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Inleiding
Het meten van de kwaliteit van zorg wordt steeds vaker als belangrijk 
ervaren, niet enkel door de autoriteiten, maar ook door gezondheidszorg-
werkers zelf. Het laat toe om verbeterpunten in de zorgverstrekking te 
identificeren en om de soms schaarse middelen op rationele wijze te ver-
delen. De impact van het monitoren van de zorgkwaliteit is potentieel het 
grootst bij de zorg voor kinderen en adolescenten met een chronische 
aandoening, omdat een gezondere jeugd het optreden van chronische 
complicaties in het volwassen leven kan afremmen.1
In het domein van de pediatrische diabeteszorg zijn er internationaal 
verschillende kwaliteitsbevorderende initiatieven aan de gang.2-7 Deze 
initiatieven hebben steeds als principe het verzamelen van gegevens 
(audit), gewoonlijk in gespecialiseerde diabetescentra, en het leveren 
van een feedback, wat op zijn beurt aanleiding kan geven tot lokale of 
nationale maatregelen om de zorg te verbeteren. Sommige van deze ini-
tiatieven toonden in de loop der jaren een verbetering van intermediaire 
uitkomsten zoals HbA1c, en hebben bijgedragen tot de standaardisatie 
van de zorg.5,6

Sinds 2008 bestaat er ook in de kinderdiabetesconventiecentra een 
cyclisch proces van audit en feedback (Initiatief voor Kwaliteitsbevordering 
en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes, IKEKAD), 
naar analogie met IKED in de diabetesconventiecentra voor volwassenen. 
In dit artikel bespreken we de meest recente resultaten (2010) met 
betrekking tot patiënten met type 1 diabetes jonger dan 19 jaar.

Methode
Studiepopulatie en steekproef
De studiepopulatie omvatte de patiënten met type 1 diabetes, jonger 
dan 19 jaar, die in de loop van 2010 behandeld werden in één van de 
13 Belgische diabetesconventiecentra voor kinderen en adolescenten 
(7 in het Vlaamse, 3 in het Waalse en 3 in het Brussels Hoofdstedelijk 
gewest). Het studieprotocol werd goedgekeurd door de ethische comités 
en patiënten en/of ouders gaven informed consent.

Gegevens werden verzameld op basis van een steekproef van 50%. Er 
werd een systematische steekproefname gehanteerd om per centrum 
een zo representatief mogelijke steekproef te bekomen: elk centrum 
rangschikte, per geslacht, de patiënten volgens toenemende leeftijd; 
patiënten met een oneven rangorde werden geselecteerd.
In totaal waren er 2783 patiënten in behandeling in 2010, waarvan 2408 
(87%) voldeden aan de inclusiecriteria (diabetestype, leeftijd, informed 
consent). De steekproef omvatte 1195 patiënten.

Gegevensverzameling
In 2011 rapporteerden de centra gegevens over de laatste consultatie 
in 2010. Het betreft dus een cross-sectionele retrospectieve studie. De 
gegevens beslaan demografie, antropometrie, insulinebehandeling, zelf-
controle, diabetesregeling en opvolgonderzoeken.

Statistische verwerking
Voor procesindicatoren werd de ganse steekproef geanalyseerd; voor 
uitkomstindicatoren de subgroep met een diabetesduur ≥ 1 jaar (N = 
1077). Overgewicht en obesitas werden gedefinieerd volgens internati-
onale richtlijnen.8 Normaal verdeelde variabelen worden gerapporteerd 
als gemiddelde en 95% betrouwbaarheidsinterval (B.I.). Niet-normaal 
verdeelde variabelen worden gerapporteerd als mediaan vergezeld 
met de interkwartielafstand (IKA). Lineaire, logistische en Poisson-
regressiemodellen hielden rekening met de geclusterde aard van de 
gegevens (patiënten binnen centra). Een p-waarde lager dan 0.05 werd 
als significant beschouwd. De gegevens werden geanalyseerd in R (ver-
sie 2.10.1).

Resultaten
Karakteristieken van de steekproef
De mediane leeftijd bedroeg 13.1 jaar (IKA: 9.7 tot 15.8), de leeftijd bij 
diagnose 7.4 jaar (IKA: 3.9 tot 10.5) en de diabetesduur 4.5 jaar (IKA: 
2.3 tot 7.5). Er waren significant meer jongens dan meisjes in de steek-
proef (54%, p < 0.01). Een kwart van de patiënten leefde niet in een 
“kerngezin” (niet bij beide biologische of adoptieouders) en 18% had 
twee ouders van niet-Kaukasische afkomst.

Een kwart van de patiënten kampte met overgewicht (19.7%) of obe-
sitas (5.6%). Vooral pubers, meisjes en patiënten met niet-Kaukasische 
ouders hadden vaker overgewicht. De prevalentie in de steekproef was 
hoger dan in de algemene populatie (18%), maar deze laatste cijfers zijn 

Tabel 1: Procesindicatoren in 2010. De score drukt de proportie patiënten uit 
waarvoor het proces uitgevoerd werd.

* Bij patiënten in de doelgroep, nl. minstens 12 jaar oud (ISPAD richtlijnen).
° Bij patiënten in de doelgroep, nl. minstens 11 jaar oud met een diabetesduur 

van minstens 2 jaar of minstens 9 jaar oud met een duur van minstens 5 jaar 
(ISPAD richtlijnen).

Indicator Score in % (bereik)

Rapportering HbA1c 99.7 (98.0-100.0)

Rapportering BMI 97.0 (80.0-100.0)

Rapportering bloeddruk* 74.1 (0.0-100.0)

Bepaling bloedlipiden* 86.0 (12.0-100.0)

Screening retinopathie° 61.1 (32.4-100.0)

Screening nefropathie° 82.0 (14.0-100.0)

Screening coeliakie 87.0 (26.3-100.0)

Screening schildklierautoimmuniteit 87.6 (58.5-100.0)
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gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte en gewicht, hetgeen vergelijken 
bemoeilijkt.9
Wat betreft de insulinebehandeling, werd meer dan de helft van de  
patiënten behandeld volgens een basaal-prandiaal schema. Verder werd 
een derde behandeld met toediening van geïndividualiseerde insuline-
mengsels 2 maal daags (“freemix”), en 1 op 10 met een insulinepomp 
(Tabel 2).

Procesindicatoren
Op basis van de aanbevelingen van de International Society of Pediatric 
and Adolescent Diabetes (ISPAD) werden indicatoren opgesteld m.b.t. 
de essentiële onderzoeken bij kinderen en adolescenten met diabetes.10 

Tabel 1 toont de score voor deze indicatoren in de ganse steekproef en 
tevens de variatie tussen de centra.
HbA1c en BMI werden vaak gerapporteerd, dit in tegenstelling tot bloed-
druk. Bloeddrukrapportering nam wel significant toe met de leeftijd (data 
niet getoond). Bepaling van bloedlipiden gebeurde bij een groot deel 
van de doelgroep, vooral bij patiënten met langere diabetesduur (data 
niet getoond).
Screening voor retinopathie was minder frequent en dat vooral bij pre-
pubertaire patiënten en patiënten met een kortere diabetesduur (data 
niet getoond). De frequentie was het hoogst (75%) bij patiënten ouder 
dan 15 en een diabetesduur van meer dan 8 jaar (N = 146). 
Screening voor comorbiditeiten zoals coeliakie en schildklierautoimmuni-
teit gebeurde vaak, en de frequentie nam toe met de leeftijd, vooral voor 
coeliakie (data niet getoond).

Uitkomsten en relatie tot behandeling
In een pediatrische populatie zijn de voornaamste uitkomsten van de dia-
beteszorg de metabole controle (HbA1c) en acute complicaties. “Harde” 
uitkomsten zoals retinopathie of nefropathie zijn immers zeldzaam: van 
alle gescreende patiënten had 1 patiënt retinopathie en hadden 20 pati-
enten microalbuminurie. Microalbuminurie was wel significant geasso- 
cieerd met slechte metabole controle (odds ratio [95% B.I.] voor HbA1c 
≥ 9.0%: 2.8 [1.1-7.4]). Het mediane HbA1c bedroeg 7.7% (IKA: 7.0-
8.5%) en vertoonde significante verschillen tussen de centra (bereik: 
7.3-8.0%). Deze verschillen konden niet volledig verklaard worden 
door correctie voor verschillen in case mix (data niet getoond). De 
ISPAD-aanbeveling van HbA1c < 7.5% werd gehaald door 38% van de 
patiënten.

Er was geen belangrijke associatie tussen HbA1c en het insulinebehan-
delingsschema (na correctie voor verschillen in leeftijd en diabetesduur). 

Enkel de groep die niet volgens één van de drie voornaamste schema’s 
(basaal-prandiaal, “freemix” of pomp) behandeld werd (N = 14), had 
een significant hoger HbA1c (Tabel 2). Er was een significante, niet-
lineaire relatie tussen HbA1c en het gemiddeld aantal zelfcontroles van 
de glycemie per dag, en dit onafhankelijk van het insulinebehandelings-
schema (Figuur 1). Patiënten die 3 of minder zelfcontroles deden had-
den een significant hoger HbA1c dan patiënten die vaker zelfcontroles 
deden (8.8 vs. 7.8%, p < 0.001). Deze observatie verklaarde grotendeels 
het toegenomen HbA1c bij pubers (7.9 vs. 7.6%, p < 0.001): vóór de 
puberteit deed 3% van de patiënten 3 of minder zelfcontroles, terwijl dat 
na de puberteit 28% bedroeg (p < 0.001). Na correctie voor dit verschil 
in het aantal zelfcontroles verdween de significante associatie tussen 
puberteit en HbA1c.
Ondanks het feit dat het insulinebehandelingsschema niet sterk met 
HbA1c geassocieerd was, waren er toch belangrijke verschillen tussen 
de schema’s wat betreft de leeftijd, diabetesduur, aantal zelfcontroles en 
insulinedosis (Tabel 2). Het basaal-prandiaal schema werd toegepast bij 
oudere patiënten, terwijl insulinepompen gebruikt werden voor jongere 
patiënten met desondanks een lange diabetesduur. Pompgebruikers 
deden significant meer zelfcontroles dan de andere patiënten en gebruik-
ten de laagste insulinedosis.
Patiënten die niet in een kerngezin leefden hadden een significant hoger 
HbA1c dan patiënten die wel in een kerngezin leefden (8.1 vs. 7.8%, na 
correctie voor leeftijd, diabetesduur en aantal zelfcontroles, p < 0.001). 
Niet-Kaukasische afkomst van de ouders was niet geassocieerd met 
HbA1c (8.1 vs. 7.9% bij Kaukasische afkomst, p = 0.05).

De incidenties van ernstige hypoglycemische episoden (22 per 100 
patiënten-jaren [95% B.I.: 17-28]), gedefinieerd volgens ISPAD als 
“geheel of gedeeltelijk verlies van bewustzijn waarbij het kind niet kan 
helpen bij de behandeling ervan, coma met of zonder convulsies of 
nood aan parenterale behandeling”, en van hospitalisaties voor (ernstige) 
diabetische ketoacidose (4.7 per 100 patiëntenjaren [95% B.I.: 3.5-6.2]), 
waren eveneens significant geassocieerd met HbA1c (Figuur 2).

Discussie
De IKEKAD-gegevens geven een representatief beeld van de zorg ver-
leend in de Belgische pediatrische diabetesconventiecentra. In dit artikel 
schuiven we drie aandachtspunten naar voren die we hieronder verder 
toelichten: 1) de lage frequentie van retinopathiescreening; 2) de goede 
metabole controle met als keerzijde een hoger risico op hypoglycemie; 
en 3) de relatief slechte metabole controle bij pubers, gekoppeld aan 
afgenomen zelfcontrole van de glycemie.

Figuur 1: HbA1c (gemiddelde en 95% B.I.) in functie van het aantal zelf-
controles van de glycemie per dag. Globale steekproef (grote grijze ruiten, N 
= 1066 patiënten met diabetesduur ≥ 1 jaar voor wie HbA1c, aantal zelfcontroles 
en insulineschema gekend waren) en gestratifieerd volgens de drie belangrijkste 
insulineschema’s. Het “freemix” schema bestaat uit toediening van geïndividuali-
seerde insulinemengsels 2 maal daags.

Figuur 2: Incidentie van ernstige hypoglycemie (hypo, groen) en hospita-
lisatie voor (ernstige) diabetische ketoacidose (DKA, rood) in functie van 
HbA1c. Cirkels en driehoeken tonen de geobserveerde incidentie per quintiel 
van HbA1c (quintielgrenzen in het grijs). De “best-fit” curve toont de voorspelde 
waarden na Poisson-regressie.
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Frequentie (%) of mediaan (IKA) wordt getoond (behalve voor HbA1c). Paarsgewijze “Wilcoxon rank sum tests” gevolgd door Holm-correctie.
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 vs. basaal-prandiaal.
° p < 0.05, °° p < 0.01, °°° p < 0.001 vs. freemix.
a Schema bestaande uit toediening van geïndividualiseerde insulinemengsels 2 maal daags met of zonder een derde toediening van een (ultra)snelwerkend insuline.
b Andere insulineschema’s, o.a. standaard insulinemengsels (N = 9).
c Gemiddeld aantal zelfcontroles van de glycemie per dag.
d Uitgedrukt in internationale eenheden (IE)/kg/dag.
e Gemiddelde en 95% B.I., gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd en diabetesduur. Verdere correctie voor zelfcontroles en/of insulinedosis gaf gelijkaardige resultaten.

Tabel 2: Insulinebehandelingsschema’s en bijhorende karakteristieken van patiënten met een diabetesduur ≥ 1 jaar. 

Schema N (%) Leeftijd, j Diabetesduur, j Zelfcontrolesc Insulinedosisd HbA1c, %e

Basaal-prandiaal 593 (55) 14.2 (11.4-16.5) 5.2 (3.1-8.1) 4 (4-5) 1.00 (0.83-1.19) 7.87 (7.68-8.06)

Freemixa 343 (32) 12.2*** (9.1-15.0) 4.3* (2.4-7.4) 4* (4-5) 0.90*** (0.71-1.12) 7.89 (7.63-8.15)

Insuline-pomp 123 (11) 12.4*** (8.2-15.4) 5.5° (3.7-8.5) 5***°(4-6) 0.83***° (0.67-1.00) 7.96 (7.67-8.24)

Andereb 14 (1) 9.7 (8.1-15.4) 4.7 (2.1-10.0) 4 (3-5) 0.93 (0.80-1.09) 8.70* (7.87-9.53)

Totaal 1073 (100) 13.4 (10.2-16.0) 5.0 (2.9-7.9) 4 (4-5) 0.95 (0.76-1.15) 7.90 (7.73-8.07)

Onze gegevens tonen dat centra de screening voor retinopathie vaak uit-
stelden totdat de puberteit bereikt was, los van de criteria van de ISPAD. 
Dan nog bleek echter dat minstens een kwart niet gescreend werd in 
een periode van maximaal 15 maanden vóór (of na) de meest recente 
consultatie in 2010. Een mogelijke verklaring is dat sommige centra 
een meer gevoelige methode gebruikten (bv. fluoresceïne-angiografie 
i.p.v. fundusfotografie) waardoor na een negatief resultaat het interval 
tot de volgende screening terecht meer dan een jaar bedroeg. De 
ISPAD-aanbeveling van jaarlijkse retinopathiescreening is gebaseerd op 
zogenaamde expert consensus maar tegelijkertijd zijn er studies die de 
kosteneffectiviteit ervan in twijfel trekken.11 Dit kan ook een verklaring zijn 
voor de lage geobserveerde frequentie. Een Noorse studie rapporteert 
screening bij 73% in 2005; het is niet duidelijk of dit percentage slaat op 
alle leeftijdsgroepen of enkel op een bepaalde doelgroep.6

Er zijn weinig recente gegevens die een vergelijking toelaten van de 
gemiddelde metabole controle in België met die in andere landen. De 
National Diabetes Audit in Engeland en Wales toonde dat in de periode 
2009-2010 slechts 15% de HbA1c-doelwaarde van 7.5% haalde, t.o.v. 
38% in IKEKAD.7 Een kwaliteitsbevorderend initiatief in Noorwegen 
toonde een stijging in de proportie patiënten die de doelwaarde van 
8.0% haalde: van 36% in 2001 tot 47% in 2005.6 In IKEKAD bedroeg 
dit percentage bij de start (in 2008) 62% en 57% in 2010 (daling niet 
significant). De internationale Hvidøre-studie rapporteerde bij adolescen-
ten (11-18 jaar) een gemiddeld HbA1c van 8.2% (2005) t.o.v. 8.1% in 
IKEKAD (2010).3 De Hvidøre-studie rapporteerde tevens een gelijkaar-
dige incidentie van hypoglycemie (24-27 per 100 patiëntenjaren) en, 
zoals in IKEKAD, een trend van hogere incidentie bij patiënten met lager 
HbA1c.12

De observatie dat de verslechtering van de metabole controle bij ado-
lescenten gedeeltelijk te wijten was aan een afgenomen frequentie van 
zelfcontroles van de glycemie ondersteunt de resultaten van buitenland-
se studies.13 Het verhogen van de compliantie bij adolescenten, zowel 
wat betreft insulinetoediening als zelfcontrole, blijft een grote uitdaging. 
Interventies gericht op het wijzigen van de gezinsdynamiek kunnen 
mogelijk helpen om compliantie te verbeteren.13 Hierbij is ook bijzondere 
aandacht nodig voor kinderen die niet in een kerngezin leven.

Besluit
Bovenstaande resultaten tonen aan dat IKEKAD een goed instrument 
is om de sterke en verbeterpunten in de diabeteszorg te identificeren. 
Bovendien krijgen deelnemende centra bij elke cyclus van gegevens-
verzameling een gepersonaliseerd feedback-rapport waarin anonieme 
vergelijkingen tussen centra gemaakt worden. Dit rapport kan hen verder 
helpen hun eigen specifieke verbeterpunten te identificeren.
Na twee cycli van audit en feedback (2008 en 2010) is het te vroeg 
om een significante toename van de kwaliteit van zorg vast te stellen. 

Opvallend is wel dat de verschillen tussen de centra kleiner geworden 
zijn. Toekomstige cycli hebben als doel de vinger aan de pols te houden 
van de kwaliteit van zorg in de pediatrische diabetesconventiecentra en 
mogelijkheden tot verbetering te identificeren en benutten. 
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