere prevalentie 

van obesitas.2 Mogelijk geldt dit ook voor kinderen van Suri-

naams-Hindoestaanse afkomst.6 Daarnaast komt DM2 vaker 

voor bij meisjes dan bij jongens en ontstaat deze aandoening 

meestal tijdens de pubertijd, wanneer de insulineresistentie 

als gevolg van stijgende concentraties groeihormonen toe-

neemt.4

Een fulltime werkende huisarts ziet per week gemiddeld 

ongeveer twee kinderen met overgewicht of obesitas.7 Bij wel-

ke kinderen met obesitas moet de huisarts extra alert zijn? 

Volstaat een nuchtere bloedglucosewaarde om DM2 vroegtij-

dig op te sporen?

Inleiding
Het overgrote deel (ongeveer 98%) van de kinderen en adoles-

centen met diabetes mellitus heeft diabetes mellitus type 

1 (DM1).1 Het aantal kinderen en adolescenten met diabetes 

mellitus type 2 (DM2) is de laatste jaren toegenomen. Precieze 

aantallen in Nederland zijn lastig vast te stellen, omdat bij re-

gistratie tot op heden niet wordt uitgesplitst in DM1 of DM2.

Er is slechts een enkel onderzoek naar het vóórkomen van 

DM2 bij kinderen en adolescenten in de algemene populatie 

uitgevoerd. Uit Nederlands onderzoek bleek dat kinderartsen 

in twee jaar tijd (2003-2004) bij 1062 kinderen en adolescenten 

diabetes hebben vastgesteld.2 Bij 22 van hen (2%) was er sprake 

van DM2, bijna allen waren obees. Het aantal kinderen en ado-

lescenten met DM2 laat in de recente literatuur een stijging 

zien in Europa en ook Nederland. De stijging is echter nog niet 

zo groot als in de Verenigde Staten.3

DM2 is een chronisch progressieve ziekte, waarbij ernstige 

complicaties kunnen ontstaan. Een late diagnosestelling, een 

slechte glucose-instelling tijdens de adolescentie en een lange 

diabetesduur verhogen de kans op complicaties.4 Kinderen en 

adolescenten met DM2 ontwikkelen vaak reeds op jongvolwas-

sen leeftijd micro- en macrovasculaire complicaties.5 Daarom 

is het van belang om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinde-

ren en adolescenten DM2 krijgen (primaire preventie).

Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van DM2 bij 

kinderen en adolescenten is obesitas.4 Hoewel de prevalentie 

van overgewicht en obesitas zich in veel Westerse landen lijkt 

te stabiliseren, gaat het nog steeds om forse aantallen. Recent 

onderzoek naar trends in de prevalentie van overgewicht en 
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Diabetes mellitus type 2 (DM2) komt steeds meer voor bij kinde-
ren en adolescenten. Een belangrijke risicofactor is obesitas. DM2 
is een chronische progressieve ziekte, waarbij ernstige complica-
ties kunnen ontstaan. Het is daarom van belang DM2 vroegtijdig 
te onderkennen. Opsporing zou moeten worden gestart bij kinde-
ren met obesitas vanaf de leeftijd van tien jaar. Huisartsen moe-
ten alert zijn bij additionele risicofactoren: een familiegeschiede-
nis met DM2, Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Hindoestaanse 
afkomst, aanwijzingen voor insulineresistentie of een moeder 
met zwangerschapsdiabetes tijdens de zwangerschap van het 
desbetreffende kind. Als bij kinderen of adolescenten met obesitas 
een nuchtere bloedglucosewaarde ≥ 5,6 mmol/l wordt gevonden, 
zou nader onderzoek moeten plaatsvinden om te kijken of er wer-
kelijk sprake is van DM2 of een verhoogd risico daarop.
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 ▪ Obesitas is een belangrijke risicofactor voor diabetes mellitus 

type 2 bij kinderen en adolescenten. 
 ▪ Een late diagnosestelling, een slechte glucose-instelling tij-

dens de adolescentie en een lange diabetesduur verhogen de 
kans op micro- en macrovasculaire complicaties op jongvolwas-
sen leeftijd.

 ▪ Huisartsen moeten alert zijn bij additionele risicofactoren: 
een familiegeschiedenis met DM2, Turkse, Marokkaanse of Suri-
naams-Hindoestaanse afkomst, aanwijzingen voor insulinere-
sistentie of moeder met zwangerschapsdiabetes tijdens de 
zwangerschap van het desbetreffende kind.

 ▪ De huisarts verwijst kinderen en adolescenten met obesitas 
en een nuchtere bloedglucosewaarde ≥ 5,6 mmol/l naar de kin-
derarts voor aanvullende diagnostiek.

Casus
Patiënt A is een 13-jarig meisje van Surinaamse afkomst. Haar moe-
der had DM2 en is in 2007 aan de gevolgen van een CVA overleden. 
Het gewicht van patiënte bedroeg in 2012 92 kg, bij een lengte van 
165 cm (BMI 33,8; graad 2 obesitas; [tabel 1]). In 2014 is haar gewicht 
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mmol/l) moet nader onderzoek plaatsvinden om te kijken of 

er werkelijk sprake is van DM2 of een verhoogd risico daarop, 

door middel van een OGGT (orale glucosetolerantietest), dan 

wel nuchtere bloedglucosewaarde. In de huisartsenpraktijk 

volstaat het bepalen van een nuchtere bloedglucosewaarde. 

Indien deze ≥ 5,6 mmol/l is, verwijst de huisarts naar de kin-

derarts voor aanvullend onderzoek. Dit geldt ook bij overige 

waarden van de cardiovasculaire risicofactoren die boven de 

afkapwaarden liggen.8

Beschouwing
De NHG-Standaard Obesitas adviseert om bij kinderen met 

obesitas vanaf de leeftijd van 10 jaar jaarlijks een nuchtere 

bloedglucose te bepalen, in plaats van driejaarlijks, zoals de 

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aanbeveelt voor de 

opsporing van DM2 bij volwassenen met obesitas.13 Daarnaast 

hanteert de standaard een andere afkapwaarde voor een ge-

stoorde nuchtere bloedglucosewaarde, namelijk ≥ 5,6 mmol/l 

in plaats van > 6,1 mmol/l.

Patiënt A had in 2012 een graad 2 obesitas en een positieve 

Opsporing en diagnostiek
Het voorkomen of verminderen van (ernstig) overgewicht 

heeft de eerste prioriteit om het ontstaan van DM2 bij kinde-

ren en adolescenten zoveel mogelijk te voorkomen (primaire 

preventie). De NHG-Standaard Obesitas adviseert de huisarts 

alert te zijn op obesitas bij kinderen.7 De huisarts meet lengte 

en gewicht, en bepaalt de BMI bij kinderen die obees ogen. Dat 

gebeurt ook bij kinderen voor wie men ondersteuning vraagt 

bij gewichtsvermindering en bij kinderen met pathologie of 

risicofactoren waarbij overgewicht een rol kan spelen. Bij deze 

kinderen luidt het advies om ook de nuchtere bloedglucose-

waarde te bepalen indien zij 10 jaar of ouder zijn. Deze dient < 

5,6 mmol/l te zijn. Tevens let de huisarts op de aanwezigheid 

van acanthosis nigricans, wat kan duiden op de aanwezigheid 

van insulineresistentie. Kinderen met een graad 1 of 2 obesi-

tas [tabel 1] zonder een verhoogde bloedglucosewaarde kan de 

huisarts zelf behandelen. Hij moet dan jaarlijks een nuchtere 

bloedglucosewaarde bepalen.

Het Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnos-

tiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen 

beschrijft aanvullende diagnostische criteria voor cardiovas-

culaire risicofactoren en comorbiditeit, zoals DM2 [tabel 2].8-10 

Deze aanvullende criteria komen gedeeltelijk overeen met 

de criteria die de American Diabetes Association (ADA) heeft 

opgesteld voor vroegtijdige opsporing van DM2 bij kinderen 

en adolescenten, zoals een familieanamnese van DM2.11,12 

Daarnaast beschrijft de ADA ook de volgende risicofactoren: 

behoren tot een bepaalde etnische groepering, aanwijzingen 

voor het hebben van insulineresistentie of aandoeningen die 

daarmee gepaard gaan, zoals acanthosis nigricans, hyperten-

sie, dyslipidemie, polycysteusovariumsyndroom (PCOS) of een 

laag geboortegewicht (< 3000 gram/small for gestational age) 

en moeder met diabetes mellitus, of met zwangerschapsdia-

betes tijdens de zwangerschap van het desbetreffende kind.

Bij een verhoogde nuchtere bloedglucosewaarde (≥ 5,6 

toegenomen tot 107 kg, bij een lengte van 166 cm (BMI 38,9; graad 
3 obesitas). Zij heeft acanthosis nigricans in de hals en oksels (een 
verdikking en donkere verkleuring van de huid van oksels, liezen, 
bilnaad, nek of rond de navel; [figuur]). Haar bloeddruk bedraagt 
140/90 mmHg. Bloedonderzoek toont een nuchtere bloedglucose-
waarde van 6,1 mmol/l, een HDL-cholesterol van 1,31 mmol/l en een 
triglyceridegehalte van 0,7 mmol/l. De huisarts verwijst haar naar 
de kinderarts, zoals de NHG-Standaard Obesitas adviseert.

Patiënt B is een 17-jarig meisje. Beide ouders hebben obesitas, 
haar moeder heeft DM2. Patiënte wordt in 2005 naar de kinder-
arts verwezen in verband met een graad 3 obesitas en acanthosis 
nigricans. De bloedglucosewaarden zijn normaal, maar vanwege 
sterk verhoogde insulinewaarden wordt metformine voorgeschre-
ven. De patiënte neemt de metformine niet. In 2008, 2009 en 2010 
bepaalt de huisarts een nuchtere bloedglucosewaarde en vindt res-
pectievelijk een waarde van 5,4, 5,8 en 10,2 mmol/l. Op basis van de 
laatste waarde stelt de huisarts in 2010 de diagnose DM2. In 2009 
en 2010 bedraagt het HDL-cholesterol respectievelijk 1,06 en 1,02 
mmol/l en het triglyceridegehalte 2,3 en 2,4 mmol/l. De patiënte 
krijgt metformine voorgeschreven. In 2013 ondergaat ze laparo-
scopische bariatrische chirurgie. De glucosewaarden normaliseren 
vrijwel direct. Tot op heden is haar DM2 in remissie.

Figuur Acanthosis nigricans in de hals, bestaande uit een lichte tot don-
kerbruine pigmentatie van de huid met een versterkt huidrelief (papil-
lomateuze hyperplasie en hyperkeratose)

Abstract
Rietdijk D, Hart HE. Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents with obesity. Huisarts 
Wet 2015;58(8):438-41.
Type 2-diabetes mellitus (DM2) is increasingly common in children and adolescents. 
It is a chronic progressive disease that can lead to serious complications, and for this 
reason it is important to recognize DM2 at an early stage. Obesity is an important risk 
factor DM2, and thus obese children aged 10 and older should be screened for DM2. 
Other risk factors include family history of DM2, Turkish, Moroccan, or Surinamese-
Hindostani ethnicity, evidence of insulin resistance, or a mother with gestational di-
abetes while pregnant with the child concerned. Obese children and adolescents 
with a fasting blood sugar level of ≥ 5.6 mmol/l should undergo further investigations 
to establish the presence of DM2 or an increased risk of DM2.
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hartziekten op jongvolwassen leeftijd.16

In de herziene versie van de NHG-Standaard Diabetes mel-

litus type 2 is het beleid bij vrouwen met zwangerschapsdia-

betes aangepast en geïntensiveerd, maar de standaard geeft 

geen advies over de manier waarop we de kinderen van deze 

vrouwen zouden moeten volgen. In de ADA-richtlijn over DM2 

bij kinderen en adolescenten wordt een moeder met diabetes 

mellitus, of met zwangerschapsdiabetes tijdens de zwanger-

schap van het desbetreffende kind, wel als een risicofactor 

aangemerkt.

Conclusie
DM2 komt steeds meer voor bij kinderen en adolescenten. Het 

zou wenselijk zijn dat er in de NHG-Standaard Diabetes mel-

litus type 2 en de NDF Zorgstandaard Diabetes ook richtlijnen 

worden opgenomen voor de opsporing en diagnostiek van 

DM2 bij kinderen en adolescenten die een verhoogd risico heb-

ben op het ontwikkelen van DM2. Eenduidige criteria voor op-

sporing en diagnostiek van DM2 bij kinderen en adolescenten 

kunnen de huisarts helpen bij het vroegtijdig onderkennen 

van DM2 en het voorkomen van ernstige complicaties.

Dankwoord
Met dank aan Janneke Spitsbaard-Velmans, Jutta Neumann 
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het kritisch lezen van het manuscript. ▪

familieanamnese voor DM2 en hart- en vaatziekten. Als de 

richtlijnen betreffende obesitas van het NHG en CBO waren 

toegepast, had de huisarts patiënt A elke drie maanden op het 

spreekuur moeten zien om onder andere lengte en gewicht te 

bepalen. Jaarlijks had hij een nuchtere bloedglucosewaarde 

moeten bepalen. Helaas heeft deze controle bij patiënt A niet 

plaatsgevonden. Gewichtsverlies door het stimuleren van ge-

zonde voeding en meer lichamelijke activiteit kan de insuli-

neresistentie doen afnemen en daarmee het ontwikkelen van 

DM2 voorkomen en het cardiovasculair risicoprofiel verbete-

ren,14 zeker bij kinderen en adolescenten met obesitas, die op 

jonge leeftijd een intensief leefstijlprogramma volgen. Helaas 

is er geen evidence voor de effectiviteit van leefstijlprogramma’s 

bij kinderen en adolescenten met DM2.15 Voorkomen is dus be-

ter dan genezen.

Patiënt B is in 2005 terecht verwezen naar de kinderarts, 

maar wilde daar niet onder controle blijven. De huisarts heeft 

vervolgens wel jaarlijks een nuchtere bloedglucosewaarde be-

paald, maar daarbij een verkeerde afkapwaarde gehanteerd. 

Bij patiënt B zou in 2009 nader onderzoek hebben moeten 

plaatsvinden om de diagnose DM2 te bevestigen of uit te 

sluiten op basis van de nuchtere bloedglucosewaarde van 5,8 

mmol/l. Daarnaast heeft de huisarts geen nader onderzoek 

gedaan naar aanleiding van de gevonden dyslipidemie in 

2009. Juist de combinatie dyslipidemie en DM2 accelereert het 

proces van atherosclerose en verhoogd de kans op coronaire 

Tabel 2 Afkapwaarden voor verhoogd cardiovasculair risico bij kinderen met obesitas17

Leeftijd Triglyceriden HDL-cholesterol Bloeddruk Nuchtere glucose

6 tot 10 jaar Verder onderzoek moet plaatsvinden bij een familiegeschiedenis met metabool syndroom,  
DM2, dyslipidemie, hart- en vaatziekten, hypertensie en/of obesitas.

10 tot 16 jaar ≥ 1,7 mmol/l < 1,03 mmol/l Systolisch ≥ 130 mmHg
Diastolisch ≥ 85 mmHg

≥ 5,6 mmol/l

16+ jaar ≥ 1,7 mmol/l < 1,03 mmol/l voor mannen
< 1,29 mmol/l voor vrouwen

Systolisch ≥ 130 mmHg 
Diastolisch ≥ 85 mmHg

≥ 5,6 mmol/l

Tabel 1 Classificatie van BMI per leeftijdsjaar voor jongens en voor meisjes van 2 tot 18 jaar (NHG-Standaard Obesitas)

Jongens Meisjes

Leeftijd Graad 1 obesitas Graad 2 obesitas Graad 3 obesitas Leeftijd Graad 1 obesitas Graad 2 obesitas Graad 3 obesitas

2 20,1 22,5 23,6 2 19,8 21,9 23,4

3 19,6 21,2 22,2 3 19,4 21,5 23,2

4 19,3 20,7 21,7 4 19,2 21,6 23,5

5 19,3 20,6 21,7 5 19,2 22,0 24,2

6 19,8 21,0 22,2 6 19,7 22,8 25,5

7 20,6 21,7 23,2 7 20,5 24,0 27,4

8 21,6 23,0 24,9 8 21,6 25,6 29,8

9 22,8 24,6 27,0 9 22,8 27,2 32,3

10 24,0 26,4 29,5 10 24,1 28,8 34,6

11 25,1 28,3 32,2 11 25,4 30,3 36,5

12 26,0 30,2 34,8 12 26,7 31,6 38,0

13 26,8 31,8 36,9 13 27,8 32,6 38,9

14 27,6 32,9 38,4 14 28,6 33,3 39,4

15 28,3 33,7 39,1 15 29,1 33,9 39,7

16 28,9 34,2 39,5 16 29,4 34,3 39,9

17 29,4 34,6 39,8 17 29,7 34,7 39,9

18 30,0 35,0 40,0 18 30,0 35,0 40
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Diabetische voetzorg
Margreet van Putten gaat aan 

de hand van drie casus in op de 

aanpak van de medisch-noodza-

kelijke voetzorg in Nederland en 

de rol die praktijkondersteuners 

hierbij spelen. Zijn we nu waar 

we willen zijn? Die vraag is lastig 

te beantwoorden. Met de Simm’s-

classificatie en het hanteren van 

Zorgprofielen is weliswaar een 

enorme stap voorwaarts gezet, 

maar de discussies over compe-

tenties, vaardigheden en vooral 

wel of geen basisverzekerde voet-

zorg zijn nog niet achter de rug.

Insulinetherapie
Verhoeven en Van der Leeden ge-

ven in een klinische les voorbeel-

den van hoe je patiënten in de 

eerste lijn met insulineschema’s 

kunt behandelen, ook al zijn die 

schema’s behoorlijk complex. Zij 

vertellen hoe je verantwoord stap voor 

stap een intensief basaal-bolusinsu-

lineschema invoert, of hoe je hiermee 

juist moet stoppen.

Ondertussen in TPO 4

Dubbeldiagnose astma-COPD
Wanneer een patiënt verschijnselen 

heeft van zowel astma als COPD, is dat 

een lastig probleem vanwege de com-

plexe diagnostiek en vervolg-

beleid. Voor het stellen van de 

dubbeldiagnose astma-COPD is 

sowieso een tweede spirometrie 

nodig.

En verder
In dit nummer van TPO nemen 

we afscheid van redactielid An-

nette van Vliet en van columnist 

Bas Janssen, die in zijn columns 

ruim vijf jaar lang lief en leed 

deelde met de lezers. Verder is er 

een interessante discussie te lezen 

over varenicline en een interview 

over hoe ouderenzorg in Emmen 

is opgezet. In de rubriek Zicht op 

onderzoek komen statistiek, hypo-

thesetoetsing en de p-waarde aan 

de orde. ▪

Heeft uw praktijkondersteuner al een abonne-

ment? Zie www.tijdschriftpraktijkondersteu-

ning.nl. Een jaarabonnement kost € 85,-.
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• Diabetische voetzorg: zijn we waar we willen zijn?

• Dubbeldiagnose astma-COPD dubbel lastig

• Twee patiënten met insulinetherapie


