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2.2 Diabetes mellitus 
 
Inleiding 
Diabetes mellitus (DM) is een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door afwijkende 
glucoseregulatie. De prevalentie ligt rond de 13 per 1000 vrouwen van 20-44 jaar 
(www.volksgezondheidenzorg.nl). Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende typen 
gebaseerd op de verschillen in etiologie en/ of moment van ontstaan: DM type 1 (auto-
immuunziekte resulterend in insulinedeficiëntie) en DM type 2 (insuline resistentie soms in 
combinatie met insulinedeficiëntie), Maturity-onset Diabetes of the Young (MODY) (een 
permanent licht verhoogde suikerspiegel ten gevolge van een monogene (erfelijke) vorm van 
diabetes) en Latent Auto-immune Diabetes in Adults (LADA) (een zich traag ontwikkelende 
variant van DM type 1 als gevolg van een stoornis in de afweer) (NHG, 2013). Elke nieuwe 
vorm van hyperglykemie die in de zwangerschap (vanaf een zwangerschapsduur van 14 
weken) naar voren komt, wordt diabetes gravidarum (GDM) genoemd. GDM ontstaat doordat 
placentaire hormonen insuline resistentie induceren en komt bij 3-5% van de zwangeren voor 
(NHG, 2013). 
 
Bij het ontstaan van DM spelen zowel genetische als omgevingsfactoren een rol. In Nederland 
komt DM type 2 beduidend vaker voor bij mensen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Hindoestaanse of andere vrouwen van niet-europese afkomst in vergelijking met de 
autochtone bevolking (NHG, 2013). In Nederland worden jaarlijks circa 400 vrouwen met DM 
type 1 zwanger (0,2% van alle zwangeren). Het aantal vrouwen met DM type 2 dat zwanger 
wordt is vergelijkbaar met of hoger dan het aantal met DM type 1 (NVOG, 2010). 
 
Er kan preconceptioneel sprake zijn van diabetes. Diabetes is van invloed op de uitkomst van 
de zwangerschap en zwangerschap is van invloed op de diabetes. Omdat er grote 
overeenkomsten zijn tussen zwangerschapsuitkomst en behandelstrategie bij de 
verschillende types diabetes, worden deze ziektebeelden samen besproken. Adequate 
glucoseregulatie is belangrijk voor een optimaal verloop van een zwangerschap. Daarom 
behoeft preconceptionele diabetes aandacht tijdens een preconceptieconsult. 
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 
- Wat zijn de gevolgen van DM voor de uitkomst van de zwangerschap en wat zijn de 

gevolgen van zwangerschap voor de diabetes mellitus? 
- Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die de 

uitkomst van de zwangerschap positief beïnvloeden?  
- Wie kan deze interventies uitvoeren?  
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende richtlijnen en rapporten 
geraadpleegd:  
- Guideline ‘Diabetes in Pregnancy’ (NICE, 2015) 
- Richtlijn ‘Diabetes en zwangerschap’, versie 2.0 (NVOG, 2010) 
- Richtlijn ‘Diabetes Mellitus’ (NIV, 2014) 
- Richtlijn ‘Diabetes en zwangerschap’ (NIV & NVOG, 2017).  
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011) 
- Standaard ‘Diabetes mellitus type 2’ (NHG, 2013) 
- Verloskundige Vademecum – Verloskundige Indicatie Lijst (VIL, 2003) 
- Zorgstandaard ‘Diabetes’ (Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), 2013) 
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Kernpunten uit richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van preconceptiezorg 
• Preconceptionele diabetes mellitus en zwangerschap 
Zwangere vrouwen met DM hebben een verhoogde kans op maternale en foetale 
complicaties. Deze complicaties betreffen onder andere een kind met macrosomie, 
congenitale aandoeningen, pre-eclampsie vroeggeboorte, en/of neonatale hypoglykemie, 
intra-uteriene vruchtdood en miskramen.. Er bestaat een verband tussen de mate van 
disregulatie en het risico op ongunstige uitkomsten (NHG, 2011; NVOG, 2010). Alle richtlijnen 
stellen dat strikte glucoseregulatie pre- en periconceptioneel tot minder complicaties leidt 
(NHG, 2011; NIV & NVOG, 2017; NVOG, 2010). Uit onderzoek is gebleken dat glucoseregulatie 
de kans op miskramen kan verlagen naar dat van vrouwen zonder diabetes. Het verhoogde 
risico op andere complicaties is te verlagen maar niet te elimineren door strikte 
glucoseregulatie (NDF, 2013; NHG, 2011; NVOG, 2010).  
 
Diabetische retinopathie en nefropathie kunnen verergeren door de zwangerschap. De 
fysiologische veranderingen in de circulatie tijdens de zwangerschap kunnen voor vrouwen 
met DM extra belastend zijn - vooral voor het hart -  indien de vrouw al bekend is met hart- 
en vaatziekten.  
 
• Interventies preconceptiezorg voor vrouwen met diabetes 
Het bespreken van een (toekomstige) zwangerschapswens behoort bij de zorg voor vrouwen 
met DM in de vruchtbare leeftijd (NDF, 2013; NVOG, 2016). 
 
Voor vrouwen met zwangerschapswens wordt preconceptioneel gestreefd naar een zo laag 
mogelijk HbA1c zonder hypoglykemieën, bijvoorbeeld HbA1c waarde <48mmol/mol (NICE, 
2015). Het HbA1c is een maat voor het gemiddelde van de bloedglucosewaarden over de 
laatste 2 tot 3 maanden. Het streven is om deze HbA1c waarde stabiel te houden gedurende 
de gehele zwangerschap (NICE, 2015). Soms is het moeilijk de gewenste glucosewaarden te 
behalen. Het kan voor vrouwen met DM behulpzaam zijn te weten dat zij met elke reductie 
van het HbA1c-niveau ook een vermindering van de kans op ongewenste 
zwangerschapsuitkomsten bereiken (NICE, 2015).  
 
Preconceptioneel wordt geadviseerd te stoppen met orale glucose-verlagende middelen en 
over te gaan op insuline (NIV & NVOG, 2017). Metformine is een acceptabel alternatief voor 
vrouwen die geen insuline kunnen of willen gebruiken (NIV & NVOG, 2017; NICE, 2015). De 
behandelend internist bespreekt dit met de vrouw met kinderwens om vervolgens samen te 
bekijken of CSII of CGM een optie is (NIV, 2010; NIV, 2014). 
 
Bij vrouwen met DM wordt geadviseerd preconceptioneel de eiwituitscheiding en de 
creatinineklaring te bepalen om nefropathie aan te tonen of uit te sluiten. Bij een 
creatinineklaring van >80 ml/minuut met of zonder proteïnurie zijn er geen redenen om een 
zwangerschap af te raden. Bij een creatinineklaring van <80 ml/min dient rekening gehouden 
te worden met een mogelijke afname van nierfunctie tijdens de zwangerschap. Bij 
preconceptioneel aanwezige nefropathie is het noodzakelijk om bloeddruk te monitoren en 
eventuele hypertensie te behandelen (NVOG, 2010). 
 
Diabetische retinopathie wordt bij voorkeur zes maanden voorafgaand aan een zwangerschap 
geëvalueerd door middel van fundusfotografie. Bij afwijkingen van het netvlies moet op 
individuele basis een controleschema worden opgesteld (NVOG, 2010). 
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• Maturity-onset Diabetes of the Young (MODY) 
Naast informatie over het overervingsrisico van MODY bij een eventueel kind (50%), biedt 
genetisch onderzoek (DNA-diagnostiek) naar de zes subtypen van MODY ook de mogelijkheid 
de (niet aan de zwangerschap-gerelateerde) behandeling aan te passen omdat deze 
doorgaans anders is dan de reguliere DM type 2 behandeling (NHG, 2013; NDF, 2013). Indien 
dit onderzoek bij relatief jonge patiënten met DM type 2 zonder overgewicht (BMI<27 kg/m2) 
nog niet gedaan is, wordt geadviseerd na shared decision making met de patiënte, te 
verwijzen naar de internist om preconceptioneel diagnostiek voor MODY te overwegen.  
 
• Screenen op diabetes mellitus 
Vrouwen met GDM in de voorgeschiedenis hebben een 7,3 maal hogere kans om ooit DM 
type 2 te ontwikkelen in vergelijking met vrouwen die geen GDM ontwikkelden in de 
zwangerschap (NHG, 2013). GDM komt in ongeveer 3 tot 5% van alle zwangerschappen voor 
(NHG, 2013; NVOG, 2010). De NVOG-richtlijn adviseert om zes weken na afloop van een 
zwangerschap gecompliceerd door GDM de nuchtere glucose te controleren en dit vervolgens 
jaarlijks te blijven doen (NVOG, 2010). De NHG-standaard DM specificeert dat jaarlijkse 
controle van de nuchtere bloedglucose noodzakelijk is in de eerste vijf jaar na een 
zwangerschap met GDM omdat ongeveer de helft van de vrouwen met een doorgemaakte 
GDM in deze periode DM type 2 ontwikkelt (NHG, 2013). Nadien volstaat een controle eens 
per drie jaar. De controles worden wel jaarlijks voortgezet indien iemand kinderwens heeft. 
De huisarts is verantwoordelijk voor het informeren van de patiënt over deze controles en de 
uitvoering daarvan. Volgens de NHG-standaard blijkt uit onderzoek dat het aantal controles 
aanzienlijk toeneemt (van 33,4% naar 52,7%) wanneer vrouwen met een voorgeschiedenis 
van GDM worden voorgelicht over het nut van de jaarlijkse bloedglucose bepaling. Of deze 
vorm van screening leidt tot leefstijlverbetering, een afname van complicaties in een volgende 
zwangerschap of een verlaging van mortaliteit of morbiditeit gerelateerd aan DM later in het 
leven van de vrouw is niet bekend (NHG, 2013).  
 
De volgende indicaties voor het bepalen van een nuchtere bloedglucose in de 
preconceptieperiode in verband met een verhoogd risico op DM worden beschreven (NVOG, 
2010; NHG, 2011):  
 Anamnestische aanwijzingen voor diabetes 

 GDM in voorgeschiedenis 
 BMI > 30 (kg/m2) bij het preconceptieconsult 
 Een eerder kind met een geboortegewicht > P95 of > 4500 gram 
 Eerstegraads familielid met diabetes 
 Bepaalde etnische groepen waarin diabetes veel voorkomt (Zuid-Aziaten, o.a 

Hindoestanen, Afro-Caribiërs, vrouwen uit het Midden-Oosten, Marokko en Egypte) 
 Onverklaarde intra-uteriene vruchtdood in de voorgeschiedenis 
 Polycysteus-ovariumsyndroom 

 
Indien op basis van de screening DM wordt vastgesteld, vindt de zorg plaats zoals eerder in 
dit hoofdstuk beschreven.  
 
Organisatie van zorg 
De behandeling van vrouwen met preconceptionele diabetes vereist intensieve 
samenwerking tussen zorgverleners uit verschillende specialismen in de zorgketen (NDF, 
2013). Vrouwen met DM type 1 worden al door de internist behandeld. Vrouwen met DM 
type 2 en een zwangerschapswens worden preconceptioneel verwezen naar de internist (en 
een diabetesteam) voor instelling op insuline en naar de gynaecoloog (NHG, 2013; NIV & 
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NVOG, 2017). De medische verantwoordelijkheid voor de zwangerschap en de bevalling ligt 
in het multidisciplinair behandelteam bij de gynaecoloog, waarbij de internist een eigen 
verantwoordelijkheid heeft voor het endocrinologische deel van de behandeling (NDF, 2013; 
VIL, 2003). 
 
Het tijdig bespreken van een (toekomstige) zwangerschapswens behoort bij de zorg voor 
vrouwen met DM in de vruchtbare leeftijd en zal worden gedaan door de huisarts, internist of 
diabetesverpleegkundige (NDF, 2013; NHG, 2011; NHG, 2013; NIV & NVOG, 2017). 
 
Conclusies 
De verschillende richtlijnen zijn eenduidig over de noodzaak en intensiteit van de 
preconceptionele zorg voor vrouwen met diabetes.  

- Strikte glucoseregulatie in de preconceptieperiode en in de zwangerschap draagt bij 
aan het verminderen van maternale en (ernstige) foetale complicaties.  

- Het gebruik van anticonceptie moet worden besproken bij vrouwen met DM om een 
ongeplande zwangerschap te voorkomen.  

- De preconceptiezorg bij vrouwen met DM wordt door de internist en diabetesteam 
geboden in samenwerking met de gynaecoloog.  

 
Overwegingen  
Kinderartsen die zorg geven aan jonge vrouwen met DM moeten hen al vroeg wijzen op het 
gebruik van anticonceptie. Bij het bereiken van de volwassen leeftijd is een goede overdracht 
naar de internist belangrijk om afstemming te krijgen over de geboden informatie ten aanzien 
van een mogelijke zwangerschap en om ongeplande (tiener)zwangerschappen te voorkomen. 
De internist en gynaecoloog dragen zorg voor de multidisciplinaire preconceptiezorg voor 
vrouwen met DM (NIV & NVOG, 2017).  

De zorg voor DM type 2 vindt grotendeels in de huisartspraktijk plaats en wordt overwegend 
uitgevoerd door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH). Wanneer DM type 2 in de 
vruchtbare leeftijdsfase wordt gediagnosticeerd, dient de huisarts de noodzaak tot adequate 
anticonceptie te bespreken tot het bereiken van optimale glucosecontrole. Bij de diagnose 
dient de zorgverlener expliciet een kinderwens nu of in de toekomst te bespreken. Bij actuele 
kinderwens verwijst de huisarts naar de internist en de gynaecoloog (en het diabetesteam).  
 
Om het groeiende aantal vrouwen met DM type 2 in de vruchtbare leeftijd van goede 
preconceptiezorg te voorzien, adviseert de PIL-werkgroep structurele aandacht voor 
anticonceptie en kinderwens in de richtlijnen over diabetes en in de opleidingen tot huisarts 
en POH.  
 
De verloskundig zorgverlener van een vrouw met GDM adviseert de vrouw tijdens de 
nacontrole van de zwangerschap om jaarlijkse glucosecontroles bij de huisarts af te spreken. 
In de overdracht naar de huisarts wordt de wenselijkheid daarvan expliciet vermeld.  
 
DM kan het risico op pre-eclampsie verhogen. Het profylactisch gebruik van een lage dosering 
aspirine (acetylsalicylzuur) verlaagt dit risico. Aspirine kan worden overwogen bij alle vrouwen 
met een hoog risico op pre-eclampsie waaronder vrouwen met DM (NICE, 2015). NICE 
adviseert om het gebruik van aspirine in elk geval voor de 12e zwangerschapsweek te starten 
(NICE, 2015). In Nederland wordt het profylactisch gebruik van aspirine nog niet standaard 
toegepast. 
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Aanbevelingen 

Aanbeveling diabetes mellitus (DM) Aangewezen zorgverlener 
Verwijs vrouwen met DM met een actuele kinderwens naar de internist 
voor instelling op insuline.  
Verwijs vrouwen met DM naar de gynaecoloog voor een 
preconceptieconsult. 
 
 
 
Indien vrouwen met DM al onder behandeling zijn van de internist, 
draagt deze zorg voor een tijdige anticonceptie en een algemeen 
systematisch preconceptieadvies in samenwerking met de gynaecoloog. 

Alle zorgverleners die het 
preconceptieconsult doen, evt. via 
de huisarts 
 
 
 
 
 
Internist in samenspraak met de 
gynaecoloog 

Informeer vrouwen met DM over: 
• De invloed van diabetes op de zwangerschap; 
• De invloed van zwangerschap op diabetes;  
• De verhoogde kans op maternale en foetale complicaties; 
• Het belang van strikte glucosecontrole om de kans op complicaties 

te verlagen; 
• De noodzaak van het gebruik van adequate anticonceptie tot aan 

optimale glucoseregulatie; 
• De plaats van de begeleiding in de zwangerschap (tweede lijn); 
• De mogelijkheid van subcutane insuline-infusie en/ of continue 

glucose monitoring. 

De internist en de gynaecoloog 
 

Stel een behandelplan op voor het bereiken van optimale 
glucoseregulering voorafgaand aan het staken van anticonceptie. 

Internist in samenspraak met 
diabetesteam en gynaecoloog  

Informeer vrouwen met MODY over de kans van 50% dat het kind dit 
ook krijgt en verwijs indien gewenst naar de klinisch geneticus. 

Internist in samenwerking met 
diabetesteam en gynaecoloog; 
klinisch geneticus 

Bepaal bij de volgende risicogroepen een nuchtere glucose: 
- Anamnestische aanwijzingen voor diabetes 
- GDM in voorgeschiedenis 
- Een BMI > 30 (kg/m2) bij het preconceptieconsult 
- Een eerder kind met een geboortegewicht > P95 of > 4500 

gram 
- Eerstegraads familielid met diabetes 
- Bepaalde etnische groepen waarin diabetes veel voorkomt 

(Zuid-Aziaten, o.a Hindoestanen, Afro-Caribiërs, vrouwen uit 
het Midden-Oosten, Marokko en Egypte) 

- Onverklaarde intra-uteriene vruchtdood in de 
voorgeschiedenis 

 Polycysteus-ovariumsyndroom 
 

Huisarts en verloskundige 
 

Informeer vrouwen met GDM in de voorgeschiedenis dat zij een 
verhoogd risico hebben op het krijgen van DM type 2.  
Adviseer vrouwen met GDM al tijdens de zwangerschap en/of 
nacontrole: 
• Jaarlijks nuchtere glucosecontrole bij de huisarts tot 5 jaar 

postpartum  
• Vijf jaar na GDM kan de nuchtere glucosecontrole driejaarlijks 

plaatsvinden. 
• Bij kinderwens jaarlijks een nuchtere glucosecontrole te blijven 

herhalen. 

Verloskundige zorgverleners  
 
 
 
 
 
 
 
Vermeld GDM expliciet bij de 
overdracht naar de huisarts 

Bij het vaststellen en behandelen van DM bij vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd: 
• Bespreek de noodzaak van gespecialiseerde preconceptiezorg bij 

kinderwens; 
• Bespreek noodzaak tot adequate anticonceptie (tot optimale 

instelling).  

Huisarts en Praktijk Ondersteuner 
Huisarts (POH) 
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