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Maaike Ronda

of de zorg voor DM2-patiënten in Nederland kosteneffectiever 

en verbeterd kan worden als er kritisch gekeken wordt, aan de 

hand van richtlijnen, of de patiënt in de juiste setting behan-

deld wordt. Ongeveer 85% van de patiënten met DM2 wordt nu 

behandeld in de eerste lijn, maar welke patiënt heeft mogelijk 

baat bij een eenmalig (elektronisch) consult of een (tijdelijke) 

verwijzing naar de tweede lijn? Deze samenwerking tussen 

huisarts en internist kan nog verbeterd worden.2 Daarnaast 

blijkt dat minder frequente monitoring van goed ingestelde 

patiënten binnen de eerste lijn in Nederland nog niet struc-

tureel plaatsvindt maar wel goede resultaten geeft.3 Bij deze 

vraagstukken zou e-health (in de vorm van monitoring via pa-

tiëntenportalen en elektronische consultatie tussen eerste en 

tweede lijn) een rol kunnen spelen. 

Conclusie
Naast afspraken over behandeldoelen zijn er ook transmurale 

afspraken over behandelsetting voor mensen met DM2. Het 

is op dit moment onduidelijk in hoeverre deze richtlijn met 

betrekking tot behandelsetting in de praktijk wordt gebracht 

en wat de mogelijke gevolgen voor de kosten en diabetes uit-

komsten zijn. Een interventie, waarbij de hoofdbehande-

laar ondersteund wordt door een op de richtlijnen gebaseerd 

elektronisch advies in het EPD kan mogelijk helpen om be-

handelsetting (zelfmonitoring, eerste lijn, eerste lijn met 

elektronisch consult internist en tweede lijn) voor mensen 

met DM2 te optimaliseren.

Belangrijkste onderzoekvragen
Leidt een op richtlijnen gebaseerd advies in het EPD ertoe dat 

mensen met DM2 in de optimale setting behandeld worden? 

Indien nee: waarom wordt deze richtlijn niet opgevolgd? In-

dien ja: wat zijn de gevolgen van de verschuiving voor patiënt-

tevredenheid en diabetesuitkomsten? ▪
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Praktijkvraag
Kan het elektronisch patiënten dossier (EPD) ondersteuning 

bieden aan zorgverleners om mensen met diabetes mellitus 

type 2 (DM2) in de optimale behandelsetting te krijgen? 

Huidig beleid
De NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 geeft onder meer 

aan wanneer en naar wie een patiënt eventueel verwezen 

moet worden. Daarnaast besteedt de LTA Diabetes Mellitus 

Type 2 (Landelijke Transmurale Afspraken) aandacht aan het 

beleid voor consultatie, verwijzing en ook terugverwijzing 

naar de eerste lijn. De gedachte is dat huisartsen en inter-

nisten op basis van de LTA regionale werkafspraken kunnen 

maken.

Relevantie voor de huisarts
De prevalentie van DM2 in Nederland is ongeveer 50 per 1000 

personen en de verwachting is dat die sterk gaat stijgen. Met 

name het aantal oude en zeer oude patiënten met diabetes zal 

toenemen. Het grootste deel van de diabeteszorg wordt in de 

eerste lijn geleverd. Niet alleen de diabetesbehandeling zelf, 

maar ook de complicaties en comorbiditeit vragen aandacht. 

Door een stijging van het aantal patiënten en de verwachte 

toename van de complexiteit is er mogelijk meer intercollegi-

aal contact met specialisten. Het is voor zowel de kwaliteit van 

zorg als de kosteneffectiviteit belangrijk om díe patiënten te 

identificeren die baat hebben bij (eenmalige) verwijzing naar 

een internist, en dat terugverwijzing plaatsvindt als de vraag 

van de huisarts over bijvoorbeeld individuele streefwaarden 

en behandeling, is beantwoord.

Stand van zaken in de literatuur
Patiënten met DM2 worden (in de eerste of tweede lijn) niet 

altijd volgens de richtlijnen behandeld in de aanbevolen set-

ting. Een Deens onderzoek laat zien dat patiënten met DM2 

vaak in de tweede lijn behandeld blijven. De helft van de pa-

tiënten kwam na 18 maanden retour en bij 20% was er na zes 

jaar nog steeds contact met de tweede lijn.1 Het is onbekend 
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