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Genezing van diabetes mellitus type 2?

Marc Huls, Mattees van Dijk, Maril Boesten

nen ten aanzien van de behandeling.5 In de standaard staat 
echter niet wat het beleid moet zijn na het bereiken van lang-
durige normoglykemie zonder medicatie. Kan de huisarts bij 
deze patiënten de diagnose diabetes type 2 schrappen? Hoe 
lang moet hij deze patiënten in een diabeteszorgprogramma 
controleren en met welke frequentie moet dat gebeuren?

Dit artikel probeert op deze vragen antwoord te geven. Na-
mens de DiHAG (Diabetes Huisartsenadvies Groep) geven we 
tevens een advies.

diagnose schrappen?
Genezing of remissie?
Om de diagnose diabetes te schrappen zou de ziekte genezen 
moeten zijn. Kan diabetes mellitus type 2 eigenlijk wel gene-
zen? Of is het juister van remissie van de ziekte te spreken? We 
definiëren genezing als het volledig herstel van goede gezond-
heid. Van partiële remissie is sprake als de ziekteverschijnse-
len of symptomen van de ziekte verminderd zijn. Bij volledige 
remissie zijn de ziekteverschijnselen of symptomen geheel 
verdwenen. Bij remissie is het per definitie mogelijk dat de 
ziekteverschijnselen terugkeren.6 We moeten naar onderlig-
gende mechanismen kijken om deze vragen te beantwoorden.

De oorzaken
We kunnen dus pas van genezing van diabetes mellitus type 
2 spreken als er sprake is van een volledig herstel van goede 
gezondheid. Dat is het geval als de onderliggende oorzaken én 
de gevolgen van de ziekte verdwenen zijn. Het is echter onmo-
gelijk dé oorzaken van diabetes mellitus type 2 aan te wijzen: 
een ingewikkeld samenspel van oorzaken en mechanismen 
leidt uiteindelijk tot het manifest worden van de ziekte. Naast 
de usual suspects als obesitas, genetische predispositie, bèta-
celverlies en insulineresistentie, spelen hier nog vele andere, 
bekende of onbekende factoren mee. Het valt dus niet te be-
oordelen of alle onderliggende oorzaken verdwenen zijn.

Hoewel een aantal oorzakelijke factoren mogelijk verdwe-
nen kan zijn bij het realiseren van langdurige normoglykemie 

Inleiding

Het is een vraag waarmee elke huisarts te maken krijgt: 
wat doe je met een diabetespatiënt die langdurig nor-

male bloedglucosewaarden heeft?  Daarbij bereikt deze pa-
tiënt de normoglycemie nogal eens zonder glucoseverlagende 
medicatie. Zo blijkt uit het ADDITION-onderzoek, waarbij 
men huisartsenpraktijken screende op diabetes mellitus type 
2, dat 43,6% van de ontdekte patiënten ook 5 jaar na het stellen 
van de diagnose geen glucoseverlagende medicatie nodig 
had.1 Daarnaast zorgt de toename van het aantal uitgevoerde 
bariatrische ingrepen ook in Nederland, van 800 in 2003 naar 
3500 in 2008, voor meer ‘normoglykemische diabetespatiën-
ten’.2,3 Bariatrische chirurgie heeft namelijk een zeer positieve 
invloed op diabetes mellitus type 2. Zo bleek reeds in 1995 dat 
bariatrische chirurgie bij 82,9% van de pa tiënten een terug-
keer naar normoglykemie tot gevolg had.4

De NHG-Standaard Diabetes mellitus uit 2006 beschrijft 
hoe men de diagnose diabetes moet stellen en geeft richtlij-
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Binnen de huisartsenpraktijk bereiken steeds meer diabeten lang-
durige normoglykemie door leefstijlinterventies of bariatrische 
chirurgie. Er zijn geen landelijke richtlijnen die aangeven hoe huis-
artsen hiermee om moeten gaan. Uit de literatuur en onderzoek 
blijkt dat het beter is om van remissie, dan van genezing te spre-
ken. Dit heeft te maken met de onderliggende pathofysiologische 
mechanismen, maar ook met de kans op recidief van de diabetes 
na remissie. Daarnaast impliceert de term ‘genezing’ dat alle tij-
dens de diabetes ontstane orgaanschade ook verdwenen is na 
realisering van normoglykemie. Ziektespecifieke (microvasculai-
re) en generieke complicaties (macrovasculair/cardiovasculair) 
blijven echter in verschillende mate bestaan, ook als er langdurig 
sprake is van normoglykemie. Ook lijkt er onomkeerbare weefsel-
schade te zijn, de zogenaamde ‘metabolic memory’. Bij bariatri-
sche chirurgie heeft men in verschillende onderzoeken aange-
toond dat de mortaliteit en morbiditeit na remissie afnemen. Bij 
leefstijlinterventies bleek dit vooralsnog niet aantoonbaar. Wij 
bevelen de huisarts aan om bij remissie van diabetes mellitus type 
2 de consensusrichtlijnen van de American Diabetes Association 
te volgen. Dit sluit aan bij de NHG-Standaarden Diabetes mellitus 
en CVRM, die ook verschillende risicofactoren meenemen in de 
overwegingen. Hierbij blijft follow-up op macrovasculaire compli-
caties noodzakelijk en kan men follow-up op microvasculaire 
complicaties verminderen, maar niet staken.
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De kern
 ▪ Steeds meer diabeten bereiken langdurige normoglykemie 

zonder medicatie.
 ▪ Er zijn geen landelijke richtlijnen die aangeven hoe huisartsen 

hiermee om moeten gaan.
 ▪ Op grond van de onderliggende pathofysiologische mecha-

nismen kan men in deze gevallen beter spreken van remissie en 
niet van genezing van diabetes.

 ▪ Follow-up op macrovasculaire complicaties blijft noodzake-
lijk.

 ▪ Follow-up op microvasculaire complicaties kan men vermin-
deren, maar niet staken.
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SOS-onderzoek, een prospectieve, niet-gerandomiseerde trial 
die chirurgische interventie vergelijkt met een heterogeen 
behandelde controlegroep, dat chirurgie na 2 jaar effectiever 
is in het bereiken van remissie van diabetes, dan niet-chiru-
gische behandelingen. Na 10 jaar is dit verschil wel wat min-
der uitgesproken.20 Ook een grote meta-analyse laat zien dat 
bariatrische chirurgie effectief is in het bereiken van remissie 
van diabetes. De remissiepercentages variëren van 56,7% bij de 
minst ingrijpende interventie (plaatsing van een maagband) 
tot 95,1% bij de meest ingrijpende procedure (biliopancreati-
sche omleiding/duodenal switch).21 De recidiefpercentages 
van diabetes laten hier echter geen consistent beeld zien. De 
conclusie die we hieruit trekken is dat we geen door onder-
zoek onderbouwde voorspellingen kunnen doen over de kans 
op recidief van diabetes na remissie. Daarom zullen we pati-
enten in remissie moeten blijven controleren op terugval.

verhoogde kans morbiditeit en mortaliteit
Follow-up van microvasculaire complicaties als retinopathie, 
nefropathie en polyneuropathie hoort naast de behandeling 
van cardiovasculaire risicofactoren als hypertensie en dysli-
pidemie tot de kern van het diabetesmanagement.5 Maar hoe 
staat het met deze orgaanschade bij een patiënt in remissie?

Microvasculaire complicaties
Als we naar diabetische retinopathie kijken, als voorbeeld van 
microvasculaire orgaanschade,  blijkt er een duidelijke causaal 
verband te bestaan tussen de ontregeling van de bloedsuiker 
en het risico op ontwikkeling hiervan.22-24 We mogen een af-
name verwachten van de kans op complicaties bij langdurige 
normoglykemie. Volledig staken van de follow-up van micro-
vasculaire schade na het bereiken van volledige remissie van 

(obesitas, insulineresistentie), zullen andere factoren in ieder 
geval geheel of gedeeltelijk aanwezig blijven (genetische pre-
dispositie, bèta-celverlies in de pancreas).7-9 Concluderend: als 
we naar de oorzaken van diabetes kijken kunnen we beter van 
remissie, dan van genezing spreken.

De gevolgen
De ingewikkelde situatie rond de oorzaken van diabetes mel-
litus type 2 zorgt ervoor dat we de diagnose ook niet stellen 
op basis van oorzaken, maar op grond van wat we meten. 
Daarbij maken we onderscheid tussen diabetes mellitus type 
2 en type 1 op basis van de aanwezigheid respectievelijk de af-
wezigheid van een nuttige restinsulinesecretie.10 Vervolgens 
zijn de afkapwaarden, waarboven een patiënt de diagnose Im-
paired Fasting Glucose (IFG), Impaired Glucose Tolerance (IGT) 
of diabetes mellitus type 2 krijgt, gebaseerd op de gemiddelde 
prognostische implicaties van de ziekte.11 Oorspronkelijk zijn 
deze afkappunten gebaseerd op de pragmatische indeling 
door de WHO, waarbij men twee gradaties van vasculair risico 
heeft geïdentificeerd: diabetes (kans op retinopathie en ma-
crovasculair risico) en Impaired Glucose Tolerance (macrovas-
culair risico, maar geen retinopathie).12 Deze afkapwaarden 
heeft men met voortschrijdend inzicht in de loop der jaren 
naar beneden bijgesteld.10,12,13 Verschillende onderzoeken laten 
daarbij duidelijk zien dat in de jaren voordat men de diagnose 
diabetes mellitus type 2 kan stellen, er in het algemeen reeds 
macrovasculaire en microvasculaire schade is opgetreden.14-16 
Daarnaast is bekend dat patiënten met diabetes mellitus type 
2 met een lagere nuchtere glucose op het tijdstip van diagnose 
een betere prognose op morbiditeit en mortaliteit hebben, 
dan patiënten met een hogere nuchtere glucose.17 De invloed 
op de langere termijn van de vroege instelling in het verleden 
noemt men wel ‘metabolic memory’.18 Oorzaak hiervan lijkt 
onomkeerbare weefselschade door glycolisering van lipopro-
teïnen en vitale enzymen in de cellen.19 Door de combinatie 
van bovenstaande factoren is het niet mogelijk een uitspraak 
te doen over de snelheid waarmee een door diabetes verhoogd 
cardiovasculair risico na het bereiken van normoglykemie zal 
afnemen. Dus ook als we kijken naar de gevolgen van diabetes 
kunnen we beter van remissie dan van genezing spreken.

Kans op recidief van diabetes na remissie
Zolang er een risico op terugval naar hyperglykemie is, moe-
ten we patiënten in remissie controleren. Gezien de onder-
liggende pathofysiologische afwijkingen en/of genetische 
predispositie zal er altijd een risico op terugval zijn.

Theoretisch zou men hierbij verwachten dat de wijze waar-
op men remissie bereikt, van invloed is op de kans op een re-
cidief van de diabetes. Een niet-omkeerbare interventie, zoals 
bij de meer ingrijpende vormen van bariatrische chirurgie, 
zou dan superieur moeten zijn ten opzichte van minder in-
grijpende, zoals een maagbandplaatsing of leefstijlinterven-
ties. Wij hebben geen onderzoeken kunnen vinden die deze 
onderzoeksvraag direct probeerden te beantwoorden. Wel is 
het een en ander te interpreteren. Zo blijkt uit het Zweedse 

Abstract
Huls MHJ, Van Dijk MJ, Boesten ML. Curing diabetes mellitus type 2? Huisarts Wet 2013;56(2):70-3.
Increasingly more people with diabetes are achieving long-lasting normoglycaemia 
as a result of lifestyle changes or bariatric surgery, but there are no national guideli-
nes for general practitioners on the management of such patients. Both the litera-
ture and research indicate that it is better to refer to diabetes remission rather than 
cure. This is not only because of the underlying pathophysiological mechanisms but 
also because of the risk of recurrence after remission. In addition, the term ‘cure’ sug-
gests that the diabetes-induced organ damage resolves once normoglycaemia has 
been achieved. Disease-specific (microvascular) and generic (macrovascular/cardio-
vascular) complications remain, to a greater or lesser extent, even if long-term nor-
moglycaemia has been achieved. There is also irreversible tissue damage, so-called 
metabolic memory. Studies have shown that mortality and morbidity are reduced 
after remission in patients who have undergone bariatric surgery, but this has not yet 
been demonstrated for lifestyle changes. We advise general practitioners to follow 
the consensus guideline of the American Diabetes Association for the management 
of patients with remission of diabetes mellitus type 2. This is compatible with the 
Diabetes Mellitus Guideline and the CVRM Guideline of the Dutch College of General 
Practitioners, which take various risk factors into consideration. It remains essential 
to monitor macrovascular complications; microvascular complications should also 
be monitored, but this can be done less frequently.
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zien van de geboden zorg naast de chirurgische interventie. 
Er zijn echter twee gerandomiseerde onderzoeken waarbij de 
chirurgische en controlegroep op de interventie na dezelfde 
zorg kregen en waarbij dezelfde vermindering van mortali-
teit vooral door afname van cardiovasculaire sterfte kwam.20,36 
Eén review bekeek of leefstijlinterventies invloed hebben op 
morbiditeit en mortaliteit. Dit bleek niet aantoonbaar.28

Beschouwing
Het verhaal dat uit bovenstaande naar boven komt is complex 
en genuanceerd. Het is duidelijk dat substantiële groepen pa-
tiënten met diabetes tot langdurige normoglykemie komen. 
Microvasculaire complicaties en cardiovasculaire risicofacto-
ren lijken daarbij af te nemen, althans in subgroepen. Daar-
door lijken ook mortaliteit en morbiditeit te dalen.

Wat echter ook naar voren komt, is dat vanwege de patho-
fysiologische en genetische achtergrond van de aandoening 
van genezing feitelijk geen sprake kan zijn. Langdurige remis-
sie is wel mogelijk. Hierdoor blijft er altijd een aanzienlijk ri-
sico op recidief van de diabetes. En reeds ontstane schade door 
langdurige hyperglykemie lijkt op zijn minst deels onomkeer-
baar. Op basis van deze bevindingen is het zeker niet aan te 
raden om na het bereiken van normoglykemie alle controles 
los te laten. Na het bereiken van volledige remissie kan men 
wél overwegen om controles minder frequent uit te voeren. 
Patiënten zou men dan ten aanzien van de cardiovasculaire 
risicofactoren kunnen controleren aan de hand van behandel-
doelen zoals die gelden bij patiënten zonder diabetes. Dit zou 
neerkomen op een behandelfrequentie conform de richtlijnen 
bij cardiovasculair risicomanagement. Deze richtlijn moet 
dan wel zéér strikt uitgevoerd worden: suboptimale controles 
en behandeling van cardiovasculaire risicofactoren leiden tot 
verhoging van het cardiovasculair risico.37,38

Voorwaarde is verder dat de huisarts beducht blijft voor 
recidief van de diabetes. Bij de microvasculaire complicaties 
is er een duidelijk verband tussen de bloedsuikerspiegel en de 
kans op complicaties. Ook hier kan men de controlefrequentie 
verlagen. Na langdurige remissie zou zelfs te verdedigen zijn 
om screening voor een complicatie totaal te stoppen als deze 
complicatie zich in het verleden niet heeft voorgedaan. Wij 
raden dit echter niet aan: de voordelen van terecht stoppen 
wegen in de zeer kleine subgroep waarop dit van toepassing 
is waarschijnlijk niet op tegen de grote nadelen van onterecht 
totaal stoppen. Onze benadering sluit aan bij de consensus-
verklaring van de American Diabetes Association uit 2008.6 
In de [tabel] is het controleschema te vinden zoals het expert 
committee het voorstelde.

In de praktijk betekent dit dat verschillende factoren mee-
tellen, bijvoorbeeld de duur van de diabetes, (hoge) leeftijd van 
de patiënt, de aanwezigheid van verdere cardiovasculaire ri-
sicofactoren en in het geval van remissie de tijdsduur van te-
rugkeer naar normaalwaarden van de bloedglucosewaarden. 
De huisarts zal dus in overleg met de patiënt een op maat ge-
sneden individueel zorgplan moeten opstellen. Hij zal met de 
patiënt vooraf goed moeten bespreken wat remissie inhoudt. 

diabetes mellitus type 2 is waarschijnlijk ongewenst, aange-
zien de kans op ontwikkeling van retinopathie ook beneden 
de afkapwaarde voor de diagnose diabetes mellitus type 2 nog 
steeds is toegenomen.25 Staken van follow-up is zeker niet aan 
de orde als men al complicaties heeft vastgesteld.

Cardiovasculaire risicofactoren
Bij het bereiken van volledige remissie door bariatrische 
chirurgie van diabetes mellitus type 2 blijken de andere car-
diovasculaire risicofactoren, zoals hypertensie en vetspec-
trumstoornissen, ook in positieve zin veranderd te zijn. Ook 
na tien jaar zijn de systolische bloeddruk en de hyperglyke-
mie significant verlaagd en is het HDL-cholesterol significant 
verbeterd.20,21,26,27 Op basis van deze cijfers kunnen we echter 
niet concluderen dat dit ook geldt voor de gehele populatie 
met diabetes mellitus type 2 met volledige remissie. Wanneer 
men alleen door leefstijlveranderingen volledige remissie van 
diabetes bereikt, mogen we verwachten dat ook andere car-
diovasculaire risicofactoren in positieve zin veranderd zijn. 
Vooralsnog is hier echter geen bewijs voor.28

Mortaliteit en morbiditeit na remissie
Wel wordt in een recent onderzoek duidelijk dat in de bariatri-
sche chirurgiegroep renale en cardiovasculaire complicaties  
fors verminderen.29 Dat blijkt ook uit de vermindering van 
cardiovasculaire mortaliteit en de lagere incidentie van car-
diovasculaire events na bariatrische chirurgie, in vergelijking 
met gewone zorg, zoals een recente analyse van het Zweedse 
SOS-onderzoek aantoont.31 Uit een eerdere analyse van dit on-
derzoek bleek dat de subgroep van obese diabetespatiënten in 
de chirurgische groep na 9 jaar een mortaliteit van 9% had, 
ten opzichte van de 28% mortaliteit van de controlegroep, die 
standaardzorg kreeg.30 In een retrospectief cohortonderzoek 
berekende men zelfs een relatief risico op totale mortaliteit 
van 0,08 (95%-BI 0,01-0,47) in het voordeel van gastric bypass-
chirurgie.32 Andere onderzoeken onderschrijven dat.33-35 De 
meeste onderzoeken schieten echter tekort in de opzet: geen 
gerandomiseerde verdeling van pa tiënten over chirurgische 
interventie en een controlegroep, onduidelijkheden ten aan-

Tabel Consensusaanbevelingen van de American Diabetes Association

Behandeldoelen voor comorbide condities (cardiovasculaire risicofactoren)

Bij patiënten met partiële remissie of complete remissie < 5 jaar:
Conform doelen bij patiënten met diabetes, binnen diabeteszorgprogramma
Bij langdurige complete remissie (> 5 jaar):
Overweeg behandeldoelen zoals die gelden bij patiënten zonder diabetes, mogelijk binnen 
CVRM-programma
Voorwaarden:
Géén cardiovasculaire ziekten, géén recidief diabetes

Follow-up voor microvasculaire complicaties

Bij patiënten met partiële remissie of complete remissie < 5 jaar:
Conform doelen bij patiënten met diabetes, binnen diabeteszorgprogramma
Bij langdurige complete remissie (> 5 jaar):
Overweeg een verlaagde screeningsfrequentie. Afhankelijk van de status van elke complicatie
Blijf screenen op complicaties. In uitzonderingsgevallen kan men overwegen helemaal te stoppen 
met screening voor een bepaalde complicatie. Dit is alleen aan de orde als er in het verleden geen 
enkele aanwezigheid van deze complicatie is geweest.



73huis art s &  we tensch ap56 (2) februar i 2013

Beschouwing

cations of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. 
BMJ 2000;321:405-12.

15 Danaei G, Lawes CMM, Vander Hoorn S, Murray CJL, Ezzati M. Global and 
regional mortality from ischaemic heart disease and stroke attributable 
to higher-than-optimum blood glucose concentration: comparative risk 
assessment. Lancet 2006;368:1651-9.

16 Tapp R, Shaw J, Zimmet P, Balkau B. Albuminuria is evident in the early 
stages of diabetes onset: results from the Australian Diabetes, Obesity, 
and Lifestyle Study (AusDiab). Am J Kindney Dis 2004;44:792-8.

17 Colagiuri S, Cull CA, Holman RR. Are lower fasting plasma glucose levels 
at diagnosis of type 2 diabetes associated with improved outcomes? U.K. 
prospective diabetes study 61. Diabetes care 2002;25:1410-7.

18 Ceriello A. Hypothesis: the ‘metabolic memory’, the new challenge of dia-
betes. Diabetes Res Clin Pract 2009;86:S2-6.

19 Goh S-Y, Cooper ME. Clinical review: The role of advanced glycation end 
products in progression and complications of diabetes. J Clin Endocrinol 
Metab 2008;93:1143-52.

20 Sjöström L, Lindroos A-K, Peltonen M, Torgerson J, Bouchard C, Carlsson B, 
et al. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after ba-
riatric surgery. N Engl J Med 2004;351:2683-93.

21 Buchwald H, Estok R, Fahrbach K, Banel D, Jensen MD, Pories WJ, et al. 
Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: Systematic review and 
meta-analysis. Am J Med 2009;122:248-56.e5.

22 Chatziralli IP, Sergentanis TN, Keryttopoulos P, Vatkalis N, Agorastos A, 
Papazisis L. Risk factors associated with diabetic retinopathy in patients 
with diabetes mellitus type 2. BMC Res Notes 2010;3:153.

23 Mehlsen J, Erlandsen M, Poulsen PL, Bek T. Identification of independent 
risk factors for the development of diabetic retinopathy requiring treat-
ment. Acta Ophthalmol 2011;89:515-21.

24 Colagiuri S, Lee CMY, Wong TY, Balkau B, Shaw JE, Borch- Johnsen K, et al. 
Glycemic thresholds for diabetes-specific retinopathy. Diabetes Care 
2011;34:145.

25 Cheng YJ, Gregg EW, Geiss LS, Imperatore G, Williams DE, Zhang X, et al. 
Association of A1C and fasting plasma glucose levels with diabetic retino-
pathy prevalence in the U.S. population: Implications for diabetes diag-
nostic thresholds. Diabetes care 2009;32:2027-32.

26 Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen MD, Pories WJ, Fahrbach K, et 
al. Bariatric surgery: A systematic review and meta-analysis. JAMA 
2004;292:1724-37.

27 Jazet IM, De Groot GH, Tuijnebreyer WE, Fogteloo AJ, Vandenbroucke JP, 
Meinders AE. Cardiovascular risk factors after bariatric surgery: Do pa-
tients gain more than expected from their substantial weight loss? Eur J 
Intern Med 2007;18:39-43.

28 Angermayr L, Melchart D, Linde K. Multifactorial lifestyle interventions 
in the primary and secondary prevention of cardiovascular disease and 
type 2 diabetes mellitus – a systematic review of randomized controlled 
trials. Ann Behav Med 2010;40:49-64.

29 Iaconelli A, Panunzi S, De Gaetano A, Manco M, Guidone C, Leccesi L, et al. 
Effects of bilio-pancreatic diversion on diabetic complications: a 10-year 
follow-up. Diabetes care 2011;34:561-7.

30 Sjöström L. Bariatric surgery and reduction in morbidity and mortality: 
experiences from the SOS study. Int J Obes 2008;32:S93-7.

31 Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P, Sjöström CD, Karason K, Wedel H, et al. 
Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA 2012;307:56-65.

32 Kahn SE, Prigeon RL, Schwartz RS, Fujimoto WY, Knopp RH, Brunzell JD, 
et al. Obesity, body fat distribution, insulin sensitivity and islet β-cell 
function as explanations for metabolic diversity. J Nutr 2001;131:354S-360.

33 MacDonald KG, Long SD, Swanson MS, Brown BM, Morris P, Dohm GL, et 
al. The gastric bypass operation reduces the progression and mortality of 
non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Gastrointest Surg 1997;1:213-
20.

34 Christou NV, Sampalis JS, Liberman M, Look D, Auger S, McLean APH, et al. 
Surgery decreases long-term mortality, morbidity, and health care use in 
morbidly obese patients. Ann Surg 2004;240:416-24.

35 Flum DR, Dellinger EP. Impact of gastric bypass operation on survival: a 
population-based analysis. J Am Coll Surg 2004;199:543-51.

36 Hofsø D, Nordstrand N, Johnson LK, Karlsen TI, Hager H, Jenssen T, et al. 
Obesity-related cardiovascular risk factors after weight loss: a clinical 
trial comparing gastric bypass surgery and intensive lifestyle interventi-
on. Eur J Endocrinol 2010;163:735-45.

37 Janssen PG, Gorter KJ, Stolk RP, Rutten GE. Randomised controlled trial of 
intensive multifactorial treatment for cardiovascular risk in patients 
with screen-detected type 2 diabetes: 1-year data from the ADDITION Ne-
therlands study. Br J Gen Pract 2009;59:43-8.

38 Janssen PGH, Gorter KJ, Stolk RP, Akarsubasi M, Rutten GEHM. Three years 
follow-up of screen-detected diabetic and non-diabetic subjects: who is 
better off? The ADDITION Netherlands study. BMC Fam Pract 2008;9:67.

39 Banga JD, Van Dijk JL, Van Dis I, Giepmans U, Goudswaard AN, et al. NHG-
Standaard Cardiovasculair risicomanagement (eerste herziening). Huis-
arts Wet 2012;55:14-28.

40 Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Tussentijds rapport Standaard 
voor zorgstandaarden. Den Haag: ZonMw; 2009.

41 Van Binsbergen J, Langens F, Dapper T, Van Halteren M, Mekenkamp-Oei S, 
Cleyndert G, et al. NHG-Standaard Obesitas. Huisarts Wet 2010;53:609-25.

Voor patiënten zal de term ‘genezing’ een positievere lading 
hebben dan ‘remissie’. De laatste term maakt de patiënt ech-
ter duidelijk dat de chronische aandoening diabetes mellitus 
type 2 weer actief kan worden, bijvoorbeeld als hij de leefstij-
ladviezen verwaarloost. Het blijft belangrijk dat de patiënt 
inziet dat terugval mogelijk is en dat follow-up op macro- en 
microvasculaire complicaties noodzakelijk is.

Daarnaast zou dit individuele zorgplan duidelijk onder-
scheid moeten maken tussen de generieke en ziektespeci-
fieke kenmerken van diabetes mellitus (in remissie) en de 
respectievelijke controlefrequenties. Hoewel de huidige NHG-
Standaard dit deels al doet, zou een volgende versie dit meer 
moeten benadrukken.5 Dit sluit ook beter aan bij de opzet van 
de NHG-Standaard CVRM en de tendens in de nationale zorg-
standaarden.39,40 Verder maakt dit betere integratie mogelijk 
van generieke onderdelen met andere NHG-Standaarden, zo-
als de Standaard Obesitas.41 Dat doet meer recht aan de com-
plexe interacties tussen de verschillende chronische ziekten, 
zonder de specifieke aspecten van diabetes mellitus type 2 te 
veronachtzamen.

Conclusie
De DiHAG adviseert bij remissie van diabetes mellitus type 
2 de consensusrichtlijnen van de American Diabetes Associ-
ation te volgen, toegespitst op de individuele patiënt [tabel].

Dankwoord
Met dank aan Rykel van Bruggen, huisarts, die nuttig com-
mentaar heeft geleverd op een eerdere versie van dit artikel. ▪
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