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HbA1c als diagnosticum: (g)een stap vooruit?

Hanneke Jansen, Anneloes Kerssen, Ronald Stolk, Guy Rutten, Giel Nijpels

derde dit standpunt. Een internationaal expertcomité conclu-

deerde dat men door de toename in de standaardisatie van de 

HbA1c-bepaling het niveau waarop de prevalentie van retino-

pathie toeneemt ook aan de hand van het HbA1c kan bepalen.2 

Sinds 2010 noemt de American Diabetes Association (ADA) in 

haar richtlijnen HbA1c als het eerst aangewezen diagnostisch 

criterium voor diabetes mellitus.3 De ADA beschrijft in 

‘Standards of medical care in diabetes’ de beperkingen bij het 

gebruik van HbA1c als diagnosticum, maar concludeert des-

ondanks dat men het HbA1c, naast nuchtere glucose, als diag-

nosticum voor diabetes kan gebruiken. De World Health Orga-

nisation (WHO) heeft in 2011 in haar richtlijnen HbA1c als 

diagnostisch criterium toegevoegd. Zij adviseert om een van 

beide tests te gebruiken: een nuchtere glucosemeting of een 

HbA1c-bepaling. Maar indien men beide bepaalt en slechts 

een ervan positief is, dan is een herhaalde bepaling nodig om 

de diagnose te bevestigen. Tevens wijst de WHO op de strikte 

kwaliteitseisen waaraan HbA1c-bepaling moet voldoen.4

De diagnose stellen met HbA1c
HbA1c wordt gevormd door de glycering van Hb; een proces 

waarbij glucose bindt aan een hemoglobinemolecuul en dat 

plaatsvindt gedurende de gehele levensduur van een erytro-

cyt. Een HbA1c-waarde is zodoende een uitdrukking van de 

gemiddelde plasmaglucosewaarden over de voorgaande acht 

tot twaalf weken.5 Naast de hoogte van de glucosespiegels in 

het bloed beïnvloeden verschillende andere factoren de hoogte 

van het HbA1c. Zo varieert de levensduur van erytrocyten bij 

gezonde mensen dermate dat een klinisch relevant verschil 

in HbA1c kan ontstaan bij eenzelfde gemiddelde bloedglu-

cose.6 IJzergebreksanemie, een ook in Nederland relatief veel- 

voorkomende aandoening, leidt tot een hoger HbA1c, zowel 

bij mensen met als bij mensen zonder diabetes mellitus.7,8 

Hemolytische anemie daarentegen leidt door een verhoogde 

erytrocyten-turnover juist tot een verlaging van het HbA1c.9 

De mate van glycering bepaalt ook de hoogte van het HbA1c. 

Er zijn aanwijzingen dat factoren die glycering beïnvloeden, 

zoals de inname van acetylsalicylzuur, vitamine C en E, en 

De diagnose diabetes mellitus

De criteria voor het stellen van de diagnose diabetes mel-

litus zijn in de afgelopen decennia een aantal malen ver-

anderd. Lange tijd stelden artsen de diagnose aan de hand van 

de mate van hyperglykemie. Voor het stellen van de diagnose 

hanteerde men de volgende criteria: een nuchtere glucose-

waarde vanaf 7,8 mmol/l of een plasmaglucosewaarde vanaf 

11,1 mmol/l twee uur na het drinken van een glucosewaterop-

lossing tijdens een orale glucosetolerantietest (OGTT). In 1997 

kreeg een pragmatischer benadering de voorkeur: men be-

sloot de diagnose diabetes mellitus te stellen aan de hand van 

de complicaties die worden veroorzaakt door hyperglykemie, 

in plaats van de hyperglykemie zelf.1 Onderzoeken toonden 

aan dat de prevalentie van retinopathie vanaf een nuchtere 

glucosewaarde van 7,0 mmol/l lineair toenam. Zodoende koos 

men een nuchtere glucosewaarde van 7,0 mmol/l als afkap-

punt voor de diagnose diabetes mellitus. HbA1c kreeg op dat 

moment nog geen plaats in de richtlijnen omdat de HbA1c-

bepaling onvoldoende gestandaardiseerd was.1 In 2009 veran-
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Onlangs heeft de American Diabetes Association (ADA) aangera-
den om een HbA1c ≥ 48 mmol/mol (HbA1c ≥ 6,5%) te gebruiken als 
eerst aangewezen diagnostisch criterium voor diabetes mellitus. 
In deze beschouwing beschrijven wij de beperkingen van het ge-
bruik van HbA1c als diagnosticum voor diabetes mellitus. Op de 
eerste plaats zijn er, naast de mate van glykemie, verschillende 
andere factoren die van invloed zijn op de hoogte van het HbA1c. 
Daarnaast heeft men een continue relatie aangetoond tussen 
HbA1c en het risico op macrovasculaire complicaties, ook bij 
HbA1c-waarden < 48 mmol/mol. Bij het gebruik van HbA1c als di-
agnosticum krijgen niet alleen minder mensen, maar krijgt ook 
een andere groep mensen de diagnose diabetes mellitus dan bij 
het gebruik van een nuchtere glucosewaarde of orale glucose-
tolerantietest. De praktische voordelen van het gebruik van 
HbA1c, zoals het niet nuchter hoeven zijn en een kleinere invloed 
van factoren als stress, wegen onzes inziens niet op tegen deze 
nadelen. Over het geheel genomen wegen wij de voor- en nadelen 
van de HbA1c-bepaling anders dan de ADA en willen wij de Neder-
landse huisarts aanraden om niet van de huidige werkwijze af te 
wijken.
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De kern
 ▪ Onlangs heeft de American Diabetes Association aangera-

den om een HbA1c ≥ 48 mmol/mol (HbA1c ≥ 6,5%) te gebruiken 
als eerst aangewezen diagnostisch criterium voor diabetes mel-
litus.

 ▪ Er is echter sprake van beperkingen bij het gebruik van een 
HbA1c ≥ 48 mmol/mol voor het stellen van de diagnose diabetes 
mellitus.

 ▪ Wij vinden het daarom nog onverstandig om af te wijken van 
de huidige werkwijze, waarbij men een nuchtere glucosewaarde 
van 7,0 mmol/l als afkappunt hanteert.
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met diabetes identificeren. Het is de vraag of het verstandig is 

om een andere diabetespopulatie te creëren terwijl nog niet is 

aangetoond dat het gebruik van HbA1c als diagnosticum voor 

de patiënt een klinisch voordeel oplevert.

Praktische overwegingen
Het voordeel van de HbA1c-bepaling is dat deze op ieder mo-

ment van de dag kan plaatsvinden, een patiënt hoeft niet 

nuchter te zijn. Bovendien is de interindividuele variatie klei-

ner dan die van een glucosebepaling en is de invloed van facto-

ren als stress, koorts en bijvoorbeeld alcoholinname eveneens 

beperkter. Ten slotte zijn de condities rondom de bepaling 

minder streng; de preanalytische stabiliteit van HbA1c is rela-

tief goed.28 De standaardisatie van de bepaling van HbA1c staat 

echter een variatie toe van 7% en daardoor kan een waarde van 

48 mmol/mol tussen de 42 mmol/mol en 53 mmol/mol liggen.29

Ook moet een arts rekening houden met het feit dat het 

langer duurt voordat hyperglykemie daadwerkelijk tot een 

stijging in het HbA1c leidt. Indien hij verwacht dat er in korte 

tijd een verstoring in de glucosehuishouding ontstaat, moet 

hij dus hoe dan ook kiezen voor een nuchtere glucosemeting. 

De kosten van een HbA1c- en een glucosebepaling verschil-

len per laboratorium, maar op basis van de maximumtarie-

ven van de Nederlandse Zorgautoriteit (respectievelijk € 8,29 

en   € 1 ,76) kunnen we in elk geval concluderen dat de kosten 

voor een HbA1c-bepaling duidelijk hoger zijn dan die voor een 

plasmaglucosebepaling.

Conclusie en aanbevelingen
Het is en blijft een uitdaging om de beste manier te vinden om 

diabetes mellitus te diagnosticeren. Omdat HbA1c duidelijk 

heeft bewezen sterk geassocieerd te zijn met de kans op het 

ontwikkelen van complicaties lijkt het logisch om HbA1c ook 

te gaan gebruiken als diagnosticum. Er zijn echter nog wel be-

perkingen bij het gebruik van een HbA1c ≥ 48 mmol/mol voor 

het stellen van de diagnose. Over het geheel genomen wegen 

roken, ook van invloed zijn op de hoogte van het HbA1c.10-14 

Over de mate waarin dit aan de orde is en de klinische rele-

vantie hiervan bestaat nog geen consensus. Daarnaast zijn er 

aanwijzingen voor het bestaan van een zogenaamde glycation 

gap: mensen verschillen onderling in de intrinsieke neiging 

tot het glyceren van eiwitten.15 Ook etniciteit heeft een effect 

op de hoogte van het HbA1c.16-18 Verschillende onderzoeken 

toonden aan dat er belangrijke verschillen zijn in het HbA1c 

tussen groepen mensen met een verschillende etniciteit, die 

we niet kunnen verklaren door andere factoren, zoals glyke-

mie, sociaal-economische status en BMI. Omdat we nog niet 

weten wat het exacte effect is van bovengenoemde factoren op 

het HbA1c, kunnen we er geen rekening mee houden en dat 

maakt het gebruik van HbA1c voor het stellen van de diagnose 

diabetes mellitus lastig.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de relatie 

tussen HbA1c en de prevalentie van retinopathie vergelijkbaar 

is met die tussen nuchtere glucose en de prevalentie van reti-

nopathie.1 De HbA1c-waarde waarboven de prevalentie van re-

tinopathie snel stijgt,  is 48 mmol/mol (HbA1c ≥ 6,5%). Daarom 

heeft de ADA gekozen voor een HbA1c-waarde van 48 mmol/

mol als afkappunt voor het stellen van de diagnose diabetes 

mellitus. Het is echter tot op heden nog onduidelijk welke 

test het best is in het voorspellen van microvasculaire com-

plicaties.4 Naast deze complicaties zijn ook macrovasculaire 

complicaties van groot belang voor de gevolgen van diabetes 

mellitus.19 Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat 

er een continue relatie bestaat tussen HbA1c en het risico op 

cardiovasculaire aandoeningen, ook bij mensen zonder diabe-

tes mellitus en bij HbA1c-waarden < 48 mmol/mol.20-23 Hetzelf-

de min of meer lineaire verband geldt overigens voor glucose. 

Voor het risico op macrovasculaire complicaties is geen enkel 

afkappunt correct. Als we de diagnose diabetes dus willen ba-

seren op het risico op vasculaire complicaties, dan schieten we 

er niets mee op als we glucose door HbA1c vervangen.

Als we HbA1c als diagnosticum gebruiken, zullen we bij 

minder mensen diabetes mellitus vaststellen dan wanneer 

we een nuchtere plasmaglucosewaarde of een OGTT gebrui-

ken. In de nieuwe Hoorn Studie heeft men bij 2753 willekeu-

rig gekozen mensen in de leeftijd van 40 tot 65 jaar uit Hoorn 

een OGTT gedaan. Na exclusie van de mensen van wie men 

wist dat ze diabetes mellitus hadden, vond men bij een af-

kapwaarde van HbA1c ≥ 48 mmol/mol een sensitiviteit van 

24% en een specificiteit van 99%.24 Met andere woorden: van 

alle mensen die op basis van de OGTT diabetes mellitus heb-

ben, heeft maar 24% een HbA1c-waarde ≥ 48 mmol/mol. An-

dere onderzoeken hebben deze bevinding bevestigd.25,26 Er is 

een duidelijke overlap tussen de groepen die men met beide 

methoden diagnosticeert, maar als we voor HbA1c ≥ 48 mmol/

mol als afkapwaarde kiezen, stellen we de diagnose diabetes 

mellitus bij een andere groep mensen, dan als we de plas-

maglucosewaarden gebruiken. Ook de nuchtere glucosebe-

paling heeft beperkingen.27 Maar op basis van de beschreven 

bevindingen kunnen we in elk geval concluderen dat HbA1c 

en de plasmaglucosewaarden niet precies dezelfde mensen 
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Jansen H, Kerssen A, Stolk RP, Rutten GEHM, Nijpels G. HbA1c as diagnostic test for diabetes: 
an improvement? Huisarts Wet 2013;56(10):506-8.
The American Diabetes Association (ADA) has recently recommended an HbA1C level 
of 48 mmol/mol or more (HbA1C ≥ 6.5%) as main diagnostic criterion for diabetes 
mellitus. In this article, we describe the limitations of using HbA1C as diagnostic test 
for diabetes mellitus. In the first place, a number of other factors, besides the magni-
tude of glycaemia, influence the level of HbA1C. In addition, the HbA1C level   
is linearly associated with the risk of macrovascular complications, also with levels < 
48 mmol/mol. Use of HbA1C as diagnostic criterion instead of the fasting glucose lev-
el or the oral glucose tolerance test will lead to fewer and different patients being 
diagnosed with diabetes mellitus. In our opinion, the practical advantages of using 
HbA1C, such as no need for fasting state testing and the smaller influence of factors 
(such as stress) on measurements, do not outweigh the disadvantages. Overall, we 
take a different view from that of the ADA regarding the advantages and disadvan-
tages of measuring HbA1C and advise Dutch general practitioners not to change 
their current practice in this respect.
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wij de voor- en nadelen van de HbA1c-bepaling anders dan de 

ADA. Onder meer omdat nog niet is vastgesteld welke voorde-

len HbA1c als diagnostisch criterium voor de patiënt heeft en 

omdat we met HbA1c als diagnostisch criterium een andere 

groep patiënten diagnosticeren, willen wij de Nederlandse 

huisarts afraden om van de huidige werkwijze af te wijken. 

De nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde 

herziening, elders in dit nummer) adviseert dan ook om de 

diagnose te baseren op nuchtere plasmaglucosewaarden ≥ 7,0 

mmol/l, gemeten op 2 verschillende momenten, of op een een-

malige willekeurige plasmaglucosewaarde > 11,0 mmol/l, met 

hyperglykemische klachten. ▪
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