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Inleiding De politiek pleit voor een verbetering van de diabe-

teszorg door middel van taakdelegatie. Goede protocollen voor 

het behandelen van ontregelde diabetespatiënten zijn hiervoor 

nodig. Onze vraag is of de NHG-Standaard Diabetes mellitus 

type 2 gebruikt kan worden als protocol voor de behandeling van 

ontregelde patiënten met diabetes mellitus type 2.

Methoden Aan de hand een randomisatietabel is een aselecte 

steekproef genomen van 70 patiënten die naar de diabetespoli-

kliniek van de Isala Klinieken in Zwolle waren verwezen. Zij wer-

den behandeld door een basisarts die de NHG-Standaard strikt 

opvolgde. De uitkomstmaten zijn de dalingen van de streef-

waarden van de NHG-Standaard wat betreft HbA1C, bloeddruk 

en vetspectrum en het aantal patiënten dat binnen een jaar die 

dalingen had bereikt.

Resultaten Negendertig patiënten werden door hun huisarts niet 

volgens de NHG-Standaard naar de tweede lijn verwezen. Het 

HbA1C daalde gemiddeld 1,7 procentpunt; 97% van de patiënten 

had na de behandeling een goed of aanvaardbaar HbA1C (≤8,5). 

Bij 60% was na behandeling de bloeddruk lager dan 150/85 

mmHg en van 88% lag het vetspectrum binnen de streefwaarden.

Beschouwing Behandeling van verwezen patiënten met diabetes 

mellitus type 2 door een basisarts die de NHG-Standaard strikt 

opvolgt is effectief, zelfs in een tweedelijnssetting. De vraag blijft 

of implementatie van deze behandeling in de eerste lijn en door 

verpleegkundigen mogelijk blijkt. Wel leidt het strikt opvolgen 

van de NHG-Standaard waarschijnlijk tot minder verwijzingen 

naar de tweede lijn.
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Inleiding
Medio 2004 heeft minister Hoogervorst de Kamer geschreven dat 

slechts eenderde van de diabetespatiënten in Nederland goede 

zorg krijgt volgens de standaard van de Nederlandse Diabetes 

Federatie (NDF).1 Een mogelijkheid om de kwaliteit van de dia-

beteszorg te verbeteren is taakdelegatie aan getrainde verpleeg-

kundigen. Om deze reden zijn er op dit moment al meer dan 1100 

praktijkondersteuners werkzaam in de eerste lijn. Een praktijk-

ondersteuner verleent gedelegeerde medisch inhoudelijke huis-

artsgeneeskundige zorg, in het bijzonder aan patiënten met een 

chronische aandoening, zoals diabetes mellitus en astma/COPD.2 

Uit onderzoek blijkt dat gespecialiseerde verpleegkundigen in 

samenwerking met artsen goed in staat zijn om stabiele patiënten 

met diabetes mellitus type 2 (DM2) een adequate behandeling 

te geven met behulp van protocollen.3-6 De NHG-Standaard DM2 

geeft richtlijnen hoe ontregelde patiënten behandeld kunnen 

worden. Toch sturen huisartsen ontregelde diabetespatiënten ook 

vaak in naar de tweede lijn. Ongeveer 75% van de DM2-patiënten 

begeleidt de huisarts zelf.7 Om taakverschuiving van artsen naar 

verpleegkundigen te kunnen laten plaatsvinden zijn betrouwbare 

protocollen noodzakelijk die gebaseerd zijn op richtlijnen. Er zijn 

echter geen protocollen voorhanden die in de praktijk getest zijn 

om ontregelde diabeten te behandelen.

Wij hebben dan ook onderzocht in hoeverre patiënten met DM2 

met een ontregeling van het glucosemetabolisme, een te hoge 

bloeddruk of een afwijkend vetspectrum goed te behandelen zijn 

door strikt een protocol op te volgen dat gebaseerd is op de NHG-

Standaard Diabetes mellitus type 2.

Methoden
Onderzoeksopzet

In de periode van 1 januari tot 1 oktober 2001 is aan de hand 

van een randomisatietabel een aselecte steekproef van 70 patiën-

ten genomen van alle patiënten met DM2 die door hun huisarts 

waren verwezen naar de diabetespolikliniek van de Isala Klinieken 

in Zwolle in verband met een niet goed geregelde glucose, een 

afwijkend vetspectrum, een te hoge bloeddruk of een combinatie 

hiervan. Patiënten met een andere verwijsindicatie hebben wij 

van dit onderzoek uitgesloten. De follow-upperiode was maxi-

maal een jaar na het eerste bezoek aan de polikliniek of de duur 

van de behandeling tot het moment van terugverwijzing naar de 

huisarts.
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Wat is bekend?
  Met behulp van protocollen kunnen stabiele patiënten met dia-

betes mellitus type 2 goed behandeld worden.

Wat is nieuw?
  Ontregelde of niet goed ingestelde patiënten met diabetes mel-

litus type 2 zijn goed behandelbaar met behulp van protocollen 

gebaseerd op de NHG-Standaarden.

  Door implementatie van dit soort protocollen in de eerste lijn 

zou het aantal verwijzingen naar de tweede lijn geminimali-

seerd kunnen worden.

Interventie

Een basisarts behandelde alle patiënten binnen twee weken na 

verwijzing strikt volgens protocollen. Deze zijn bijna volledig 

gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 en 

waar nodig aangevuld met de NHG-Standaard Hypertensie, de 

NHG-Standaard Cholesterol, de CBO-richtlijn Hoge bloeddruk, 

de richtlijnen en adviezen van het CBO/NDF voor een goede dia-

beteszorg en het Farmacotherapeutisch Kompas en beschreven in een 

protocollenboek.8-15 Omdat de NHG-Standaard geen richtlijnen 

geeft over de aanpassing van insulinedoseringen is hiervoor een 

nieuw protocol geschreven.16 Deze protocollen zijn in alle geval-

len strikt toegepast.

De basisarts gaf ook alle nodige voorlichting en uitleg zoals over 

de bloedglucosemeter en de insulinepen. De patiënten zagen 

geen diabetesverpleegkundige zoals gebruikelijk is op een dia-

betespolikliniek. We sloten de behandeling af als de parameter 

van de primaire verwijsreden binnen de streefwaarde lag (HbA1c 

<8,5%, bloeddruk <150/85 mmHg of het cholesterol binnen de 

streefwaarden van de NHG-Standaard).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaten waren de daling van het gemiddelde 

HbA1c en het aantal patiënten dat binnen een jaar de streef-

waarde van het HbA1c had bereikt. De patiënten werden inge-

deeld naar de streefwaarde die de NHG-Standaard aanhoudt: een 

HbA1C<7% is goed, tussen 7 en 8,5% redelijk en >8,5% slecht.

De secundaire uitkomstmaten waren de dalingen in gemiddelde 

bloeddruk, cholesterol, cholesterol/HDL-ratio, gewicht en BMI. 

We gingen na hoeveel patiënten binnen een jaar een bloeddruk 

binnnen de streefwaarde hadden (150/85 mmHg) en hoeveel 

patiënten een vetspectrum hadden dat voldeed aan de patiëntaf-

hankelijke streefwaarde. Voor de analyse van alle dalingen maak-

ten we alleen gebruik van de gegevens van de patiënten van wie 

een uitgangs- en een eindwaarde bekend waren. Tevens gingen 

we na of de patiënten waren verwezen volgens de verwijsindica-

ties van de NHG-Standaard DM2.

Metingen

Bloeddrukken werden gemeten met een gekalibreerd-gevalideerde 

elektronische bloeddrukmeter, de Omron 711.17 Alle laboratori-

umwaarden zijn in het laboratorium in de Isalaklinieken bepaald. 

Het gewicht is bepaald met een geijkte weegschaal van het merk 

Seca®.

Statistische analyse

De dalingen in HbA1C, bloeddruk, cholesterol, triglyceriden, cho-

lesterol/HDL-ratio, HDL, gewicht en BMI toetsten we met behulp 

van de gepaarde student t-toets (bij een normale verdeling) en de 

Wilcoxon-toets (bij een niet-normale verdeling). Dichotome vari-

abelen analyseerden we longitudinaal met de McNemar-test. Alle 

analyses werden uitgevoerd met SPSS, versie 11.0.

Resultaten
Patiënten

Tussen januari en oktober 2001 verwezen huisartsen 162 patiën-

ten met DM2 door naar de Isala Klinieken. Van ons onderzoek 

sloten we 49 patiënten uit: 42 vanwege een andere verwijsindica-

tie dan disregulatie van de glucose, hypertensie of een afwijkend 

vetspectrum, 5 patiënten zijn nooit op het spreekuur verschenen, 

één patiënt is met spoed opgenomen waardoor poliklinische 

behandeling niet gestart is en één patiënt wilde niet deelnemen 

aan het onderzoek. Van de 112 patiënten die overbleven hebben 

we aan de hand van een randomisatietabel een aselecte steek-

proef genomen van 70 patiënten. Er vielen 5 patiënten tijdens 

de behandeling uit wegens opname in een verpleeghuis, psychi-

atrische problematiek, uitstappen uit eigen initiatief en uitge-

breide comorbiditeit. Bij deze vijf patiënten was een protocol-

laire behandeling niet mogelijk. Van 3 patiënten waren tijdens de 

analyse geen gegevens beschikbaar. Uiteindelijk includeerden we 

62 patiënten voor analyse (figuur). Van de 62 patiënten hadden 

58 patiënten de verwijsindicatie disregulatie van de glucosehuis-

houding, zonder dat in de verwijsbrief nog een andere reden van 

verwijzing genoemd werd. Eén patiënt werd verwezen vanwege 

hypertensie bij een goede glucoseregulatie en bij 3 patiënten 

was een afwijkend vetspectrum de verwijsreden. Bij één patiënt 

werden in de verwijsbrief bijwerkingen op statines als probleem 

genoemd.

De patiënten waren gemiddeld 62,2 jaar oud (SD 11,5) en 46,8% 

was man. Gemiddeld hadden de patiënten 8,7 jaar diabetes 

mellitus (SD 8,4). De gemiddelde contactfrequentie tussen de 

basisarts en de patiënt was 6,9 (SD 2,9) en de gemiddelde duur 

van de behandeling was 7,5 maanden (SD 3,9). Wij verwezen 44 

patiënten terug naar de huisarts na een gemiddelde behandeling 

van 5,7 maanden (SD 3,1). Bij de andere 18 patiënten duurde de 

behandeling meer dan 12 maanden. Alleen de eerste 12 maanden 

van de behandeling vallen binnen de follow-upperiode.

Effecten behandeling

In tabel 1 zijn de effecten van de behandeling beschreven, uitgedrukt 

in aanvangswaarden, eindwaarden en dalingen van het HbA1C, de 

bloeddruk, cholesterol, HDL, cholesterol/HDL-ratio, gewicht en 

BMI. Uit de tabel blijkt dat alle waarden significant verbeterd zijn 
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behalve de BMI. In tabel 2 staan de percentages patiënten die de 

streefwaarden van de NHG-Standaard gehaald hebben.

Glykemische regulatie. Het HbA1C daalde met 1,7 procentpunt. Uit 

tabel 2 is op te maken dat 56 van de 58 patiënten binnen een jaar 

een aanvaardbaar HbA1C hadden (<8,5%); 18 van de 56 hadden 

een goed HbA1C (<7%). Vóór de behandeling waren dit respectie-

velijk 22 en 5 patiënten.

Bloeddrukwaarden. Gemiddeld daalde de systolische bloeddruk met 

18 mmHg en de diastolische bloeddruk met 11,3 mmHg. Het aan-

tal patiënten met een bloeddruk <150/85 mmHg nam toe van 11 

vóór de behandeling tot 35 na de protocollaire behandeling.

Vetspectrum. Het vetspectrum verbeterde tijdens de interventie sig-

nificant. Het aantal patiënten met een goed vetspectrum was bij 

baselinemeting al redelijk hoog (80%). Dit percentage steeg wel 

verder, maar deze stijging was niet significant.

Gewicht. De patiënten kwamen gemiddeld 1,9 kg (95%-BI 0,8-3,0) 

aan. De BMI nam gemiddeld toe met 0,6 kg/m2 (95% BI 1,0-0,3).

Als we de groep patiënten opsplitsen in een groep waarbij met 

insulinebehandeling gestart werd tijdens de protocollaire behan-

deling (n=32) en de overige patiënten, blijkt dat de BMI en het 

gewicht alleen in de eerste groep gestegen zijn. De gemiddelde 

gewichtstoename in deze groep was 3,8 kg en de BMI is met 1,3 

gestegen.

Verwijsindicaties

In totaal zijn 58 patiënten ingestuurd met als verwijsindicatie een 

glykemische ontregeling. Tijdens het eerste bezoek bleken 6 van 

deze patiënten een goed HbA1C te hebben (<7%). Van de overige 

52 patiënten werden 36 patiënten behandeld met orale medicatie 

die ten tijde van de verwijzing nog niet maximaal gedoseerd was. 

Bij 29 patiënten kon volgens het protocol eerst gestart worden 

met ophoging van de orale bloedglucoseverlagende medicatie.

Uiteindelijk zijn 31 patiënten overgegaan op insuline. Hiervan zijn 

10 patiënten uitgekomen op een 1 maal daags insulineregime, 19 

patiënten op een 2 maal daags insulineregime en 2 patiënten op 

een 4 maal daags insulineregime.

In het kader staan de verwijsindicaties naar een internist uit de 

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 vermeld. In totaal zijn 

35 van de 58 patiënten met een moeilijk instelbare glucosespiegel 

niet verwezen volgens de verwijsindicaties van de NHG-Standaard. 

Zes patiënten bleken niet ontregeld te zijn en bij 29 patiënten had 

de huisarts de orale medicatie nog tot de maximale dosis kun-

nen ophogen. Zeventien van die 29 patiënten zouden misschien 

uiteindelijk toch verwezen worden om met insulinebehandeling 

te gaan beginnen.

Tabel 1 Analyse van de protocollaire behandeling*

T0† (SD) <1 jaar (SD)‡ Daling 95%-BI
HbA1C in % (n = 58) 9,0 (1,5) 7,3 (0,8) 1,7 1,3 - 2,1
Bloeddruk systolisch in mmHg (n=60) 160,1 (22,8) 142,2 (18,7) 18,0 12,6 - 23,3
Bloeddruk diastolisch in mmHg 86,6 (11,2) 75,3 (7,6) 11,3 9,0 - 13,7
Cholesterol in mmol/l (n=57) 5,2 (0,9) 4,7 (0,9) 0,5 0,3 - 0,7
HDL in mmol/l (n=54) 1,12 (0,27) 1,18 (0,26) -0,06 –1,1 - –0,01
Chol/HDL-ratio 4,9 (1,3) 4,1 (0,9) 0,8 0,5 - 1,1
BMI (n=52) 30,9 (5,1) 31,5 (5,2) -0,6 –1,0 - –0,3
BMI, insulinestarters 31,7 33,0 -1,3 –1,8 - –0,8
BMI, overige patiënten 30,0 29,9 0,1 –0,3 - 0,6
Gewicht in kg, insulinestarters (n=28) 93,3 (17,9) 97,1 (17,5) -3,8 –2,5 - –5,2
Gewicht in kg, overige patiënten (n=24) 88,3 (18,5) 87,9 (18,5) 0,4 –1,0 - 1,8

* Alle waarden zijn gemiddelden.
† T0 is het moment van aanvang van de behandeling.
‡ < 1 jaar: de follow-upperiode is 1 jaar, sommige patiënten werden eerder terugverwezen, andere bleven in de tweede lijn. We gebruikten de laatst gemeten waarde 
of de waarde na 1 jaar.

Figuur Stroomdiagram

totaal verwezen patiënten (n=162)

geëxcludeerd (n=49):

– niet verschenen (n=5)

– andere verwijsindicatie (n=42)

– andere reden (n=2):

  a. spoedopname

  b. patiënt wil niet meedoen

binnen 1 jaar naar 

de 1e lijn (n=44)

(n=112)

aselecte steekproef (n=70)

uitgevallen (n=8):

– verpleeghuisopname (n=1)

– psychiatrische problemen (n=1)

– vrijwillig uitgestapt (n=2)

–  gegevens niet beschikbaar tijdens ana-

lyse (n=3)

–  niet behandelbaar volgens protocol 

(n=1)

na 1 jaar nog in 

de 2e lijn (n=18)

geanalyseerd (n=26)
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Van de 3 patiënten die verwezen werden in verband met alleen 

een afwijkend vetspectrum zijn er 2 niet volgens de criteria verwe-

zen. Alledrie gebruikten geen cholesterolverlagende medicijnen; 

bij één patiënt was dit vanwege bijwerkingen. Eén patiënt werd 

verwezen in verband met hypertensie bij een goede glucoseregu-

latie; hij kreeg daarvoor 12,5 mg hydrochloorthiazide.

Beschouwing
Dit observationeel onderzoek toont de effectiviteit aan van een 

behandeling van verwezen diabetespatiënten met disregulatie van 

de glucose, hypertensie en/of hypercholesterolemie met behulp 

van protocollen die gebaseerd zijn op de NHG-Standaarden. Bij 

de patiënten zijn binnen een jaar het HbA1C, de systolische en de 

diastolische bloeddruk, het cholesterol en de cholesterol/HDL-

ratio significant gedaald. De BMI is bij de patiënten die tijdens 

de behandeling gestart zijn met insuline significant toegenomen, 

wat vaker wordt gezien bij het begin van insulinebehandeling.18

Wanneer we kritisch kijken naar het soort patiënten dat verwezen 

is naar ons ziekenhuis, dan blijkt een groot deel van hen niet vol-

gens de standaard te zijn verwezen. Van de 58 patiënten die ver-

wezen waren in verband met een glykemische disregulatie bleken 

er 6 niet ontregeld te zijn – zij zijn onterecht verwezen – en bij 29 

patiënten had de huisarts de orale medicatie nog tot de maxi-

male dosering kunnen ophogen. Zeventien van deze 29 patiënten 

zouden uiteindelijk wel verwezen kunnen worden in verband met 

de start van insulinebehandeling, aangezien dit voor huisartsen 

een facultatieve bezigheid is – deze patiënten waren dus wel te 

vroeg verwezen en daardoor mogelijk te lang in de tweede lijn. De 

patiënten die in verband met vetspectrumstoornissen en hyper-

tensie waren verwezen werden niet voldoende behandeld door de 

huisarts, op één patiënt na.

Goddijn et al. vonden in een 

populatie patiënten in 1993-

1994 ook dat patiënten die nog 

niet maximaal behandeld wor-

den met orale bloedglucosever-

lagende medicatie ingestuurd 

werden naar de Isala Klinie-

ken.19 Wellicht dat er mogelijk 

ook een andere verwijsreden 

een rol speelde, maar hierover 

was niets in de verwijsbrieven te lezen. Een andere verklaring zou 

kunnen zijn dat de huisartsen vanwege de grote tijdsinvestering 

zelf niet in staat waren deze patiënten goed te behandelen. Taak-

delegatie zou hier mogelijk uitkomst kunnen bieden.

Beperkingen

Bij dit onderzoek zijn wel kritische kanttekeningen te zetten. Zo 

is het mogelijk dat de dalingen van de uitkomstmaten die bereikt 

zijn niet de uiteindelijke dalingen zijn. Het kwam regelmatig voor 

dat een patiënt die net gestart was met nieuwe medicatie weer 

terug werd verwezen naar de huisarts. Er werd niet afgewacht tot 

de dalingen volledig gerealiseerd waren. Daarom is de groep met 

een aanvaardbaar HbA1C aan het eind van de behandeling ook 

redelijk groot; als enige tijd later nogmaals het HbA1C gemeten 

zou zijn, zou de daling waarschijnlijk groter zijn geweest en zou-

den meer mensen goed ingesteld zijn.

Bovendien weten we niet wat er gebeurt met de instelling na 

terugverwijzing naar de eerste lijn. Meestal blijft deze gelijk, soms 

treedt er verbetering op, maar in het slechtste geval zullen de 

waarden weer wat verslechteren.20 Dit blijft echter speculeren.

Een andere beperking is dat vijf patiënten tijdens het onderzoek 

zijn uitgevallen omdat een protocollaire behandeling niet moge-

lijk was. Dit betekent dat wij geen intention-to-treatanalyses heb-

ben uitgevoerd.

Conclusie
De uitkomsten van dit onderzoek zijn vergelijkbaar met eerder 

beschreven onderzoeken op dit terrein. Jacobs et al. beschreven 

dat strikt opvolgen van de NHG-Standaard tot goede diabetes-

regulatie leidt.21 Ook protocollaire behandeling door verpleeg-

kundigen in de tweede lijn bleek goede diabetesregulatie op te 

kunnen leveren.3,4,6 Het ging bij al deze onderzoeken om stabiele 

patiënten. Het verschil met al deze onderzoeken is dat wij ons in 

ons onderzoek op ontregelde patiënten hebben gericht.

Ondanks dat dit observationele onderzoek gedaan is in de tweede 

lijn verwachten wij dat een dergelijke protocollaire behandeling 

ook in de eerste lijn succesvol kan zijn, waarbij de huisarts of 

de praktijkondersteuner volgens de protocollen werkt. Uit een 

gerandomiseerd onderzoek dat wij met dezelfde protocollen in 

de eerste lijn hebben uitgevoerd en waarbij praktijkondersteuners 

de helft van de patiënten volledig begeleidden, inclusief het voor-

schrijven van medicatie, blijkt dat de ondersteuners gelijkwaar-

dige diabeteszorg leveren als de huisartsen.22

Tabel 2 Percentage patiënten dat streefwaarden heeft bereikt

Doel T0 <1 jaar 
n % n %

HbA1c (n=58) <7,0 5 8,6 18 31,0%†

≤8,5 22 37,9 56 96,6%‡

Systolische bloeddruk (mmHg) (n=62) <150 21 35,0 41 68,3%‡ 
Diastolische bloeddruk (mmHg) (n=62) <85 25 41,7 52 86,7%‡

Bloeddruk (mmHg) (n=60) <150/85 11 18,3 35 58,3%‡ 
Vetspectrum (n=59) * 47 79,9 52 88,1%#

*  Individuele streefwaarde volgens NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 waarbij er een behandelindicatie is bij personen tussen 
de 50 en 70 jaar voor mannen en 50 en 75 jaar voor vrouwen met ≥ 25% kans op hart- en vaatziekten in 10 jaar. Indien er een 
behandelindicatie was, werd gestreefd naar een totaal cholesterol <5 mmol/l.

† p=0,001, ‡ p<0,001, # p=0,063

Verwijsindicaties naar een internist volgens de NHC-Standaard 
Diabetes mellitus type 2:
–  instelling op insuline bij afwezigheid van randvoorwaarden of 

voldoende deskundigheid huisarts;

–  bij onvoldoende correctie van postprandiale waarden met 

tweemaal daags gebruik van insuline;

–  bij een serumcreatinine >200 micromol/l of een klaring  

<30 ml/min;

–  ernstige hyperglykemie en hyperglykemisch coma: consultatie 

respectievelijk verwijzing internist.
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Naar onze overtuiging kan protocollaire behandeling gebaseerd 

op NHG-Standaarden – mits nauwkeurig opgevolgd – goed wor-

den gebruikt om ontregelde patiënten met DM2 te behandelen. 

Dit betekent dat de NHG-Standaard een goede richtlijn is zowel 

voor goed ingestelde als ontregelde patiënten met DM2. Momen-

teel doen wij onderzoek naar implementatie van deze protocollen 

in het kader van de taakdelegatie aan verpleegkundigen zowel in 

de tweede als in de eerste lijn.
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Abstract
Bakker WM, Houweling ST, Bilo HJG, Meyboom-de Jong B. Diabetes 

mellitus type 2 patients referred to the polyclinic benefit from treatment 

given according to the NHG standard. Huisarts Wet 2006;49(1):15-9.

Introduction A way of achieving better care for all diabetes patients is 

to delegate to trained nurses the tasks involved. There are no appropri-

ate protocols available for treating diabetics whose blood glucose levels 

have not been regulated. Our question was: in the case of diabetics with 

un-regulated blood glucose levels, high blood pressure or high choles-

terol levels, is treatment effective when it follows strictly the guidelines 

laid down by the Dutch College of General Practitioners (NHG)?

Methods We randomly selected 70 patients who had been referred by 

their GP to the diabetes clinic. They were all treated by a medical doctor 

who followed the NHG guidelines strictly. The outcome measurements 

were the decreases achieved in HbA1C, cholesterol levels and blood 

pressure. We also recorded the number of patients who achieved the 

treatment goals.

Results 39 patients were not referred according to the guideline by their 

GPs. The HbA1C decreased on average by 1.7 percentage points. 97% 

of the patients had a good or acceptable HbA1C after treatment (≤ 8.5), 

60% had blood pressure lower than 150/85 mmHg and 88% a lipid profile 

within the target goal.

Discussion When the NHG guidelines are strictly adhered to, treatment 

of Diabetes Type 2 patients by a medical doctor is effective. It is as yet 

uncertain whether it is possible to delegate the care of un-regulated 

diabetics to trained nurses. What is certain is that diabetes mellitus is an 

illness that can be treated by a GP. This means that referrals to specia-

lists can be limited.


