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1 INTRODUCTIE 
 

1.1 ONTSTAAN VAN DE IKED-STUDIE 
 
Sinds 1988 bestaat de mogelijkheid om een revalidatieovereenkomst inzake zelfregulatie van diabetes-
mellitus-patiënten af te sluiten  tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) enerzijds en de verschillende Belgische diabetescentra anderzijds. Deze overeenkomst (de 
zogenaamde diabetesconventie) heeft als doel zelfregulatie-programma’s aan welbepaalde groepen 
diabetici aan te bieden. 
Door middel van een verbetering van de diabetesregeling, en de globale aanpak van diabetes (met 
inbegrip van de regeling van de bloeddruk, de lipiden, het gewicht, …) tracht men de klassieke 
chronische diabetescomplicaties (retinopathie, nefropathie, …) evenals de macrovasculaire 
complicaties te vermijden, of uit te stellen.  
 
Tot op heden zijn geen representatieve gegevens bekend over de kwaliteit van de diabeteszorg in 
België, en zijn er evenmin gestructureerde programma's rond kwaliteitsontwikkeling in de 
diabeteszorg lopende in de Belgische diabetescentra.  
Het ‘Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie voor Diabetes’ (IKED) werd in 2001 
opgericht, en werd door de akkoordraad van de diabetesconventie erkend als representatief 
kwaliteitsontwikkelingsproject. Alle tot de diabetesconventie behorende centra zijn verplicht aan een 
dergelijk kwaliteitsbevorderingsproject deel te nemen. Er werd binnen IKED een Wetenschappelijke 
Stuurgroep opgericht waarin de verschillende Belgische universiteiten, de mutualiteiten en 
patiëntorganisaties worden vertegenwoordigd en waarin ook enkele artsen zetelen met een speciale 
expertise in verband met kwaliteitsbevorderingstechnieken. De praktische verwerking van de 
gegevens en de uitwerking en begeleiding van IKED is opgedragen aan een onafhankelijk instituut, 
namelijk het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). 
 

1.2 DOELSTELLING VAN DE IKED-STUDIE 
 
De studie beoogt in de eerste plaats een verbetering van de kwaliteit van de diabeteszorg in de centra 
zelf. Hierbij gebruikt men de principes van “DiabCare®1”, een door de WHO ontwikkelde dataset rond 
diabetes. Per diabetescentrum wordt een aselecte representatieve steekproef van patiënten genomen.  
Per steekproefpatiënt verzamelt men de DiabCare® dataset, met bepaling van het profiel van de 
patiënt, de medische aanpak, de risicofactoren voor micro- en macrovasculaire diabetescomplicaties 
(vb HbA1c, bloeddruk, cholesterol), de vroegtijdige merkers van complicaties (vb microalbuminerie) 
en de eindstadium complicaties (vb dialyse) (zie tabel 1). 
 
Deze gegevens worden (na anonimisatie) van alle centra verzameld op de nationale server in het WIV, 
waarbij de centrumcodes slechts door 1 persoon bekend zijn, die contractueel gebonden is aan 
zwijgplicht. De totale databank is dus anoniem zowel naar de patiënt als naar het centrum toe. Deze 
databank is bovendien uitsluitend toegankelijk door de verantwoordelijke persoon van het WIV. Het 
RIZIV heeft dus geen rechtstreekse toegang to deze databank. Ook voor wetenschappelijk onderzoek, 
dat werd goedgekeurd door de Wetenschappelijke Stuurgroep, wordt de databank niet extern 
doorgegeven, maar worden de gestelde onderzoeksvragen door het WIV verwerkt, en worden enkel de 
resultaten aan de onderzoekers overhandigd. 
Na verwerking van alle gegevens maakt het WIV voor alle centra een resultaatdiskette aan via de 
DiabCare®-software; op die manier is elk centrum in staat zijn eigen resultaten te vergelijken met die 
van alle andere geanonimiseerde participerende centra (zgn anonieme benchmarking).  
 
De eventueel voorkomende tekortkomingen in de diabeteszorg vereisen een multidisciplinaire aanpak 
op het niveau van het centrum, door onder andere de implementatie van kwaliteitscirkels. De 
bedoeling is dat men hierdoor progressief tot een betere diabeteszorg komt na verloop van tijd, 

                                                 
1 DiabCare Quality Network: http://www.diabcare.de 
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waardoor het centrum bij een nieuwe benchmarking beter zal scoren. Hierdoor zal op zichzelf de 
gemiddelde kwaliteit van de verzamelde centra verbeteren, wat een continue spiraal van 
kwaliteitsbevordering moet uitlokken. 
 
Het is niet de filosofie van IKED om een controle van bovenaf uit te voeren, maar wel om door het 
opwekken van lokale maatregelen in het diabetescentrum zelf, op basis van een positionering t.o.v. 
andere centra, de zorg te verbeteren. 
 
In de tweede plaats is het de bedoeling om patiëntgegevens van de gepoolde diabetescentra te 
verzamelen in een rapport, zodanig dat een advies kan worden uitgebracht aan het RIZIV over de 
diabeteszorg in het algemeen en meer in het bijzonder over de diabetesconventie. Hierbij is er geen 
enkele opsplitsing van gegevens per centrum. Het is dus nooit de bedoeling de kwaliteit in de 
verschillende centra nominatum extern door te geven. Het huidige document bevat het voor het RIZIV 
bedoelde rapport van de gegevens van 2001. 
Daar het om nationale gegevens gaat die tot nu toe uniek zijn voor België, zullen deze gepoolde 
gegevens ook gebruikt kunnen worden voor epidemiologische doeleinden.  
Daarnaast kadert de datacollectie in een bestaand internationaal protocol (DiabCare®), wat in de 
toekomst een vergelijking met andere landen mogelijk zal maken. 
 

1.3 MATERIAAL EN METHODE 
 
1.3.1 Datacollectie 
 
De gegevens zijn afkomstig van 134 diabetescentra (zie bijlage I). De periode van datacollectie liep 
van 7 november 2001 tot 31 december 2001.  
 
1.3.1.1 Patiëntgegevens 
In de studie werden insuline-behandelde patiënten met type 1, type 2 of met een andere vorm van 
diabetes ingesloten. Het ging om patiënten die behandeld werden met minimum 2 insuline-injecties 
per dag (cfr diabetesconventie). Elk diabetescentrum diende de gegevens van 10% van het aantal 
patiënten opgenomen onder de criteria van de conventie, met een minimum van 50, door te geven aan 
het WIV. De selectie gebeurde uitgaande van de alfabetische patiëntlijst van oktober 2001, startend 
vanaf de letter “E”. Op die manier werd een aselecte steekproef bekomen van in totaal 7599 patiënten. 
Deze steekproef vertegenwoordigt 55.417 van de in de diabetsconventie opgenomen diabetici, en 
vormt dus 13.7% van deze populatie.  
De datacollectie gebeurde aan de hand van het programma DiabData V 1.5. van DiabCare®. Per 
patiënt werd een Basic Information Sheet (BIS, zie bijlage II) ingevuld, waarin de belangrijkste 
indicatoren bepalend voor de diabeteszorg zijn opgenomen (Tabel 1). Enkel de gegevens van de 
laatste consultatie tijdens de afgelopen 12 tot 15 maanden dienden te worden ingevuld. Voor de 
gegevens met betrekking tot bloedglucosemetingen, alcoholconsumptie en rookgewoonten werd het 
gemiddelde van de afgelopen 3 maanden genomen.  
 
Bij de bloedlipiden was de specificatie ‘nuchtere, niet-nuchtere toestand’ noodzakelijk. 
Bij de Sint-Vincent doelen diende gespecificeerd of deze situaties zich hadden gemanifesteerd tijdens 
de afgelopen 12 maanden. 
Zowel de diabetestherapie als de aanvullende therapie werd ingevuld voor de periode tot aan, en 
volgend op de consultatie. 
De eenheden waarin de verschillende meetresultaten werden uitgedrukt, dienden te worden ingesteld 
vóór de start van de gegevensinbreng. Bij de export werden alle waarden automatisch omgezet naar 
standaardeenheden. 
In geval van afwijkende normen ten opzichte van de normen ingesteld in het DiabCare®-programma 
dienden de resulaten van het geglyceerd hemoglobine (HbA1c) vooraf te worden omgerekend aan de 
hand van de volgende formule:  
Gecorrigeerde HbA1c= (Mk+mk)/2+[(Mk-mk)/4]*[R- (Ma+ma)/2]/[(Ma-ma)/4], 
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waarbij Mk en mk de normaalwaarden zijn van een klassieke labomethode en Ma en ma de 
normaalwaarden zijn van een afwijkende labomethode die als resultaat R oplevert.  
 
Tabel 1: De variabelen opgenomen in het DiabCare®-protocol 

Indicatoren opgenomen in BIS-formulier 
Patiëntgegevens Geboortedatum, geslacht, type diabetes, jaar sinds diagnose, startjaar 

insuline en OAD 
Zwangerschappen  Uitkomst van de zwangerschappen voldragen tijdens afgelopen 12 

maanden 
Risicofactoren Rookgedrag, hoeveelheid  

Alcoholconsumptie, hoeveelheid 
Zelfregulatie  Bloedglucose, urineglucose 
Metingen Gewicht, lichaamslengte, bloeddruk, glycemie, HbA1, HbA1c, creatinine, 

microalbuminurie, proteïnurie, cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceriden 
Sint-Vincent doelen Blindheid, myocard infarct en angioplastiek, cerebrovasculair accident, 

nierfalen, amputatie boven de enkel, amputatie onder de enkel 
Symptomen Posturale hypotensie, angor pectoris, perifere neuropathie, claudicatio) 
Onderzoeken Ogen: 

Onderzocht tijdens afgelopen 12 tot 15 maanden 
Resultaten retina-onderzoek 

aanwezigheid maculopathie en/of retinopathie 
Stadium gevorderde diabetische oogziekte 
Gezichtsscherpte 

Voeten 
Onderzocht tijdens afgelopen 12 tot 15 maanden 
Vibratie sensitiviteit  
Pin prick sensitiviteit 
Aanwezigheid voetpulsies 
Acute of genezen voetzweer 
Angioplastiek 

Levenskwaliteit Aantal hypoglycemiëen/jaar 
Aantal hyperglycemiëen/jaar 
Aantal opnamedagen ziekenhuis 

Diabetestherapie Gebruik van biguaniden, sulphonylurea, glucoside inhibitoren; toediening 
van insuline via pomp; aantal insuline-injecties per dag; andere 
behandeling 

Aanvullende behandeling Hypertensie, hartlijden, ischemische hartziekte, dyslipidemie, nefropathie, 
neuropathie, andere behandeling 

 
De DiabCare®-software laat een onmiddellijke analyse op centrumniveau toe vanaf het moment dat de 
patiëntgegevens zijn ingebracht, met ook duiding ten opzichte van bestaande internationale 
consensussen over diabeteszorg. Het biedt ook de mogelijkheid lijsten te genereren van patiënten die 
aan bepaalde criteria voldoen, wat lokaal nuttig kan zijn voor verdere initiatieven in bepaalde 
patiëntengroepen.  
Alle centra kregen een specifieke gebruikerscode toegewezen voor het gebruik van het DiabCare®-
programma. Deze code was van belang voor de identificatie van het centrum bij de feedback via de 
herkenning door de nationale server en zorgde tevens voor anonimiteit. Daarenboven werden de naam 
en de geboortedatum, die op centrumniveau volledig werden ingevuld, gereduceerd tot respectievelijk 
de initialen en de maand plus het jaar van de geboortedatum, zodat de anonimiteit van de patiënten 
voldoende werd gewaarborgd.  
Vier centra hebben hun gegevens op papier doorgegeven aan het WIV, dat voor die centra instond 
voor de codering in de DiabCare®-software. 
 
1.3.1.2 Centrumgegevens 
Naast de patiëntgegevens werd informatie opgevraagd met betrekking tot de activiteiten in de centra 
(soort dienst, aanwezigheid stroke unit, dienst verloskunde, neurologie, dialysefaciliteiten, voetkliniek, 
lasertherapie, hartchirurgie). Een voorbeeld van dergelijk formulier wordt weergegeven in bijlage III. 
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1.3.2 Benchmarking 
 
De laatste gegevens werden aanvaard tot 15 februari 2002. Op dat moment werd overgegaan tot de 
feedback. De bestanden werden eerst gecontroleerd: fouten in de eenheden werden gecorrigeerd en 
onmogelijke waarden werden gewist. Daarna werden de gegevens ingelezen door de nationale server 
op het WIV, waarna de benchmarking- of feedback-resultaten voor elk centrum afzonderlijk werden 
teruggeschreven op diskette. Als resultaat werden grafieken bekomen waarin alle centra als vertikale 
blauwe balken worden voorgesteld, terwijl het eigen centrum een rode kleur heeft. Deze grafieken 
beschrijven de populatie (geslacht, type diabetes, leeftijdverdeling), de volledigheid van de data en de 
resultaten van de verschillende indicatoren, dit steeds in vergelijking met de andere centra (figuur 1). 
Eind maart werden deze resultaten doorgestuurd naar de diabetescentra. Centra die geen gebruik 
hadden gemaakt van de software ontvingen hun resultaten op papier. 
 

 
Figuur 1: Benchmarking 

 
1.3.3 Verwerking van de gegevens 
 
De gegevens werden geanalyseerd met Stata 7.0®. De correctie van de resultaten voor de leeftijd, de 
diabetesduur en het diabetestype gebeurde aan de hand van de Mantel Haenszel methode en 
logistische regressie. Als significantieniveau werd p<0.05 genomen.  
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1.3.4 Belangrijke voorafgaandelijke opmerkingen 
 
 
In het volgende deel van dit rapport wordt een beschrijving van de globale, over alle 
diabetescentra gepoolde gegevens weergegeven. Deze resultaten worden geduid ten opzichte 
van andere internationale gegevens. Bij de interpretatie hiervan moet de grootste 
voorzichtigheid gehanteerd worden. Als vergelijking gebruikt men immers gegevens van 
bepaalde studies (vb DCCT, UKPDS) waarbij vaak bepaalde inclusie- en exclusiecriteria 
bestaan, zodat deze studies een "verbloemd" beeld van de werkelijkheid geven. Bovendien zijn 
de personen die vrijwillig aan een dergelijke studie deelnemen in principe de meest 
gemotiveerde, wat opnieuw een bias induceert. 
Anderzijds wordt er ook vergeleken met epidemiologische gegevens uit andere landen: de 
Belgische gegevens zijn echter afkomstig uit een geselecteerde groep van patiënten die in een 
diabetescentrum gevolgd worden, en die voldoen aan de criteria om opgenomen te worden in 
de diabetesconventie: men kan dus verwachten dat het hier om "ingewikkelder" patiënten 
gaat dan deze die men in een klassieke epidemiologische doorsnede van de populatie 
terugvindt. 
 
Bij de algemene gegevensanalyse in dit rapport werd geen rekening gehouden met de 
patiënten jonger dan 19 jaar, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld staat. 
Bij de spreiding van de resultaten tussen de centra werden daarentegen alle leeftijdsgroepen 
beschouwd, tenzij dit anders vermeld staat. 
 
Hier en daar zal melding worden gemaakt van odds ratio (OR). Dit wordt gedaan bij een 
vergelijking tussen 2 verschillende groepen, vb type 1 en type 2 diabetes. De ORtype 2 voor 
myocard infarct (MI) drukt bijvoorbeeld uit hoeveel maal de kans op MI hoger/lager is bij 
type 2 diabetes in vergelijking met type 1 diabetes. 
  
In bijlage IV worden enkele gebruikte afkortingen toegelicht. 
 
Bijlage V bevat de lijsten met het gemiddelde en percentielen van de resultaten. Deze lijsten 
werden opgesteld voor alle patiënten ouder dan 18 jaar, voor type 1 diabetici ouder dan 18 
jaar en voor type 2 diabetici. Hieruit kan worden afgeleid hoe de resultaten verspreid zijn 
over de centra.  
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2 RESULTATEN 
 

2.1 BESCHRIJVING STEEKPROEF 
 

2.1.1 Participerende diabetescentra en patiënten 
 
De gegevens van 134 diabetescentra werden verzameld.  
 
In tabel 2 wordt het aantal centra weergegeven samen met het overeenkomstig aantal patiënten, 
volgens de geografische ligging. 
 
Tabel 2: Het aantal diabetescentra en patiënten volgens geografische ligging 
 Vlaanderen Wallonië Brussel Totaal 
N centra 69 49 16 134 
N patiënten 29.283 18.975 7209 55.467 
N steekproef (%) 3800 (50%) 2584 (34%) 1215 (16%) 7599 

 
Bij enkele diabetescentra werden de afzonderlijke “conventiecampussen” op het moment van 
datacollectie geleid door hetzelfde diabetesteam en zal in de nabije toekomst alles worden 
samengebracht onder één conventie. Dit was zo voor 5 centra die de patiëntgegevens van 2 sites 
hebben samengebracht onder één noemer en voor één centrum die de patiëntgegevens van 3 sites 
hebben samengebracht.  
De gegevens van één centrum werden niet opgenomen door de onvolledigheid ervan. Op die manier 
werden de patiëntgegevens van 126 verschillende diabetescentra bekomen.  
 
2.1.2 Activiteitenprofiel diabetescentra 
 
Van één centrum, bestaande uit 2 sites, ontbraken de gegevens omtrent de activiteiten. 
Voor de ganse groep ging het om 12 universitaire centra en 117 niet-universitaire centra, waarvan 58 
centra ook nog andere medische activiteiten buiten endocrino-diabetologie hadden. Van 3 centra 
waren hierover geen details bekend.  
Twintig procent van de centra gaf aan regelmatig kinderen te behandelen en 59% behandelde 
regelmatig adolescenten.  
 
In tabel 3 wordt de frequentie van voorkomen van bepaalde faciliteiten in de centra weergegeven.  
 
Tabel 3: De faciliteiten binnenin de centra 
 % centra 
Neurologie 97%  
Verloskunde 90% 
Laser therapie 80% 
Dialyse 63% 
Stroke unit 43% 
Hartchirurgie 29% 

 
Vijfennegentig procent van de centra hadden een afzonderlijk spreekuur diabetologie, dat gemiddeld 5 
halve dagen per week bedroeg (P10-P90: 2-10) (figuur 2).  
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Figuur 2: Aantal halve dagen per week afzonderlijk spreekuur diabetologie in de verschillende centra 
 
Bij 28% van de centra werd multidisciplinaire voetzorg (spreekuur waarbij diabetoloog, chirurg, 
podoloog en schoenmaker samen aanwezig zijn) aangeboden voor een gemiddelde van 4 halve dagen 
per maand (P10-P90: 1-8) (figuur 3).  
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Figuur 3: Aantal halve dagen per maand multidisciplinaire voetkliniek in de verschillende centra 

 
2.1.3 Beschrijving patiënten in steekproef 
 
De steekproef bevatte 7599 patiënten, 13.7% van het totale aantal patiënten. 
Er waren iets meer vrouwelijke patiënten (51.8%) ten opzichte van mannelijke (48.2%).  
 
Tabel 4 toont het aantal type 1 diabetici, type 2 diabetici en de patiënten met een andere vorm van 
diabetes. 
 
Tabel 4: De verdeling van het diabetestype 
 Type 1 Type 2 Andere vorm Totaal 
Aantal patiënten (%) 2692 (36%) 4406 (60%) 318 (4%) 7416 (100%) 

 
Zesendertig procent van de patiënten had type 1 diabetes, 60% type 2 diabetes en 4% had een andere 
vorm van diabetes. Voor 183 patiënten (2.4%) was het type diabetes niet gekend.  
De frequentie van type 1 diabetes in de centra varieerde van 4% tot 100%, terwijl de frequentie van 
type 2 diabetes varieerde van 0% tot 90%.  
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Deze grote spreiding was te wijten aan het feit dat zowel centra met jonge patiënten als centra met 
vooral geriatrische patiënten aan dit IKED-project deelnamen. 
Onder de patiënten met type 1 diabetes bevonden zich iets meer mannen (54.7%), terwijl bij type 2 
diabetes het aantal vrouwen iets hoger was (56.5%) (figuur 4). 
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Figuur 4: Verdeling van het geslacht in functie van het diabetestype 
 
De mediaan van de leeftijd was 61 jaar (P10-P90: 33j-77j). Slechts 28% van de patiënten was jonger 
dan 50 jaar. 
De mediaan van de leeftijd in de verschillende centra varieerde van 13 tot 72 jaar (P10-P90: 54j-68j). 
 
Figuur 5 toont de verdeling van het diabetestype in functie van de leeftijd. 
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Figuur 5: De verdeling van het diabetestype in functie van de leeftijd 

 
Drie vierde van de type 1 diabetici was jonger dan 60 jaar, terwijl 71% van de type 2 diabetici ouder 
was dan 60 jaar. 
 
In tabel 5 wordt de leeftijd per decade weergegeven volgens het geslacht en in de totale IKED-
populatie.  
 



 16

Tabel 5: De leeftijdsverdeling in functie van het geslacht en in de totale IKED-populatie 
   Man   Vrouw Totale groep 
   N   %   N   %   N   % 
0-9 j            14   0.4     21   0.5     35   0.5 
10-19 j         90   2.5     85   2.2   175   2.3 
20-29 j       194   5.3   170   4.3   364   4.8 
30-39 j       324   8.8   290   7.4   614   8.1 
40-49 j       550 15.0   382   9.7   932 12.3 
50-59 j       802 21.9   630 16.0 1432 18.8 
60-69 j      814 22.2   988 25.1 1802 23.7 
70-79 j       720 19.7 1038 26.4 1758 23.1 
80-89 j       150   4.1   304   7.7   454   6.0 
> 90 j             5   0.1     25   0.6     30   0.4 
Totaal 3663 100% 3933 100% 7596 100% 

 
De mediaan van de leeftijd bij type 1 diabetes was 45 jaar (P10-P90: 22j-71j) en bij type 2 diabetes 67 
jaar (P10-P90: 50j-79j). Zowel bij type 1 diabetes als bij type 2 diabetes werd de populatie ouder dan 
60 jaar sterker vertegenwoordigd door de vrouwelijke patiënten (cfr. de langere levensverwachting 
van vrouwen).  
 
Het aantal jaren sinds diagnose (mediaan) bedroeg: 

− 13 jaar (P10-P90: 2j-33j) voor diabetes type 1; 
− 11 jaar (P10-P90: 3j-26j) voor diabetes type 2; 
− 6 jaar (P10-P90: 0j-20j) voor andere vormen van diabetes. 
 

De mediaan van het aantal jaren sinds diagnose in de verschillende centra varieerde van 5 tot 23 jaar 
(P10-P90: 11j-17j).  
Bij 2 centra was dit item voor meer dan de helft van de patiënten niet aangegeven. 
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2.2 ZWANGERSCHAPPEN 
 

2.2.1 Probleemsituering 
 
Bij zwangere diabetici is een intensieve opvolging van zwangerschap en diabetes vereist om de kans 
op complicaties te voorkomen. Het is van uitermate belang een perfecte glycemieregeling te behouden 
tijdens de volledige zwangerschap. Er is immers een rechtstreeks verband tussen de mate van 
glycemieregeling en het risico voor congenitale afwijkingen, macrosomie, miskraam en andere 
zwangerschapscomplicaties zoals bv. eclampsie. Bovendien kan de zwangerschap leiden tot een 
snellere progressie van bepaalde complicaties bij de moeder waaronder retinopathie. Daarnaast kunnen 
ernstige hyperglycemieën (met ketoacidosis) schadelijk zijn voor de foetus en een miskraam 
veroorzaken (1). 
Anderzijds treedt bij sommige vrouwen uit de gewone populatie zwangerschapsdiabetes op, meestal in 
het derde trimester van de zwangerschap. Deze vorm van diabetes verdwijnt in de meeste gevallen na 
de zwangerschap. Ook bij deze patiënten is een goede opvolging tijdens de zwangerschap 
noodzakelijk, om problemen bij de foetus en de neonaat te voorkomen. Vrouwen met 
zwangerschapsdiabetes hebben een sterk verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes mellitus 
type 2 in het verdere verloop van hun leven (2). 
 
In de DiabCare® dataset wil men de zwangerschappen bestuderen die in de laatste 12 maanden 
beëindigd werden. Sommige centra hebben de vraagstelling echter geïnterpreteerd als “een ooit 
doorgemaakte” zwangerschap. 
Mogelijk is de incidentie van het aantal zwangerschappen bijgevolg een overschatting van het 
werkelijke aantal. 
Bij volgende gegevensverzamelingen dient hierover meer duidelijkheid te bestaan. 
 
2.2.2 Resultaten 
 
In de leeftijdsgroep van 20 tot 49 jaar bevonden zich 842 vrouwen onder wie 71 een zwangerschap 
hadden vervolledigd.  
Bij 14 patiënten (20%) ging het vermoedelijk om zwangerschapsdiabetes daar de diagnose werd 
gesteld tijdens 2000-2001 en er werd aangegeven dat het niet om type 1 of type 2 diabetes ging. 
 
De eigenschappen van de zwangere diabetici, de patiënten met zwangerschapsdiabetes en de niet-
zwangere diabetici van 20-49 jaar worden getoond in tabellen 6 en 7. 
 
Tabel 6: Beschrijving parameters bij zwangere diabetici, patiënten met zwangerschapsdiabetes en niet-zwangere 
diabetici tussen 20 en 49 jaar 

 Diabetes 
N=57 

Zwangerschapsdiabetes 
N=14 

Niet-zwangere 
diabetici (20-49 j) 

N=771 
 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 
Leeftijd (jaren) 32 26-42 32 22-36 39 25-48 
Diabetesduur (jaren) 8 1-22 0 0-1 11 2-27 
HbA1c (%) 6.7 5.4-9.5 5.3 4.8-6.1 7.8 6-10.5 
Systolische BD (mm Hg) 120 105-140 120 110-135 124 110-150 
Diastolische BD (mm Hg) 70 60-80 70 60-80 80 60-90 
BMI (kg/m2) 27 21-39 30 21-40 25 20-35 
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Tabel 7: Beschrijving parameters bij zwangere diabetici, patiënten met zwangerschapsdiabetes en niet-zwangere 
diabetici tussen 20 en 49 jaar 

 Diabetes 
N=57 

Zwangerschapsdiabetes 
N=14 

Niet-zwangere 
diabetici (20-49 j) 

N=771 
Normale zwangerschap 80% 91% - 
Rokers 16%   0% 22% 
BD ≥ 140/90 mm Hg 13%   9% 27% 
Retinopathie 22%   0% 36% 
Insuline + OAD 13%   0% 21% 
≥ 3 injecties/dag 89% 14% 74% 
HbA1c < 7% 63% 92% 30% 
 7%-7.9%   9%   0% 24% 
 8%-8.9% 13%   8% 20% 
 ≥ 9% 15%   0% 26% 

 
De gemiddelde leeftijd van de patiënten met zwangerschapsdiabetes bedroeg 31 jaar ± 5.5.  
Bij 10 van deze patiënten verliep de zwangerschap normaal. Bij één patiënt had een (spontane) abortus 
plaats. Voor de andere 3 zwangerschappen waren geen details bekend. 
De patiënten met zwangerschapsdiabetes vertoonden een goede glycemieregeling en systolische en 
diastolische bloeddruk. De body mass index was vrij hoog, zoals men kan verwachten bij deze 
patiënten (cfr. het is door hun insulineresistentie dat de glycemieregeling progressief uit de hand 
loopt). Deze patiënten hadden vaker een goede tot uitstekende glycemieregeling dan de niet-zwangere 
diabetici, respectievelijk 92% versus 54% met HbA1c < 8%, p<0.05. Dit verschil bleef bestaan na 
correctie voor de leeftijd: leeftijdgecorrigeerde MHW-ORZwangerschapsdiabetes: 8.3, p<0.05 (95% CI: 1.05-
65.5). Dit komt omdat het hier eigenlijk om een soort voorbode van diabetes type 2 gaat, die vaak te 
behandelen is met dieetmaatregelen alleen, zoals ook blijkt uit hun behandeling. De glycemieregeling 
was ook beter bij zwangerschapsdiabetes dan bij de zwangere diabetici (resp. 92% versus 72%), maar 
dit verschil verdween na correctie voor de leeftijd. Er bevonden zich geen rokers in deze groep. Zoals 
verwacht werd had geen enkele patiënt retinopathie (cfr. geen voorafgaandelijke diabetes).  
Vijf patiënten werden behandeld met insuline, waarvan twee intensief. De overige patiënten (N=9) 
moesten enkel een dieet volgen. Geen enkele patiënt werd behandeld met orale antidiabetica (cfr. 
contra-indicatie in zwangerschap). 
 
De gemiddeld leeftijd van de diabetici die zwanger werden (N=57) bedroeg 32.7 jaar ± 5.7. 
Drieënzeventig procent was type 1 diabeet, 25% type 2 diabeet en 2% had een andere vorm van 
diabetes. De gemiddelde diabetesduur was 9.9 jaar ± 8. De frequentie van zwangerschapscomplicaties 
was groter in deze groep: 8 zwangerschappen (20%) werden vroegtijdig beëindigd wegens een 
(spontane) abortus, waarvan er bij 2 gevallen sprake was van misvorming. Bij 31 patiënten verliep de 
zwangerschap normaal. Er waren geen details bekend over het verloop van de andere 
zwangerschappen (N=18). 
De mediaan voor HbA1c, systolische en diastolische bloeddruk was vrij goed bij de zwangere 
diabetici. Tien procent vertoonde echter een vrij hoge HbA1c-waarde (≥ 9.5%) en een systolische 
bloeddruk van 140 mm Hg of hoger. Ook de body mass index was vrij hoog. 
De glycemieregeling was beter bij de zwangere patiënten dan bij de niet-zwangere patiënten: 
respectievelijk 72% had een goede tot uitstekende glycemieregeling versus 54%, p<0.05. Dit verschil 
was onafhankelijk van de leeftijd: leeftijdgecorrigeerde MHW-ORZwanger: 2.0, p<0.05 (95% CI: 1.08-
3.75).  
Toch rookte nog 16% van de zwangere patiënten, 13% had een bloeddruk van 140/90 mm Hg of hoger 
en 22% had retinopathie. Na correctie voor de leeftijd bleken deze parameters niet te verschillen van 
de niet-zwangere patiënten.  
Het grootste deel kreeg een intensieve insulinebehandeling (90%). Een minderheid werd behandeld 
met orale anti-diabetica. Vermoedelijk hadden deze laatste patiënten diabetes mellitus type 2 en 
hadden zij hun zwangerschap reeds beëindigd waardoor zij opnieuw werden behandeld met OAD. 
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Wat de (spontane) abortussen betreft kan geen vergelijking worden gemaakt met de incidentie in de 
algemene populatie daar registratie voor spontane abortus niet verplicht is in België. Het kan wel 
verwacht worden dat complicaties bij zwangerschap hier frequenter voorkomen. 
 
Samenvattend kan men stellen dat door de vrouwelijke diabetici reeds een inspanning werd geleverd 
tijdens de zwangerschap om een betere diabetesregeling te bekomen. Extra aandacht moet echter 
besteed worden aan het verminderen van de rokers, wil men de nog steeds ongunstige prognose van de 
zwangerschappen verbeteren. 
 
2.2.3 Referenties 
 
1. The American Diabetes Association. Preconception Care of Women with Diabetes. Diabetes Care 

25, 2002: S82-S84. 
2. World Health Organization. Report of a WHO Consultation. Part I: Definition, Diagnosis and 

Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. WHO 1999: 1-59. 
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2.3 ROOKGEWOONTEN 
 
2.3.1 Probleemsituering 
 
Roken speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van verschillende aandoeningen, waaronder hart- 
en vaatziekten. Daar de kans op deze aandoeningen bij diabetes op zichzelf reeds verhoogd is, dient 
men deze populatie nog meer te wijzen op de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik. Verschillende 
studies toonden immers het verband aan tussen enerzijds tabaksgebruik en anderzijds de morbiditeit en 
mortaliteit ten gevolge van micro- en macrovasculaire diabetescomplicaties. Bovendien kan roken een 
risicofactor zijn voor de ontwikkeling van type 2 diabetes.  
Uit de literatuur blijkt dat het aantal diabetici dat rookt niet verschilt van de algemene populatie. 
Mogelijks is de diabeet onvoldoende ingelicht over de schadelijke effecten van tabaksgebruik. Om die 
reden is het noodzakelijk niet-rokers jonger dan 21 jaar herhaaldelijk aan te raden niet te starten met 
roken, terwijl rokers voldoende moeten worden gestimuleerd ermee te stoppen. Dit moet worden 
beschouwd als een essentieel onderdeel van de volledige behandeling (1, 2, 3). 
 
2.3.2 Resultaten 
 
Bij 10% van de patiënten waren geen gegevens bekend over het tabaksgebruik. Bovendien ontbraken 
bij 25% van de rokers details over de hoeveelheid sigaretten dat werd gerookt.  
De volledigheid van de gegevens met betrekking tot rookgewoonten verschilde tussen de centra 
onderling: 

- bij de helft van de centra waren geen details bekend over het tabaksgebruik bij maximum 
4% van de patiënten; 

- bij 10% van de centra echter, ontbraken gegevens over het tabaksgebruik bij meer dan 
30% van de patiënten.  

 
De IKED-populatie bevatte 1254 rokers (18.9%). 
Uit de gegevens van de gezondheidsenquête door middel van interview, België 2001 (4), bleek dat 
28% van de Belgen rokers zijn. De gestandaardiseerde ratio in de IKED-populatie bedroeg 21.9%, wat 
beduidend lager was dan de algemene Belgische populatie. Mogelijks zijn de gegevens uit de IKED-
studie een onderschatting van de werkelijkheid daar dit gegeven niet steeds werd ingevuld (zie hoger).  
 
Tabel 8 toont het aantal rokers in functie van het type diabetes. 
 
Tabel 8: Het aantal rokers in functie van het diabetestype 
 Type 1 Type 2 MHW-ORType 2* (95% CI) 
Rokers 23.6% 14.8% 0.84 (0.72-0.98) 

*MHW-OR gecorrigeerd voor de leeftijd 
 
Onder de type 1 diabetici bevonden zich meer rokers dan onder de type 2 diabetici. Dit verschil bleef 
bestaan na correctie voor de leeftijd.  
Zoals verwacht rookten de mannelijke patiënten vaker dan de vrouwelijke (27.4% versus 11.1%, 
p<0.001).  
 
De mediaan van het aantal sigaretten gerookt per dag bedroeg 15 (P10-P90: 5-25).  
 
Tabel 9 toont de verdeling van het aantal sigaretten gerookt per dag. 
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Tabel 9: De verdeling van het aantal sigaretten gerookt per dag in functie van het diabetestype en het geslacht 
 Type 1 Type 2 Man Vrouw 
≤ 5 sig/dag 16.0% 16.8% 13.5% 16.7% 
6-10 sig/dag 23.2% 26.5% 22.6% 24.5% 
11-20 sig/dag 35.3% 33.0% 35.8% 34.0% 
> 20 sig/dag 25.4% 23.7% 28.1% 24.8% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Er werd geen verschil gezien in functie van het type diabetes of in functie van het geslacht.  
Zestig procent van de IKED-rokers vertoonde een verbruik van meer dan 10 sigaretten per dag. 
In de populatie van de Belgische gezondheidsenquête rookte 34% van de patiënten meer dan 20 
sigaretten per dag. Dit was beduidend minder in de IKED-populatie (25.4% na standaardisatie voor de 
leeftijd, p<0.001). 
 
Tabel 10 analyseert de rookfrequentie in functie van de leeftijd 
 
Tabel 10: Het aantal rokers in functie van de leeftijd 
 19-39 j 40-59 j 60-79 j ≥ 80 j 
Rokers 23.7% 29.4% 12.1%% 5.8% 

 
Het grootste aantal rokers bevond zich in de leeftijdscategorieën van 19 tot 39 jaar en van 40 tot 59 
jaar, respectievelijk 23.7% en 29.4%.  
 
De invloed van de diabetesduur wordt bestudeerd in tabel 11. 
 
Tabel 11: Het aantal rokers in functie van de diabetesduur bij type 1 en type 2 diabetes afzonderlijk 
 ≤ 1 j 2-4 j 5-9 j 10-19 j ≥ 20 j 
Type 1 - rokers 33.1% 26.2% 31.1% 23.7% 18.6% 
Type 2 - rokers 21.6% 17.9% 18.6% 13.2% 10.8% 

 
Er bestond een initiële, zij het geringe, daling van het aantal rokers tijdens de eerste jaren na diagnose. 
Pas wanneer de diabetes meer dan 9 jaar aanwezig was, werd een sterkere daling gezien. Dit gold 
zowel voor type 1 als voor type 2 diabetici.  
 
Er bestond een verband tussen het lichaamsgewicht en rookgewoonten. De prevalentie van 
overgewicht en obesitas (BMI ≥ 25 kg/m2) was hoger bij niet-rokers van 50 jaar en ouder. Na correctie 
voor de leeftijd en de diabetesduur bedroeg het aantal patiënten met overgewicht of obesitas slechts 
half zo veel bij de rokers als bij de niet rokers: ORRokers: 0.49, p<0.001 (95% CI: 0.4-0.6). De 
prevalentie van obesitas (BMI>30 kg/m2) was voor alle leeftijdscategorieën hoger bij de niet-rokers: 
leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde ORRokers: 0.54, p<0.001 (95% CI: 0.46-0.64). Dit verband tussen 
lichaamsgewicht en roken valt veel sterker uit dan hetgeen men verwacht uitgaande van 
literatuurgegevens. 
 
CVA kwam vaker voor bij rokers dan bij de niet-rokers bij de recent gediagnosticeerde patiënten 
(diabetesduur ≤ 1 jaar): respectievelijk 10% en 3%, p<0.05. Dit verschil bleef bestaan na correctie 
voor leeftijd: ORRokers: 4.7%, p<0.05 (95% CI: 1.6-13.5).  
Er bestond geen verschil in prevalentie van myocard infarct en nierlijden tussen rokers en niet-rokers.  
Wanneer het risico voor myocard infarct, CVA, claudicatio en de afwezigheid van voetpulsaties samen 
werd beschouwd, werd echter wel een hogere prevalentie gezien bij de rokers na correctie voor de 
leeftijd en de diabetesduur: ORRokers: 1.4, p<0.001 (95% CI: 1.2-1.6).  
De risico’s ten gevolge van roken zijn echter moeilijk te bestuderen omdat we niet beschikken over 
gegevens met betrekking tot het vroegere rookgedrag van de patiënten. 
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Wat de kwantiteit van het tabaksgebruik betreft werd opnieuw weinig verschil gezien in functie van de 
leeftijd en de diabetesduur: er bestond een iets hoger verbruik in de jongere leeftijdscategorieën en bij 
een minder lange diabetesduur, maar dit verschil was niet significant.  
Het aantal rokers was hoger in de intensief behandelde groep (3 injecties of meer per dag) dan in de 
niet-intensief behandelde groep, respectievelijk 22.0% versus 16.5%, p<0.001. Dit houdt uiteraard 
verband met de jongere leeftijd van de intensief behandelde patiënten. Na correctie voor de leeftijd 
werd dit verschil immers niet meer waargenomen.  
Onder de type 2 diabetici die uitsluitend met insuline werden behandeld bevonden zich meer rokers 
dan bij type 2 diabetici die daarnaast ook met OAD werden behandeld, respectievelijk 17.2% versus 
13.9%, p<0.05. Dit verschil bleef bestaan na correctie voor de diabetesduur en de leeftijd: ORins+OAD: 
0.79, p<0.05 (95% CI: 0.64-0.97). 
 
2.3.3 Spreiding tussen de centra 
 
In figuur 6 wordt het % aantal rokers getoond verspreid over de centra.  
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Figuur 6: Spreiding tussen de centra van het aantal rokers (in %)  
Mediaan: 18%; P10-P90: 10%-30% 
 
Bij de helft van de centra was het aantal rokers kleiner dan 18%. Het aantal rokers per centrum 
varieerde vrij weinig over de centra, op enkele uitschieters na waarbij meer dan één derde van de 
patiënten rookte.  
 
2.3.4 Referenties 
 
1. American Diabetes Association. Smoking and Diabetes. Diabetes Care 2002, 25: S80-S81. 
2. Haire-Joshu D., Glasgow R.E., Tibbs T.L. Smoking and Diabetes (Technical Review). Diabetes 

Care 1999, 22: 1887-1898. 
3. Van Crombrugge P., Diabetes and Smoking. The diabetes annual/12. Marshall S.M., Home P., 

Rizza R. Uitgeverij Elsevier Science, 1999: 289-304. 
4. Demarest S, Van der Heyden J, Gisle L, Buziarsist J, Miermans PJ, Sartor F, Van Oyen H, 

Tafforeau J. Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2001. Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid - IPH/EPI REPORTS N° 2002 - 25. 
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2.4 DIABETESBEHANDELING 

 
2.4.1 Probleemsituering 
 
De behandeling van hyperglycemie bij diabetes mellitus kan bestaan uit dieet alleen, sulphonylurea 
(ook de glinides werden hieronder gecatologeerd), metformine, glucosidase inhibitoren, glitazones 
(voorlopig gecatalogeerd onder “andere behandeling”) en insuline. 
Bij insulinetherapie zijn verschillende behandelingsschema's mogelijk: 1 injectie per dag, 2 injecties 
per dag, 3 of meer injecties per dag en insulinepomp therapie. De DCCT-studie heeft aangetoond dat 
een intensieve insulinebehandeling (≥ 3 inj/dag) gedurende langere tijd een betere glycemieregeling 
handhaaft dan een conventionele therapie (< 2 inj/dag), en dat als gevolg hiervan er een vermindering 
plaatsvindt in de prevalentie van microvasculaire complicaties (1).  
 
2.4.2 Resultaten 
 
Per definitie werden alle conventiepatiënten ingesloten in deze steekproef behandeld met insuline, 
gezien dit een voorwaarde is om in de diabetesconventie opgenomen te worden. De gemiddelde duur 
van de insulinetherapie bedroeg 9 jaar, met een mediaan van 6 jaar. 
Naast de insuline behandeling werd 39% ook met minstens één oraal antidiabeticum behandeld. Zoals 
verwacht ging het hierbij vooral om type 2 diabetici, terwijl type 1 diabetici slechts uitzonderlijk 
werden behandeld met OAD (respectievelijk 63.9% versus 6.7%, p<0.001).  
 
Tabel 12 toont de details van de diabetesbehandeling bij type 1 en type 2 diabetici. 
 
Tabel 12: De diabetesbehandeling bij type 1 en type 2 diabetes afzonderlijk 
 Type 1 diabetes 

N (%) 
Type 2 diabetes 

N (%) 
Uitsluitend insuline   2347 (93.3%)     1254 (36.1%) 
Insuline + metformine    125 (5.0%)     1183 (34.0%) 
Insuline + sulfonylurea    26 (1.0%)     344 (9.9%) 
Insuline + sulfonylurea + metformine    15 (0.6%)       448 (12.9%) 
Insuline + andere combinaties      2 (0.1%)     246 (7.1%) 
Totaal 2515 (100%)    4379 (100%) 

 
Bij type 1 diabetes werd de overgrote meerderheid (93%) met insuline alleen behandeld. Slechts 5 
procent van de type 1 diabetici werd behandeld met insuline en metformine en slechts enkelen kregen 
naast de insuline-behandeling andere OAD (sulfonylurea, glucosidase inhibitoren of andere). Bij de 
type 2 diabetici werd iets meer dan één derde met insuline alleen behandeld. Eén derde werd 
behandeld met een combinatie van metformine en insuline. Daarnaast werd 10% behandeld met 
insuline en sulfonylurea, 13% met insuline, sulfonylurea en metformine en 7% kreeg naast insuline 
een andere combinatie van OAD.  
 
Het lage aantal patiënten dat werd behandeld met glucosidase-inhibitoren (acarbose), in totaal 38 
patiënten, werd verwacht, daar het gebruik hiervan niet wordt terugbetaald in België. Hetzelfde geldt 
voor patiënten onder andere behandelingen (waaronder de glitazones). 
 
Tabellen 13 en 14 tonen respectievelijk voor type 1 en type 2 diabetes de invloed van de diabetesduur 
op de keuze van de behandeling.  
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Tabel 13: De diabetesbehandeling bij type 1 diabetes in functie van de diabetesduur 
 ≤ 1 j 2-4 j 5-9 j 10-19 j ≥ 20 j 
Uitsluitend insuline 94.1% 91.9% 93.5% 92.3% 94.4% 
Insuline + metformine   4.4%   4.0%   5.2%   6.0%   4.2% 
Insuline + sulfonylurea   0.0%   2.2%   1.0%   1.2%   0.8% 
Insuline + sulfonylurea + metformine   1.5%   1.5%   0.2%   0.3%   0.7% 
Insuline + andere combinaties   0.0%   0.4%   0.0%   0.1%   0.0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 14: De diabetesbehandeling bij type 2 diabetes in functie van de diabetesduur 
 ≤ 1 j 2-4 j 5-9 j 10-19 j ≥ 20 j 
Uitsluitend insuline 59.9% 45.6% 32.7% 28.6% 34.6% 
Insuline + metformine 16.7% 30.7% 36.9% 37.8% 32.4% 
Insuline + sulfonylurea   9.9%   6.7% 11.3% 10.7% 10.7% 
Insuline + sulfonylurea + metformine   8.3% 11.6% 14.4% 15.5%   9.8% 
Insuline + andere combinaties   5.2%   5.4%   4.6%   7.5% 12.5% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Bij type 1 diabetes varieerde de behandeling weinig in functie van de diabetesduur. Bij type 2 diabetes 
daarentegen daalde het aantal patiënten dat uitsluitend met insuline werd behandeld naarmate de 
diabetesduur toenam. In plaats daarvan werden zij vaker behandeld met een combinatie van insuline 
en verschillende soorten OAD.  
 
Tabellen 15 en 16 tonen de invloed van de leeftijd op de diabetesbehandeling, respectievelijk bij type 
1 en type 2 diabetes. 
 
Tabel 15: De diabetesbehandeling in functie van de leeftijd bij type 1 diabetes  
 19-39 j 40-59 j 60-79 j ≥ 80 j 
Uitsluitend insuline 97.2% 93.6% 88.4% 84.6% 
Insuline + metformine   2.2%   5.2%   8.0%   9.2% 
Insuline + sulfonylurea   0.1%   0.5%   2.7%   4.6% 
Insuline + metformine + sulfonylurea   0.4%   0.6%   0.8%   1.5% 
Insuline + andere combinaties   0.1%   0.1%   0.0%   0.0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 16: De diabetesbehandeling in functie van de leeftijd bij type 2 diabetes  
 19-39 j 40-59 j 60-79 j ≥ 80 j 
Uitsluitend insuline 50.9% 34.5% 35.5% 43.5% 
Insuline + metformine 28.1% 39.5% 33.5% 20.5% 
Insuline + sulfonylurea   5.3%   7.6% 10.4% 14.8% 
Insuline + metformine + sulfonylurea   8.8% 14.1% 13.2%   7.2% 
Insuline + andere combinaties   7.0%   4.4%   7.4% 14.0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Praktisch alle jonge type 1 diabetici werden uitsluitend behandeld met insuline. Dit aantal daalde tot 
85% bij de patiënten ouder dan 80 jaar. De combinatiebehandeling met zowel metformine als 
sulfonylurea nam toe naarmate de patiënten ouder waren. Men kan zich echter de vraag stellen of 
sommige van de oudere patiënten met combinatietherapie niet ten onrechte als type 1 diabetici in 
plaats van als type 2 diabetici werden gecatalogeerd. 
 
Bij type 2 diabetes werd ongeveer één derde van de patiënten tussen 40 en 79 jaar uitsluitend 
behandeld met insuline. Onder de jongere type 2 diabetici werd ongeveer de helft uitsluitend met 
insuline behandeld. Er bestond een geleidelijke stijging van het aantal patiënten behandeld met 
sulfonylurea naarmate de leeftijd toenam. Het aantal patiënten behandeld met metformine en met een 
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combinatie van metformine en sulfonylurea was het hoogst in de leeftijdscategorie van 40 tot 59 jaar 
(respectievelijk 40% en 14%) en daalde weer bij de oudere patiënten.  
 
De vrouwen werden vaker dan mannen behandeld met een combinatie van insuline en OAD (51,8% 
versus 41,5%, p < 0.001). Dit verschil was groter bij type 2 diabetes. Mogelijks hield dit verband met 
de hogere prevalentie van obesitas bij de vrouwelijke type 2 diabetici (55.7% bij de vrouwelijke type 2 
diabetici versus 40.9% bij de mannelijke type 2 diabetici, p<0.001). Bovendien werden de vrouwelijke 
type 2 diabetici minder vaak behandeld met 3 dagelijkse insuline-injecties dan de mannelijke type 2 
diabetici (19.3% versus 23.3%, p<0.05). Deze verschillen kunnen echter mogelijks verklaard worden 
door de verschillende leeftijdsverdeling van mannen en vrouwen. 
 
Figuur 7 toont het aantal patiënten met intensieve insuline-behandeling (≥ 3 inj/dag) in functie van de 
leeftijd. 
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Figuur 7: Het % aantal type 1 en type 2 diabetici met instensieve insuline behandeling (≥ 3 inj/dag) in functie van de leeftijd 
 
Zoals verwacht daalde de intensiteit van de insulinetherapie met de leeftijd. Negentig procent van de 
jonge type 1 diabetici werd behandeld met minstens 3 insuline-injecties per dag. Na de leeftijd van 60 
jaar bedroeg het aantal intensief behandelde type 1 diabetici nog meer dan 50%.  
Het aantal intensief behandelde type 2 diabetici bedroeg 54% in de leeftijdscategorie van 19 tot 39 
jaar. Dit aantal daalde tot 10% bij de patiënten ouder dan 80 jaar. 
Deze verdeling weerspiegelt de intensifiëring van de insulinebehandeling bij de jonge populatie, die 
hoofdzakelijk bestaat uit type 1 diabetici met een actieve en onregelmatige levensstijl (hogere studies, 
werk, sport) en waarbij getracht wordt op lange termijn de overlevingsverwachting te verhogen door 
middel van een goede metabolische controle.  
 
Tabel 17 toont voor type 1 en type 2 diabetes afzonderlijk de invloed van de diabetesduur op de 
intensiteit van de therapie.  
 
Tabel 17: Intensieve insulinebehandeling (≥ 3 inj/dag) in functie van de diabetesduur bij type 1 en type 2 
diabetes afzonderlijk  
 ≤ 1 j 2-4 j 5-9 j 10-19 j ≥ 20 j P 
Type 1 69.8% 70.3% 74.2% 76.2% 78.2% <0.05 
Type 2 19.0% 19.7% 19.8% 20.7% 24.4% 0.08 

 
Bij type 1 diabetes nam het aantal intensief-behandelde patiënten toe bij een langere diabetesduur.  
Bij type 2 diabetes werd geen verandering geobserveerd wat de intensiteit van de insulinebehandeling 
betrof in functie van de diabetesduur.  
Slechts 47 patiënten, 43 type 1 diabetici en 4 type 2 diabetici, werden behandeld door middel van een 
insulinepomp. 
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Tabel 18 toont het gebruik van metformine aan in functie van de BMI. 
 
Tabel 18: Behandeling met metformine in functie van de BMI 
BMI (kg/m2) < 25 25-30 > 30 P 
Type 1 2.4% 6.8% 13.3% <0.001 
Type 2 21.5% 35.0% 49.6% <0.001 

 
Zowel type 1 als type 2 diabetici met overgewicht en obesitas gebruikten vaker metformine dan deze 
met een normaal lichaamsgewicht. Na correctie voor leeftijd en diabetesduur bleef dit verschil bestaan.  
Type 1 diabetici met overgewicht of obesitas werden 3.8 maal vaker behandeld met metformine dan 
de type 1 diabetici met een normaal lichaamsgewicht (leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde 
ORBMI≥25kg/m

2: 3.8, p<0.001, 95% CI: 2.3-6.4).  
Type 2 diabetici met overgewicht of obesitas werden 2.6 maal vaker behandeld met metformine dan 
de type 2 diabetici met een normaal lichaamsgewicht (leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde 
ORBMI≥25kg/m

2: 2.6, p<0.001, 95% CI: 2.0-3.3).  
 
2.4.3 Spreiding tussen de centra 
 
Figuren 8 en 9 tonen, respectievelijk voor type 1 en type 2 diabetes, de spreiding van het procentueel 
aantal intensief-behandelde (≥ 3 inj/dag) patiënten over de verschillende diabetescentra.  
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Figuur 8: Spreiding tussen de centra van het % aantal intensief behandelde type 1 diabetici 
Mediaan: 77%; P10-P90: 50%-96% 
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Figuur 9: Spreiding tussen de centra van het % aantal intensief behandelde type 2 diabetici 
Mediaan: 16%; P10-P90: 4%-40% 
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In één vierde van de centra werd meer dan 90% van de type 1 diabetici intensief behandeld. In een 10-
tal centra werd ook een belangrijk deel van de type 2 diabetici (> 40%) intensief behandeld.  
Het starten en behouden van een intensieve behandeling is echter sterk afhankelijk van de 
karakteristieken van de centrumpopulatie: leeftijd, aanwezigheid van complicaties, ... Daarom is 
vergelijking tussen centra (waaronder enkele centra met vooral jonge patiënten en andere met vooral 
geriatrische patiënten) moeilijk. Zo ziet men bij heranalyse van de jonge subgroep van type 1 diabetici 
(leeftijd 20-40 jaar) in figuur 10 een veel beperktere spreiding tussen de centra: meer dan 50% van de 
centra had alle jonge diabetici op intensieve therapie, meer dan 80% van de centra had drie vierde of 
meer van hun diabetici op intensieve therapie. 
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Figuur 10: Spreiding tussen de centra van het % aantal intensief behandelde type 1 diabetici van 20 tot 40 jaar 
Mediaan: 100%; P10-P90: 56%-100% 
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2.5 ZELFCONTROLE 
 

2.5.1 Probleemsituering 
 
Zelfbloedglucosemonitoring is de hoeksteen van de moderne diabetestherapie. Het is trouwens in die 
context dat in 1988 de revalidatieovereenkomst inzake zelfregulatie is ontstaan. 
Het bepalen van bloedglucoses moet niet alleen helpen om de dagelijkse insulinebehoeften bij te 
sturen aan de wisselende lichaamsactiviteiten en voedingsinname, maar moet ook toelaten om na te 
gaan of de behandelingsdoelen bereikt worden. Bovendien zijn er in het dagelijkse leven multipele 
situaties waar een bloedglucose meting nuttig kan zijn (herkennen hypoglycemie, autorit, bij koorts, 
enz). 
 
2.5.2 Resultaten 
 
Het gemiddeld aantal bloedglucosemetingen per maand was 62 ± 40, wijzend op een grote spreiding 
zoals in tabel 19 samengevat wordt. 

 
Tabel 19: De verdeling van het aantal bloedglucosemetingen per maand in de totale IKED-populatie 
 Aantal metingen / mnd. 
 ≤ 30 31-60 61-90 91-120 > 120 Totaal 

Totale groep 29.2% 34.5% 5.5% 28.3% 2.5% 100% 
 
Deze spreiding moet ons niet verwonderen gezien de zeer heterogene populatie (leeftijd, soort 
diabetes) die bestudeerd werd. Bovendien bevat deze populatie zowel personen uit groep 1 (120 
metingen / maand), uit groep 2 (60 metingen / maand) als uit groep 3 (30 metingen / maand) 
 
In tabel 20 wordt het effect van de leeftijd op het aantal bloedglucosemetingen weergegeven. 
 
Tabel 20: Het aantal bloedglucosemetingen in functie van de leeftijd 
 Aantal metingen / mnd. 
 ≤ 30 31-60 61-90 91-120 > 120 Totaal 

≤ 18 j   6.0% 13.7% 13.7% 60.1% 6.6% 100% 
19-39 j   8.7% 15.4%   8.4% 60.7% 6.8% 100% 
40-59 j 23.1% 30.3%   6.6% 36.5% 3.5% 100% 
60-79 j 37.5% 41.3%   4.1% 16.2% 0.9% 100% 
≥ 80 j  41.5% 46.2%   3.5%   8.6% 0.2% 100% 

 
Jongere patiënten deden meer metingen dan oudere. Ongeveer 2/3 van de patiënten jonger dan 40 jaar 
deden meer dan 90 metingen per maand. Dit is logisch, gezien jongeren doorgaans actiever zijn en een 
onregelmatiger leven hebben dan ouderen, waardoor ze hun insulinebehandeling frequenter moeten 
aanpassen. Bovendien komt er meer type 1 diabetes voor op jongere leeftijd. Bij type 1 diabetes is 
frequentere zelfcontrole nodig (zie verder).  
Toch blijft een belangrijk percentage van de oudere diabetici frequent gebruik maken van zelfcontrole. 
Zo deden 59% van de 80-plussers meer dan 30 metingen per maand. 
 
Tabel 21 vat het effect van insulineschema op de frequentie van zelfcontrole samen. 

 
Tabel 21: Het aantal bloedglucosemetingen in functie van het aantal dagelijkse insuline-injecties 
 Aantal metingen / mnd. 
 ≤ 30 31-60 61-90 91-120 > 120 Totaal 

2 inj/dag 46.6% 47.7%   2.3%   3.3% 0.2% 100% 
≥ 3 inj/dag   4.1% 14.9% 10.1% 64.9% 6.1% 100% 
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Patiënten op een intensieve insulinebehandeling deden meer metingen dan patiënten op 2 injecties. 
Bijna alle patiënten op een multipel injectiessysteem deden meer dan 30 metingen per maand, 2/3 van 
de patiënten deden zelfs meer dan 90 metingen per maand. Het is juist de bedoeling van een multipel 
injectiessysteem om aan de hand van frequente zelfcontrole, en rekening houdend met de maaltijden 
en de activiteiten, de insulinebehandeling dagelijks bij te sturen.  

 
Hoewel patiënten op een 2 injectiessysteem minder intensief zelfcontrole deden, gebruikten ze toch 
een behoorlijk aantal metingen per maand. Ongeveer de helft van deze patiënten deed meer dan 30 
metingen per maand, dus meer metingen dan door de diabetesconventie (categorie 3) vergoed worden. 

 
Tabel 22 toont invloed van het type diabetes op de frequentie van zelfcontrole. 
 
Tabel 22: De verdeling van het aantal bloedglucosemetingen per maand bij type 1 en type 2 diabetes afzonderlijk 
 Aantal metingen / mnd. 
 ≤ 30 31-60 61-90 91-120 > 120 Totaal 

Type 1 10.7% 20.7% 8.0% 54.8% 5.9% 100% 
Type 2 40.6% 41.7% 3.9% 13.2% 0.7% 100% 

 
Type 1 diabetici deden meer metingen dan type 2 diabetici: 90% van de type 1 diabetici deden meer 
dan 30 metingen per maand en bijna 2/3 meer dan 90 per maand. Dit is conform internationale 
richtlijnen. De American Diabetes Association (ADA) raadt ≥ 3 metingen per dag aan bij de meeste 
type 1 diabetici (1). De DCCT studie heeft immers aangetoond dat met intensieve 
insulinebehandeling, inclusief frequente zelfcontrole, gedurende vele jaren een betere 
glycemieregeling kan bereikt worden dan met een conventionele behandeling (2 injecties, minder 
frequente zelfcontrole) (2). Deze betere regeling geeft een significante reductie van de chronische 
diabetescomplicaties, een effect dat vele jaren blijft doorwerken (3).  

 
Type 1 diabetici zijn doorgaans erg gevoelig aan insuline (niet resistent aan insuline), waardoor hun 
glycemieën veel meer schommelen en er meer gevaar is voor acute ontregeling (hypoglycemie, 
hyperglycemie). Ze hebben dus niet alleen frequente zelfcontrole nodig om een goede 
glycemieregeling te verkrijgen, maar ook om de veiligheid van de behandeling te garanderen 
(vermijden van zware hypoglycemie en ketoacidose). 

 
Omdat type 2 diabetici doorgaans insuline resistent zijn, hebben ze minder gemakkelijk ernstige 
hypoglycemie, zelfs wanneer ze behandeld worden met een multipel injectiessysteem (4-6). Met 
insuline behandelde type 2 diabetici hebben vooral frequente zelfcontrole nodig in periodes van 
oppuntstelling van de glycemieregeling en bij acute medische problemen. Daarbuiten hangen de 
frequentie en timing van zelfcontrole bij type 2 diabetes af van de individuele behoeften en 
therapiedoelen van de patiënt. In onze groep deed 41% van de type 2 diabetici ≤ 30 metingen per 
maand, 59% > 30 per maand en 14% > 90 per maand. 
 
Het verband tussen de frequentie van zelfcontrole en HbA1c wordt getoond in tabel 23. 
 
Tabel 23: Gemiddelde HbA1c (%) in de verschillende categorieën van zelfcontrole 

Type 1 Type 2 
Aantal metingen/mnd. Gemiddelde 

HbA1c (%) 
Std. Dev Gemiddelde 

HbA1c (%) 
Std. Dev 

= 30 7.8 1.7 7.8 1.8 
31-60 8.0 1.9 7.9 2.0 
61-90 8.2 1.7 7.8 2.0 
91-120 7.9 1.8 7.7 1.9 
= 120 8.0 1.8 8.2 1.4 
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Er bestond geen verband tussen de frequentie van zelfmonitoring en de glycemieregeling. Het feit dat 
de patiënten die gemakkelijker te regelen zijn doorgaans minder zelfcontrole doen introduceert 
natuurlijk een bias. Patiënten die bvb. een erg onregelmatig leven hebben, en daardoor ook veel meer 
glycemieschommelingen zullen hebben, doen doorgaans veel zelfcontrole. 
 
2.5.3 Spreiding tussen de centra 
 
Figuur 11 toont de verdeling van de mediaan van het aantal bloedglucosemetingen per maand voor de 
verschillende centra. 
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Figuur 11: Spreiding tussen de centra van de mediaan van het aantal bloedglucosemetingen per maand 
Mediaan: 32 metingen/maand; P10-P90: 28-112 metingen/maand 

 
Er werd een grote spreiding waargenomen tussen de verschillende centra. Uiteraard is deze spreiding 
sterk gerelateerd aan het type diabetes en de leeftijd van de centrumpopulatie. Dit wordt weergegeven 
in figuur 12 waarbij diezelfde spreiding wordt getoond voor type 1 diabetici van 20 tot 40 jaar. 
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Figuur 12: Spreiding tussen de centra van de mediaan van het aantal bloedglucosemetingen per maand bij type 1 diabetici van 20 tot 40 
jaar 
Mediaan: 112 metingen/maand; P10-P90: 60-120 metingen/maand 

 
In de meeste centra (75%) bedroeg de mediaan van het aantal metingen per maand bij deze subgroep 
van patiënten 90 of meer. De spreiding was minder groot dan wanneer type 1 en type 2 diabetici 
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samen werden beschouwd, maar toch was bij 10 centra (8%) de mediaan slechts 40 of minder 
(ongeveer 1 controle/dag). 
 
Figuur 13 geeft de verdeling over de verschillende diabetescentra weer van het percentage jonge type 
1 diabetici dat meer dan 90 metingen per maand deed. 
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Figuur 13: Spreiding tussen de centra van het % aantal type 1 diabetici van 20 tot 40 jaar dat > 90 bloedglucosemetingen per maand deed 
Mediaan: 75%; P10-P90: 25%-100% 

 
Bij één derde van de centra deden alle jonge type 1 diabetici meer dan 90 metingen per maand. Bij de 
overige centra varieerde het aantal patiënten (in %) van 96% tot 13%. In negen centra deed geen 
enkele jonge type 1 diabeet meer dan 90 metingen per maand.  
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2.6 ACUTE SITUATIES 
 
2.6.1 Hyperglycemie 
 
Tijdens de afgelopen 12 maanden hadden 469 patiënten (6.3%) één of meerdere hyperglycemiëen 
waarvoor hulp van een arts nodig was.  
De prevalentie was iets hoger bij type 1 diabetes dan bij type 2 diabetes (6.8% versus 5.6%, p<0.05).  
De prevalentie was hoger bij de recent gediagnosticeerde patiënten (16.8% versus 5.6%, p<0.05) en bij 
type 2 diabetici die naast insuline ook OAD gebruikten (6.2% versus 4.2%, p<0.05). 
De mediaan van het aantal ernstige hyperglycemieën per jaar bedroeg 1 (P10-P90: 1-4). 
 
2.6.2 Hypoglycemie 
 
Tijdens de afgelopen 12 maanden hadden 528 patiënten (7.1%) één of meerdere ernstige 
hypoglycemieën (IM glucagon of IV glucose noodzakelijk). 
Bij type 1 diabetes kwam hypoglycemie vaker voor dan bij type 2 diabetes (11.4% versus 4.6%, 
p<0.001). Bij de patiënten die behandeld werden met 3 of meer insuline-injecties per dag kwamen 
ernstige hypoglycemieën vaker voor (10.0% versus 5.6% p<0.05). Dit heeft te maken met het feit dat 
er tot de intensief behandelde groep meer type 1 diabetici horen. De hogere frequentie van 
hypoglycemieën bij type 1 diabetici werd verwacht, daar deze patiënten jonger zijn, de 
glucoseregeling moeilijker is bij type 1 diabetici, en er bij hen meestal geen insulineresistentie bestaat. 
Ernstige hypoglycemieën kwamen vaker voor naarmate de duur van de diabetes toenam (vermoedelijk 
meer ‘hypoglycaemic unawareness’).  
De mediaan van het aantal ernstige hypoglycemieën per jaar bedroeg 2 (P10-P90: 1-12). 
 
De type 1 diabetici bij wie meerdere malen per jaar ernstige hypoglycemie optrad, hadden vaker een 
goede tot uitstekende glycemieregeling.  
 
De hypoglycemie frequentie lag voor type 1 diabetici opvallend lager dan bij de DCCT-studie (in 
DCCT was dit 61% per jaar in de intensief behandelde groep (HbA1c=7%) en 18.7% per jaar in de 
conventioneel behandelde groep (HbA1c=9%) (1).  
De hypoglycemie frequentie was anderzijds voor de type 2 diabetici opvallend hoger dan bij de 
UKPDS studie (in die studie was dit 1.8% per jaar in de insulinegroep) (2).  
 
Voor zowel hypo- als hyperglycemieën echter dienen de cijfers voorzichtig geïnterpreteerd te worden, 
gezien uit de spreiding tussen de centra blijkt dat vermoedelijk niet iedereen dezelfde definitie bij het 
invullen van deze items gebruikt heeft. 
 
2.6.3 Referenties 
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2.7 HBA1C 
 

2.7.1 Probleemsituering 
 
Er zijn verschillende technieken om HbA1c te meten. Afhankelijk van de gebruikte techniek kunnen 
de normaalwaarden sterk verschillen, en zelfs tussen technieken die dezelfde normaalwaarden 
aangeven kunnen er belangrijke verschillen gemeten worden. Dit maakt vergelijkingen van HbA1c-
waarden tussen de centra, die met verschillende technieken werken, erg moeilijk. Dit probleem is uit 
de literatuur bekend, maar wordt ook in België door de afdeling Kwaliteitsbewaking Klinische 
Biologie van het WIV bevestigd (een rapport hierover wordt begin 2003 verwacht). Om toch 
enigszins vergelijkingen mogelijk te maken werden de waarden omgerekend naar de 
normaalwaarden van de DCCT-studie (4-6%). Men moet echter voor ogen houden dat op die manier 
niet alle verschillen kunnen geëffend worden, en dat de interpretatie dus met de nodige omzichtigheid 
moet gebeuren. 
De volgende jaren moet zeker gewerkt worden aan een standaardisatie, of minstens een harmonisatie 
van de HbA1c-bepaling in België. Men kampt trouwens wereldwijd met dit probleem. Een 
standaardisatie is technisch niet gemakkelijk (1). Een harmonisatie, waarbij alleen nog assays gebruikt 
worden, die normaalwaarden hebben die vergelijkbaar zijn met die van de DCCT-studie, zou al een 
belangrijke stap voorwaarts betekenen (2).  
 
Bij normaalwaarden 4-6% kunnen de cijfers als volgt geïnterpreteerd worden:  

< 7%   uitstekend; 
7-7.9%   goed; 
8-8.9%   matig; 
≥ 9%   slecht. 

 
2.7.2 Resultaten  
 
We beschikken over een HbA1c waarde bij 7229 van de  7599 patiënten (95.6%). Voor 185 patiënten 
werd HbA1 gegeven in plaats van HbA1c. Bij de resterende 185 patiënten ontbreekt een waarde voor 
zowel HbA1 als voor HbA1c.  
Bij 95% van de centra werden de HbA1c-waarden voor meer dan 90% van de patiënten opgegeven. 
Bij één centrum ontbraken de resultaten voor 40% van de patiënten. 
 
De mediaan en spreiding van HbA1c in de totale IKED-populatie en in functie van het diabetestype 
worden weergegeven in tabel 24.  
 
Tabel 24: De mediaan en de verdeling van de HbA1c-resultaten in de totale IKED-populatie en in functie van het 
diabetestype 

 % binnen HbA1c-categorie 
 Mediaan P10-90 < 7% 7-7.9% 8-8.9% ≥ 9% 
Totale groep 7.6% 6.0%-9.9% 30.2% 28.2% 21.3% 20.3% 
Type 1 diabetes 7.7% 6.0%-10.2% 29.0% 28.1% 20.3% 22.5% 
Type 2 diabetes 7.5% 5.9%-10.2% 34.2% 26.8% 17.6% 21.4% 

 
Ongeveer 60% van de patiënten bereikte een goede tot uitstekende HbA1c (< 8%); ongeveer 20% had 
een duidelijk te hoge waarde (≥ 9%). 
 
Epidemiologisch onderzoek in verschillende landen leert dat het erg moeilijk is om een goede HbA1c 
waarde te bereiken. Zo rapporteerde de U.S. National Health and Nutrition Education Examination 
Survey III (NHANES III) dat 51% van de met insuline behandelde type 2 diabetici in de U.S. HbA1c-
spiegels > 8% hebben (3). Zelfs in het kader van goed opgezette klinische studies, zoals de DCCT-
studie bij type 1 diabetes, en de UKPDS-studie bij type 2 diabetes, worden de vooropgestelde 
therapiedoelen bij een groot deel van de studiepopulatie niet bereikt (4,5). 
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De DCCT-studie bestudeerde het effect van goede glycemieregeling bij jonge type 1 diabetici met 
geen of minieme complicaties. Het ging (zoals in andere gerandomiseerde studies) om zeer 
gemotiveerde patiënten, die bereid waren om zich te onderwerpen aan een zwaar langdurig 
studieprotocol. In optimale studie-omstandigheden met een uiterst intensieve begeleiding werd een 
mediane HbA1c van 7.3% over 7 studiejaren bereikt in de intensief behandelde groep (4). Na het 
beëindigen van de DCCT werden deze patiënten terug naar hun oorspronkelijke centra verwezen en 
verder opgevolgd in de DCCT-EDIC-studie. In “real-life” omstandigheden (buiten de 
gerandomiseerde studie) bereikten deze gemotiveerde patiënten, eveneens met intensieve therapie, een 
mediane HbA1c waarde van 7.9% na 1 jaar en van 8.1% na 5 jaar (6). De HbA1c-waarde bij onze 
(niet-geselecteerde!) type 1 diabetici van 7.7% is dus zeker gunstig. 
 
Onze studiepopulatie van type 2 diabetici is niet vergelijkbaar met die van de grote gerandomiseerde 
studies bij type 2 diabetes. Onze groep bestaat voornamelijk uit patiënten die in een laat stadium van 
hun aandoening op 2 of meer insuline-injecties worden geplaatst en vaak al belangrijke complicaties 
hebben. Ter vergelijking, in de UKPDS-studie werden pas ontdekte type 2 diabetici bestudeerd (7), 
waarbij men dus gemakkelijker een goede glycemieregeling zou moeten kunnen bereiken dan bij 
gevorderde type 2 diabetici. Men verkreeg inderdaad tijdens het eerste jaar van de studie in de 
intensief behandelde groep een HbA1c waarde van 6.9%. De volgende jaren zag men echter een 
geleidelijke stijging met na 10 jaar een mediane HbA1c van 8.1% (7). De HbA1c waarde van 7.5% die 
werd geobserveerd bij de type 2 diabetici uit de IKED-populatie, in een verder gevorderd stadium van 
hun aandoening, is dus zeker gunstig.  
 
De vaststelling dat de type 2 diabetici slechts in geringe mate een betere HbA1c bereikten dan de type 
1 diabetici, hoewel type 2 diabetici doorgaans gemakkelijker te regelen zijn dan type 1 diabetici, 
illustreert dat vooral moeilijk regelbare type 2 diabetici in de diabetesconventie worden opgenomen. 
 
In de tabellen 25 en 26 wordt de verdeling van HbA1c getoond respectievelijk in functie van de 
leeftijd en de duur van de diabetes.  
 
Tabel 25: De verdeling van de HbA1c-resultaten in functie van de leeftijd 
 ≤ 18j 19-39j 40-59j 60-79j ≥ 80j 
< 7% 24.4% 30.5% 31.4% 34.2% 34.4% 
7-7.9% 21.4% 24.3% 26.2% 28.4% 29.6% 
8-8.9% 16.1% 19.4% 19.3% 17.3% 18.4% 
≥ 9% 38.1% 25.8% 23.1% 20.1% 17.5% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
De glycemieregeling was iets beter op oudere leeftijd: boven de 60 jaar hadden ongeveer 2 patiënten 
op 3 een goede tot uitstekende HbA1c, terwijl ongeveer 1 patiënt op 5 een flauwe glycemieregeling 
had. Bij de patiënten jonger dan 40 jaar had ongeveer de helft van de patiënten een goede tot 
uitstekende HbA1c, terwijl ongeveer 1 op 4 een flauwe glycemieregeling had. Het is evident dat het 
moeilijker is om een goede glycemieregeling te verkrijgen bij jongere, actievere personen (met 
wisselende activiteiten). Bij jongeren kan daarnaast de moeilijke puberteitsperiode ontregelend 
werken. Bovendien hebben jongeren vaker (moeilijker regelbare) type 1 dan type 2 diabetes.  
 
Tabel 26: De verdeling van de HbA1c-resultaten in functie van de diabetesduur 
 ≤ 1j 2-4j 5-9j 10-19j ≥ 20j 
< 7% 50.5% 42.7% 31.3% 30.6% 27.5% 
7-7.9% 19.0% 21.8% 26.1% 28.5% 30.5% 
8-8.9% 10.0% 15.9% 20.0% 18.7% 20.2% 
≥ 9% 20.5% 19.6% 22.7% 22.2% 21.7% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Bij een langere diabetesduur werden minder goede HbA1c-waarden waargenomen. Dit is een gekend 
fenomeen, vooral te wijten aan het voortschrijden van de ziekte met vermindering van de endogene 
insulineproductie, zowel bij type 1 als bij type 2 diabetes. 
Eens de diabetes reeds langer dan 5 jaar aanwezig was werd echter geen opmerkelijke verandering 
meer waargenomen in HbA1c-waarden.  
 
In de tabellen 27 en 28 wordt de glycemieregeling weergegeven respectievelijk in functie van het 
aantal insuline-injecties en in functie van de frequentie van zelfregulatie. 
 
Tabel 27: De verdeling van de HbA1c-resultaten in functie van het aantal insuline-injecties/dag 
 2 inj./dag ≥ 3 inj/dag 
< 7% 34.6% 30.0% 
7-7.9% 27.0% 28.2% 
8-8.9% 17.5% 20.0% 
≥ 9% 20.9% 21.8% 
Totaal 100% 100% 

 
Tabel 28: De verdeling van de HbA1c-resultaten in functie van het aantal bloedglucosemetingen/maand 
 Aantal bloedglucosemetingen per maand 
 ≤ 30 31-90 > 90 
< 7% 35.1% 32.1% 31.5% 
7-7.9% 26.0% 27.3% 28.7% 
8-8.9% 18.1% 17.8% 19.4% 
≥ 9% 20.8% 22.7% 20.3% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
Er werd geen betere glycemieregeling geobserveerd bij patiënten op een multipel injectiessysteem. Dit 
is te verklaren doordat juist overgeschakeld wordt naar meer injecties bij patiënten die moeilijker te 
regelen zijn. Bovendien bevatte de groep op een multipel injectiessysteem meer type 1 diabetici.  
 
Voor alle patiënten samen werd ook geen verschil in glycemieregeling waargenomen in functie van de 
frequentie van zelfcontrole. 
Bij de type 1 diabetici afzonderlijk werd daarentegen wel een verschil waargenomen afhankelijk van 
de beschouwde leeftijdsgroep: de patiënten jonger dan 60 jaar die 3 of meer maal per dag zelfcontrole 
uitvoerden, hadden vaker een goede tot uitstekende glycemieregeling dan de patiënten die minder dan 
3 maal per dag zelfcontrole uitvoerden (respectievelijk 58.2% versus 50.3%, p<0.05).  
 
2.7.3 Spreiding tussen de centra  
 
In figuren 14 en 15 wordt respectievelijk voor type 1 en type 2 diabetes de spreiding weergegeven van 
het aantal patiënten (in %) per centrum met een HbA1c of HbA1 kleiner dan het gemiddelde plus 4 
maal de standaarddeviatie. Voor HbA1c komt dit overeen met 7% en voor HbA1 met 10% (m.a.w. een 
uitstekende glycemieregeling).  
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Figuur 14: Spreiding tussen de centra van het % aantal type 1 diabetici met een Hba1(c)<m+4sd 
Mediaan: 25.4%; P10-P90: 5.6%-56.5% 

 

Type 2 diabetici
HbA1 < 10% of HbA1c < 7%

0

20

40

60

80

100

Centra

%
 p

at
ië

n
te

n

 
Figuur 15: Spreiding tussen de centra van het % aantal type 2 diabetici met een Hba1(c)<m+4sd 
Mediaan: 32.2%; P10-P90: 11.1%-57.1% 
 
In de helft van de centra had 25%, of minder, van de type 1 diabetici een HbA1(c) kleiner dan het 
gemiddelde plus 4 maal de standaarddeviatie. Wat type 2 diabetes betreft had in de helft van de centra 
32% van de patiënten een HbA1(c) lager dan deze norm.  
Het dient vermeld te worden dat de extreme scores van 100% en 0% in beide curves hoofdzakelijk 
voorkwamen in de centra met een zeer laag aantal type 1 of type 2 diabetici, waarbij m.a.w. de 
“sampling error” groot is.  
De curves vertonen een gelijkaardig verloop, waarbij toch kan opgemerkt worden dat de type 2 
diabetici vaker een HbA1c-waarde hadden lager dan 7%.  
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In figuren 16 en 17 wordt respectievelijk voor type 1 en type 2 diabetes het aantal patiënten (in %) 
getoond bij wie HbA1(c) kleiner was dan het gemiddelde plus 6 maal de standaarddeviatie. Voor 
HbA1c komt dit overeen met 8% en voor HbA1 met 11% (m.a.w. een goede glycemieregeling). 
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Figuur 16: Spreiding tussen de centra van het % aantal type 1 diabetici met een Hba1(c)<m+6sd 
Mediaan: 57.8%; P10-P90: 20.0%-85.7% 
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Figuur 17: Spreiding tussen de centra van het % aantal type 2 diabetici met een HbA1(c)<m+6sd 
Mediaan: 65.2%; P10-P90: 33.4%-85.0% 

 
De figuren tonen dat in de verschillende centra toch een groot deel van de patiënten een goede tot 
uitstekende HbA1c-waarde vertoonden. Wat type 1 diabetes betreft, had in 62% van de centra 50% of 
meer van de patiënten een goede tot uitstekende HbA1c. Voor type 2 diabetes was dit het geval in 
74% van de centra. 
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Figuur 18 toont de spreiding van het procentueel aantal jonge type 1 diabetici (20 tot 40 jaar) bij wie 
HbA1(c) kleiner was dan het gemiddelde plus 6 maal de standaarddeviatie.  
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Figuur 18: Spreiding tussen de centra van het % aantal type 1 diabetici van 20 tot 40 jaar met een Hba1(c)<m+6sd 
Mediaan: 50%; P10-P90: 0%-92% 
 
Wanneer de spreiding wordt bekeken voor de jonge type 1 diabetici (20 tot 40 jaar) ziet men een iets 
grotere spreiding: het aantal centra waarbij geen patiënten een goede tot uitstekende glycemieregeling 
hadden was groter net zoals het aantal centra waarbij alle patiënten een goede tot uitstekende 
glycemieregeling hadden.  
 
Zowel voor type 1 diabetes als voor type 2 diabetes was er een vrij grote spreiding in de HbA1c 
resultaten tussen de verschillende centra. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen worden 
gegeven: 

1. In de inleiding werd reeds aangehaald dat het gebrek aan standaardisatie wat betreft de 
HbA1c-bepalingen aanleiding kan geven tot uiteenlopende resultaten. In België worden 
immers een 20-tal verschillende technieken gebruikt en eenzelfde techniek wijkt daarenboven 
nog af tussen de verschillende laboratoria. 

2. De verschillende karakteristieken van de centrapopulatie kunnen uiteraard ook aanleiding 
geven tot de grote spreiding: de leeftijd van de patiënten, grotere inclusie van moeilijk 
regelbare patiënten bij wie complicaties aanwezig zijn door de aanwezigheid van 
nierdialysecentrum of voetkliniek, verschillen in sociale klasse van patiënten, enz. 

3. De verschillende kwaliteit van de zorgen in de centra. Het is de bedoeling om de kwaliteit van 
de zorgen te optimaliseren via het opstarten van kwaliteitscirkels. Hiertoe krijgen de 
individuele centra feedback over hun gegevens in vergelijking met andere geanonimiseerde 
centra. Aan de hand daarvan kunnen ze het probleem analyseren en de nodige stappen nemen 
om de kwaliteit te verbeteren.  
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2.8 BODY MASS INDEX  
 

2.8.1 Probleemsituering 
 
Obesitas is een belangrijk gezondheidsprobleem in onze maatschappij. Het heeft op zichzelf een 
ongunstige invloed op het cardiovasculaire risico. Obesitas is echter ook geassocieerd met hypertensie 
en hyperlipidemie, andere risicofactoren voor vaatlijden. 
Samen met een genetische predispositie is obesitas de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen 
van diabetes mellitus type 2. 
Eenmaal diabetes mellitus type 2 bestaat, is het bestrijden van de obesitas een hoofdonderdeel van de 
diabetesbehandeling, samen met het nastreven van lichaamsbeweging. 
Bovendien is het overgewicht bij diabetes op zichzelf een onafhankelijke risicofactor voor sommige 
macrovasculaire complicaties (1, 2). 
 
2.8.2 Resultaten 
 
De BMI was niet gekend voor 24% van de patiënten. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan ontbrekende 
gegevens voor wat de lengte betreft.  
Bij de helft van de centra was de BMI gekend voor meer dan 91% van de patiënten (P10-P90: 66%-
99%). 
 
Tabel 29 toont de verdeling van de BMI in de totale IKED-populatie en in functie van het 
diabetestype. 
 
Tabel 29: De verdeling van de BMI in de totale IKED-populatie en in functie van het diabetestype 

BMI (kg/m2) Normaal 
< 25 

Overgewicht 
25-30 

Obesitas 
> 30 

Totaal 

Totale groep 28.5% 35.6% 35.9% 100% 
Type 1 47.7% 37.6% 14.8% 100% 
Type 2 15.9% 34.8% 49.3% 100% 

 
In de totale groep patiënten ouder dan 18 jaar (N=5648) had 28.5% van de patiënten een normale BMI 
(< 25 kg/m2), 35.6% overgewicht en 35.9% obesitas. In vergelijking met de gegevens uit de 
gezondheidsenquête door interview België 2001 bevatte de IKED-populatie een veel hoger aantal 
patiënten met obesitas: na standaardisatie voor de leeftijd bedroeg de prevalentie in de algemene 
Belgische populatie 11.8% versus 28.5% in de IKED-populatie, p<0.001 (3). Dit bevestigt de rol van 
obesitas in de pathogenese van diabetes mellitus type 2. 
Zoals verwacht was de verdeling van de BMI verschillend voor type 1 en type 2 diabetes: slechts 16% 
van de type 2 diabetici hadden een normaal gewicht versus 48% van de type 1 diabetici (p<0.001). 
Deze resultaten bevestigden de gegevens uit de literatuur dat bijna 85% van de type 2 diabetici ofwel 
overgewicht, ofwel obesitas hadden. Ze toonden ook aan dat de problematiek van overgewicht niet 
onderschat mag worden bij de type 1 diabetici, daar toch een derde overgewicht en 15% obesitas 
vertoonde.  
Bij de patiënten met een andere vorm van diabetes (N=222) zag de BMI-verdeling er als volgt uit: 
43.2% had een normale BMI, 35.6% had overgewicht en 35.8% had obesitas. Hun resultaten zullen 
niet verder worden besproken. 
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Tabel 30 toont de verdeling van de BMI in functie van het geslacht, de leeftijd en de diabetesduur. 
 
Tabel 30: De verdeling van de BMI in functie van het geslacht, de leeftijd en de diabetesduur 

BMI (kg/m2) Normaal 
< 25 

Overgewicht 
25-30 

Obesitas 
> 30 Totaal 

Geslacht     
Man 31.3% 40.5% 28.2% 100% 
Vrouw 25.8% 31.0% 43.1% 100% 

Leeftijd (j)     
19-39  53.2% 32.9% 13.9% 100% 
40-59  30.8% 34.0% 35.2% 100% 
60-79  19.3% 37.2% 43.5% 100% 
≥ 80  30.5% 38.4% 31.2% 100% 

Diabetesduur (j)     
≤ 1  34.2% 37.7% 28.1% 100% 
2-4  33.2% 34.7% 32.1% 100% 
5-9  28.0% 32.8% 39.3% 100% 
10-19  24.6% 35.4% 40.0% 100% 
≥ 20  31.3% 38.3% 30.4% 100% 

 
De BMI was verschillend in functie van het geslacht: de vrouwelijke patiënten waren vaker obees dan 
de mannelijke patiënten (43.1% versus 28.2%, p<0.001), terwijl de mannelijke patiënten vaker 
overgewicht hadden (40,5% versus 31,0%, p < 0.001).  
De prevalentie van obesitas nam toe met de leeftijd en daalde opnieuw vanaf 80 jaar. Deze evolutie is 
in feite een weerspiegeling van het grote aantal type 1 diabetici onder 40 jaar. Daarnaast geeft ze de 
stijging van het lichaamsgewicht weer dat wordt geobserveerd met de toenemende leeftijd zowel in de 
algemene als in de diabetespopulatie.  
Het aantal patiënten met een normale BMI daalde met de diabetesduur, terwijl omgekeerd het aantal 
patiënten met obesitas toenam. Deze toename was duidelijker bij de type 2 diabetici.  
Het DiabCare®-programma voorzag geen informatie over de verdeling van het lichaamsvet (androïde 
versus gynoïde obesitas, abdominale versus perifere obesitas).  
 
Tabel 31 toont de verdeling van de body mass index in functie van het aantal dagelijkse insuline-
injecties, dit voor type 1 en type 2 diabetes afzonderlijk. 
 
Tabel 31: De verdeling van de BMI in functie van het aantal dagelijkse insuline-injecties 

2 injecties per dag 3 of meer injecties per dag 
BMI (kg/m2) < 25 25-30 > 30 Totaal < 25 25-30 > 30 Totaal 
Type 1 35.4% 43.8% 20.8% 100% 51.4% 35.7% 12.9% 100% 
Type 2 15.2% 35.1% 49.6% 100% 18.2% 32.8% 49.0% 100% 

 
Bij de type 1 diabetici had 51.4% van de patiënten met 3 injecties of meer een normale BMI versus 
35.4% bij de patiënten met slechts 2 dagelijkse injecties. Het omgekeerde werd gezien wat betreft de 
prevalentie van obesitas met 12.9% bij de intensief behandelde patiënten en 20.8% bij de niet-intensief 
behandelde patiënten. Na correctie voor de leeftijd en diabetesduur bleef de prevalentie van obesitas 
lager bij de intensief behandelde patiënten: OR≥3inj/dag gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur: 0.69, 
p<0.05 (95% CI: 0.51-0.93). 
 
Bij de type 2 diabetici bestond er geen verschil in functie van het aantal dagelijkse insuline-injecties. 
De prevalentie van obesitas was bij deze groep wel hoger bij de patiënten behandeld met insuline en 
OAD dan bij de patiënten die enkel met insuline werden behandeld (52,0% versus 41,3%). Ook na 
correctie voor leeftijd en diabetesduur bleef de prevalentie van obesitas hoger bij de patiënten 
behandeld met insuline en OAD: ORinsuline+OAD gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur: 1.43, 
p<0.001 (95% CI: 1.21-1.69).  



 47

Deze verschillen kunnen op 2 manieren geïnterpreteerd worden: ofwel had de behandeling een invloed 
op de BMI, ofwel was de BMI bepalend voor de keuze van behandeling. Deze laatste hypothese is het 
meest waarschijnlijk.  
 
Het verband tussen tussen overgewicht of obesitas en de rookgewoonten, prevalentie van myocard 
infarct, de bloeddruk en de lipidenstatus wordt getoond in tabel 32. 
 
Tabel 32: Het verband tussen de BMI en de prevalentie van rokers, myocard infarct, hypertensie en ongunstige 
lipidenstatus 
 BMI < 25 kg/m2 BMI ≥ 25 kg/m2 P 
% rokers 27.6% 16.2% <0.001 
% myocard infarct   8.1% 13.9% <0.001 
% hypertensie 37.4% 59.9% <0.001 
% ongunstige lipidenstatus* 59.2% 80.7% <0.001 

* Ongunstige lipidenstatus indien totaal cholesterol > 250 mg/dl of HDL-cholesterol < 45 of 55 mg/dl (voor resp. man / vrouw) of LDL-
cholesterol > 130 mg/dl of nuchtere triglyceriden > 200 mg/dl 
 
Het verband tussen roken en de BMI werd besproken in het hoofdstuk met betrekking tot 
rookgewoonten: niet-rokers hadden vaker overgewicht of obesitas dan rokers (voor meer details, zie 
pagina 22).  
 
Het verband tussen de BMI en het risico voor myocard infarct wordt besproken in het hoofdstuk met 
betrekking tot de St-Vincent doelen, pagina 86. Na standaardisatie voor de leeftijd en de diabetesduur 
hadden enkel bij type 1 diabetes de patiënten met overgewicht of obesitas een hogere kans op myocard 
infarct dan de patiënten met een normaal lichaamsgewicht.  
 
Patiënten met overgewicht of obesitas hadden vaker hypertensie (≥ 140/90 mm Hg) dan patiënten met 
een normaal lichaamsgewicht: leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde ORBMI≥25kg/m

2: 2.0, p<0.001 (95% 
CI: 1.7-2.2). 
 
De patiënten met overgewicht of obesitas hadden vaker een ongunstige lipidenstatus dan de patiënten 
met een normaal lichaamsgewicht: leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde ORBMI≥25kg/m

2: 2.6, p<0.001 
(95% CI: 2.2-2.9). 
 
Deze studie bevestigt de ernst van de problematiek betreffende overgewicht in de diabetespopulatie, 
vooral bij type 2 diabetes. Overgewicht werkt insulineresistentie in de hand en draagt bij tot de 
ontwikkeling van andere cardiovasculaire risicofactoren. Hierbij spreekt men van het syndroom X of 
metabolisch syndroom. Het is bijgevolg belangrijk te streven naar een verlaging van het gewicht bij 
type 2 diabetes en ook bij een deel van de type 1 diabetici.  
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2.8.3 Spreiding tussen de centra  
 
Figuur 19 toont per centra de mediane BMI en figuur 20 toont per centra het aantal patiënten (in %) 
met een normale BMI (< 25 kg/m2). 
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Figuur 19: Spreiding tussen de centra van de mediaan van de BMI 
Mediaan: 28 kg/m2; P10-P90: 26-30 kg/m2 
 
De mediaan van de BMI varieerde bij het grootste deel van de centra (ongeveer 90%) van 25 tot 30 
kg/m2. Het best scorende centra bevatte hoofdzakelijk jongere patiënten. Voor 3 centra (uiterst rechts) 
was de BMI niet gekend. De hoogste mediaan (41 kg/m2) werd veroorzaakt door een groot aantal 
ontbrekende waarden in dit centrum.  
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Figuur 20: Spreiding tussen de centra van het % aantal patiënten met een BMI < 25 kg/m2 

Mediaan: 26%; P10-P90: 13%-41% 
 
Zoals verwacht uit figuur 19 was het aantal patiënten met een normale BMI per centrum vrij laag. Bij 
de helft van de centra had minder dan één vierde van de patiënten een normale BMI. De BMI-
verdeling per centrum is uiteraard afhankelijk van het type diabetes en de leeftijd.  
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2.9 BLOEDLIPIDEN 
 

2.9.1 Probleemsituering 
 
Een negatief lipidenprofiel verhoogt de kans op cardiovasculaire aandoeningen. Uit studies is gebleken 
dat behandeling met hypolipidemiërende farmaca de incidentie van cardio- en cerebrovasculaire 
aandoeningen verlaagt, zowel in de algemene populatie als bij diabetici. Om die reden is controle en 
beheersing van de lipidenparameters in het globale managementpakket voor patiënten met diabetes 
minstens even belangrijk als bloedglucosecontrole enerzijds en controle van arteriële bloeddruk 
anderzijds.  
Epidemiologische gegevens en recente interventiestudies tonen aan dat men bij patiënten met diabetes 
de klassieke behandelingsnormen van secundaire cardiovasculaire preventie moet gebruiken, m.a.w. 
men moet hun risico berekenen alsof ze reeds een belangrijk cardiovasculair probleem gehad hebben 
(1). 
 
2.9.2 Resultaten 
 
In de IKED-populatie waren de resultaten voor cholesterol, HDL en triglyceriden gekend bij 
respectievelijk 6625 patiënten (89%), 6199 patiënten (84%) en 6381 patiënten (86%). Wat 
triglyceriden betreft ging het bij 3591 patiënten (62%) om de nuchtere waarden. LDL werd berekend 
aan de hand van de Friedewald formule (bij nuchtere triglyceriden < 400 mg/dl: LDL=Totaal chol-
HDL-TG/5). Aldus werd een resultaat voor LDL berekend bij 45%van de patiënten. 
 
In totaal werden 1954 patiënten (29%) behandeld voor dyslipidemie: 1795 patiënten (26%) werden 
reeds behandeld vóór de consultatie terwijl bij 152 patiënten de behandeling pas werd gestart sinds de 
laatste consultatie (3%). In totaal werd 18% van de type 1 diabetici en 36% van de type 2 diabetici 
behandeld.  
Het aantal behandelde patiënten nam toe met de leeftijd - met het hoogste aantal in de 
leeftijdscategorie van 60 tot 79 jaar (38%) – en met de diabetesduur.  
 
De hierna volgende resultaten zullen afzonderlijk worden weergegeven voor de behandelde en niet-
behandelde groep.  
 
Tabellen 33 en 34 tonen de mediaan en percentielen voor de verschillende bloedlipiden voor 
respectievelijk de behandelde en de niet-behandelde groep. 
 
Tabel 33: De verschillende bloedlipiden in de totale behandelde IKED-populatie en in functie van het 
diabetestype en het geslacht 

 Cholesterol (mg/dl) HDL-cholesterol 
(mg/dl) 

LDL-cholesterol 
(mg/dl) 

Nuchtere 
Triglyceriden (mg/dl) 

 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 
Totale 
groep 203 155-264 47 33-73 116 76-167 156 78-341 

 
Type 1 

 
213 

 
165-275 

 
55 

 
35-90 

 
121 

 
83-175 

 
121 

 
64-278 

Type 2 199 154-259 46 32-69 115 75-162 162 86-343 
 
Man 

 
198 

 
150-262 

 
43 

 
31-66 

 
118 

 
75-167 

 
151 

 
80-365 

Vrouw 207 158-267 51 35-77 116 78-167 160 77-327 
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Tabel 34: De verschillende bloedlipiden in de totale niet-behandelde IKED-populatie en in functie van het 
diabetestype en het geslacht 

 Cholesterol (mg/dl) HDL-cholesterol 
(mg/dl) 

LDL-cholesterol 
(mg/dl) 

Nuchtere 
Triglyceriden (mg/dl) 

 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 
Totale 
groep 201 153-252 53 35-81 118 77-162 113 60-231 

 
Type 1 

 
195 

 
153-246 

 
61 

 
39-87 

 
113 

 
76-159 

 
91 

 
50-196 

Type 2 206 157-255 49 33-74 122 82-165 126 70-251 
 
Man 

 
195 

 
146-243 

 
49 

 
34-75 

 
115 

 
72-157 

 
107 

 
57-226 

Vrouw 207 161-258 56 37-85 120 81-168 118 60-237 
 
De behandelde groep vertoonde in vergelijking met de niet-behandelde groep een hogere mediaan 
voor triglyceriden en een lagere mediaan voor HDL-cholesterol. Wat LDL en totaal cholesterol betreft 
was het verschil slechts gering. 
Zoals verwacht was het lipidenprofiel ongunstiger bij de type 2 diabetici.  
Er bestond slechts een miniem verschil tussen beide geslachten waarbij de vrouwen een iets 
ongunstiger lipidenprofiel vertoonden.  
 
Tabellen 35 en 36 tonen respectievelijk voor de behandelde en voor de niet-behandelde patiënten het 
procentueel aantal patiënten dat voldoet aan de normen gesteld voor bloedlipiden. 
  
Tabel 35: Het aantal patiënten dat voldeed aan de gestelde normen in de behandelde groep 
 % Patiënten Type 1 Type 2 
Cholesterol (mg/dl)    

< 190  36% 27% 39% 
190-249  49% 52% 48% 
≥ 250 15% 21% 13% 

HDL-cholesterol (mg/dl)    
> 45 of > 55 (resp. M of V) 44% 63% 40% 
≤ 45 of ≤ 55 (resp. M of V) 56% 37% 60% 

LDL-cholesterol (mg/dl)    
< 115 47% 39% 49% 
115-129 18% 18% 18% 
≥ 130 35% 43% 32% 

Nuchtere triglyceriden (mg/dl)    
< 150 60% 73% 57% 
150-199   8%   5%   9% 
≥ 200 32% 22% 34% 
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Tabel 36: Het aantal patiënten dat voldeed aan de gestelde normen in de niet-behandelde groep 
 % Patiënten Type 1 Type 2 
Cholesterol (mg/dl)    

< 190  39% 42% 34% 
190-249  50% 49% 53% 
≥ 250 11%   9% 13% 

HDL-cholesterol (mg/dl)    
> 45 of > 55 (resp. M of V) 58% 74% 46% 
≤ 45 of ≤ 55 (resp. M of V) 42% 26% 54% 

LDL-cholesterol (mg/dl)    
< 115 48% 53% 42% 
115-129 17% 17% 19% 
≥ 130 35% 30% 40% 

Nuchtere triglyceriden (mg/dl)    
< 150 81% 87% 77% 
150-199   4%   3%   5% 
≥ 200 15% 10% 18% 

 
Wat totaal cholesterol en LDL-cholesterol betreft bestond er geen verschil in de behandelde en niet-
behandelde groep. In de niet-behandelde groep had 81% een triglyceridengehalte lager dan 150 mg/dl 
en 58% had een gunstig HDL-resultaat. In de behandelde groep bedroeg dit respectievelijk 60% en 
44%.  
Uit deze cijfers bleek dat nog een belangrijk deel van de patiënten met een ongunstig lipidenprofiel 
niet werd behandeld: 505 patiënten met een hoog risico voor cholesterol (> 250 mg/dl) werden niet 
behandeld. Indien men de NCEP III target beschouwde, werden 2658 patiënten (61%) niet behandeld 
(2). Daarnaast werden 370 patiënten met een hoog risico voor triglyceriden (> 200 mg/dl), 820 
patiënten met een hoog risico voor LDL (> 130 mg/dl) en 1812 patiënten met een negatief HDL-
profiel niet behandeld.  
Onder de patiënten bij wie sinds de laatste consultatie een behandeling werd gestart, vertoonde 9% een 
risico voor alle bloedlipden, 18% voor 3 bloedlipden, 45% voor 2 bloedlipden en 25% voor 1 
bloedlipide. Drie procent had geen ongunstig lipidenprofiel. 
 
Bij de evaluatie van het lipidenprofiel van de behandelde groep ziet men dat de therapiedoelen niet 
steeds bereikt werden. Respectievelijk 15%, 56%, 35% en 32% van de patiënten vertoonden 
ongunstige waarden voor totaal cholesterol, HDL, LDL en triglyceriden.  
 
De targets voor de verschillende bloedlipiden werden vaker bereikt bij de type 1 diabetici. Enkel bij de 
behandelde patiënten vertoonden de type 2 diabetici vaker een gunstige totaal cholesterol en LDL-
cholesterol. 
Triglyceriden en HDL cholesterol vormen twee belangrijke criteria voor de definitie van het metabool 
syndroom, zoals recent door de NCEP III guidelines vooropgesteld. Uit vroegere analyses (OCAPI 
survey, submitted for publication) blijkt dat 66% van de type 2 diabetici gekenmerkt wordt door het 
metabool syndroom. 
 
Figuur 21 toont het aantal patiënten met een ongunstig lipidenprofiel in functie van de leeftijd. Een 
patiënt vertoont een hoog risicoprofiel indien aan minimum één van volgende voorwaarden werd 
voldaan: 
- Totaal cholesterol > 250 mg/dl 
- HDL-cholesterol < 45 of 55 mg/dl (voor resp. man / vrouw) 
- LDL-cholesterol > 130 mg/dl 
- Nuchtere triglyceriden > 200 mg/dl 
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Figuur 21: % aantal patiënten met een ongunstig lipidenprofiel in functie van de leeftijd 
* Minimum 1 criterium: totaal cholesterol > 250 mg/dl of HDL-cholesterol < 45 of 55 mg/dl (voor resp. man / vrouw) of LDL-cholesterol > 
130 mg/dl of nuchtere triglyceriden > 200 mg/dl 

 
In de niet-behandelde groep nam het aantal patiënten met een ongunstig lipidenprofiel toe van 36% bij 
de patiënten van 20 tot 40 jaar tot een maximum van 60% bij de patiënten van 60 tot 80 jaar en 58% 
bij de leeftijd van 80 jaar en ouder.  
Het aantal patiënten met een ongunstig lipidenprofiel was steeds hoger bij de behandelde groep; het 
hoogste aantal patiënten bevond zich in de leeftijdscategorie van 40 tot 59 jaar (75%) en daalde daarna 
lichtjes tot 68% bij de patiënten van 60 tot 79 jaar.  

 
Figuur 22 toont het aantal patiënten met een ongunstig lipidenprofiel in functie van de diabetesduur. 
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Figuur 22: % aantal patiënten met een ongunstig lipidenprofiel in functie van de diabetesduur 
* Minimum 1 criterium: totaal cholesterol > 250 mg/dl of HDL-cholesterol < 45 of 55 mg/dl (voor resp. man / vrouw) of LDL-cholesterol > 
130 mg/dl of nuchtere triglyceriden > 200 mg/dl  
 
De prevalentie van een ongunstig lipidenprofiel in de niet-behandelde groep veranderde slechts in 
geringe mate in functie van de diabetesduur: het hoogste aantal patiënten bevond zich in het eerste jaar 
na diagnose (62%) en het laagste aantal wanneer de diabetes reeds 20 jaar of langer aanwezig was 
(47%). In de behandelde groep had 86% een ongunstig lipidenprofiel tijdens het eerste jaar na 
diagnose. Dit aantal daalde tot 62% in de groep patiënten die reeds 20 jaar diabetes hadden. 
 
Figuren 23 en 24 tonen respectievelijk in functie van de leeftijd en de diabetesduur het aantal niet-
behandelde patiënten dat een ongunstig resultaat had voor totaal cholesterol, HDL- en LDL-
cholesterol en triglyceriden.  
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Figuur 23: Prevalentie van een ongunstig lipidenprofiel in functie van de leeftijd bij niet-behandelde patiënten 
* Criteria: totaal cholesterol > 250 mg/dl of HDL-cholesterol < 45 of 55 mg/dl (voor resp. man / vrouw) of LDL-cholesterol > 130 mg/dl of 
nuchtere triglyceriden > 200 mg/dl 
 
De resultaten voor alle bloedlipiden in de niet-behandelde groep waren minder gunstig naarmate de 
leeftijd toenam. Vanaf de leeftijd van 40 jaar schommelde het aantal patiënten met een HDL < 45 of 
55 mg/dl (resp. man / vrouw) en met een LDL > 130 mg/dl rond 40% van het totale aantal. Iets meer 
dan 10% vertoonde triglyceriden > 200 mg/dl en totaal cholesterol > 250 mg/dl. 
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Figuur 24: Prevalentie van een ongunstig lipidenprofiel in functie van de diabetesduur bij niet-behandelde patiënten 
* Criteria: totaal cholesterol > 250 mg/dl of HDL-cholesterol < 45 of 55 mg/dl (voor resp. man / vrouw) of LDL-cholesterol > 130 mg/dl of 
nuchtere triglyceriden > 200 mg/dl 
 
De resultaten voor HDL-cholesterol en triglyceriden vertoonden een positieve evolutie naarmate de 
duur van de diabetes toenam in de niet-behandelde groep. LDL-cholesterol en totaal cholesterol 
veranderden daarentegen niet in functie van de diabetesduur.  
 
Patiënten die een intensieve insulinebehandeling kregen hadden minder vaak een negatief 
lipidenprofiel. Bij type 1 diabetici was dit meer uitgesproken dan bij type 2 diabetici. Zowel bij type 1 
als bij type 2 diabetes was dit verschil het grootst in de leeftijdscategorie van 60 tot 70 jaar.  
 
Tabel 37 toont de prevalentie van overgewicht en obesitas, myocard infarct en CVA in functie van de 
aan- of afwezigheid van een ongunstig lipidenprofiel. 
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Tabel 37: De prevalentie van overgewicht, myocard infarct en CVA in functie van het lipidenprofiel 
 Type 1 Type 2 
 Geen hoog 

risico 
Hoog risico* P Geen hoog 

risico 
Hoog risico* P 

BMI ≥ 25 kg/m2 44% 63% <0.001 76% 88% <0.001 
MI   4% 11% <0.001 13% 17% <0.05 
CVA   3%   7% <0.001   9%   9% 0.7 

* Minimum 1 criterium: totaal cholesterol > 250 mg/dl of HDL-cholesterol < 45 of 55 mg/dl (voor resp. man / vrouw) of LDL-cholesterol > 
130 mg/dl of nuchtere triglyceriden > 200 mg/dl 
 
Zowel bij type 1 als bij type 2 diabetes was na correctie voor de leeftijd en de diabetesduur de 
prevalentie van overgewicht en obesitas ongeveer 2 maal hoger bij de patiënten met een ongunstig 
lipidenprofiel: leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde OROngunstig lipidenprofiel: 2.1, p<0.001 (95% CI: 1.8-
2.6) bij type 1 en 2.2, p<0.001 (95% CI: 1.8-2.7) bij type 2 diabetes. 
Zoals verwacht was ook de prevalentie van myocard infarct hoger indien een ongunstig lipidenprofiel 
aanwezig was: leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde OROngunstig lipidenprofiel: 2.1, p<0.001 (95% CI: 1.4-
2.9) bij type 1 en 1.5, p<0.001 (95% CI: 1.2-1.8) bij type 2 diabetes. 
Na correctie voor de leeftijd en diabetesduur was zowel bij type 1 als bij type 2 diabetes de prevalentie 
van CVA ongeveer 1.5 maal hoger bij een ongunstig lipidenprofiel: leeftijd- en diabetesduur-
gecorrigeerde OROngunstig lipidenprofiel: 1.7, p<0.05 (95% CI: 1.1-2.6) bij type 1 en 1.5, p<0.001 (95% CI: 
1.2-1.8) bij type 2 diabetes. 
Daarnaast bestond ook in de IKED-populatie een verband tussen triglyceriden en de glycemieregeling: 
patiënten met een ongunstig triglyceridenprofiel (> 200 mg/dl) hadden ook vaker een slechtere 
glycemieregeling (HbA1c > 8%) (leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde OROngunstig triglyceridenprofiel: 1.3, 
p<0.05 (95% CI: 1.1-1.6)). Een dergelijk verband werd uiteraard verwacht. 
 
In totaal werd 43% van de patiënten die reeds een CVA hadden gehad en 49% van de patiënten die 
reeds een myocard infarct hadden gehad behandeld voor dyslipidemie. Dit is, gezien het bewezen 
gunstige effect van de behandeling met statines in secundaire preventie, vrij laag. Dit gegeven moet 
waarschijnlijk voor een deel verklaard worden door de geldende strenge terugbetalingscriteria in 
België. 
 
2.9.3 Spreiding tussen de centra 
 
Figuur 25 toont de spreiding van de prevalentie van een hoog risico lipidenprofiel tussen de 
verschillende centra.  
 

%  patiënten met een ongunstig lipidenprofiel* 

0

20

40

60

80

100

Centra

%
 p

at
ië

n
te

n

 
Figuur 25: Spreiding tussen de centra van het % aantal patiënten met een ongunstig lipidenprofiel 
Mediaan: 60%, P10-P90: 41%-73% 
* Minimum 1 criterium: totaal cholesterol > 250 mg/dl of HDL-cholesterol < 45 of 55 mg/dl (voor resp. man / vrouw) of LDL-cholesterol > 
130 mg/dl of nuchtere triglyceriden > 200 mg/dl 
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Figuur 26 toont de spreiding van het aantal patiënten met een ongunstig lipidenprofiel dat hiervoor 
werd behandeld. 
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Figuur 26: Spreiding tussen de centra van het % aantal patiënten met een ongunstig lipidenprofiel dat hiervoor behandeld werd 
Mediaan: 98%, P10-P90: 68%-100% 
* Minimum 1 criterium: totaal cholesterol > 250 mg/dl of HDL-cholesterol < 45 of 55 mg/dl (voor resp. man / vrouw) of LDL-cholesterol > 
130 mg/dl of nuchtere triglyceriden > 200 mg/dl 

 
Het aantal patiënten met een ongunstige lipidenstatus vertoonde een vrij grote spreiding tussen de 
verschillende centra: bij 10% van de centra had één derde of minder van de patiënten een ongunstig 
lipidenprofiel, terwijl het bij een groot aantal centra ging om meer dan twee derde van de patiënten.  
Vermoedelijk speelt de samenstelling van de patiëntenpopulatie hierbij een gedeeltelijke rol. 
Bij ongeveer de helft van de centra werden alle patiënten met een ongunstig lipidenprofiel behandeld 
voor dyslipidemie. Bij een minderheid van de centra was dit slechts bij een beperkt deel van de 
patiënten het geval.  
 
Samenvattend kan men stellen dat de resulaten voor het lipidenprofiel tegenvallen bij deze 
diabetespopulatie. Weliswaar worden de lipiden bepaald bij het overgrote deel van de patiënten, doch 
er wordt te weinig frequent een behandeling opgestart. Bovendien worden de behandelingsdoelen bij 
de behandelde patiënten onvoldoende bereikt. Ongetwijfeld is dit hoofdzakelijk te verklaren door de 
defensieve terugbetalingscriteria voor hypolipemiërende farmaca in België: analoge zwakke resultaten 
werden reeds in de Euroaspire studie gevonden in een niet voor diabetes geselecteerde groep met 
secundaire vaatpreventie (3). 
 
2.9.4 Referenties 
 
1. American Diabetes Association. Clinical practice recommendations 2002. Management of 

Dyslipidemia in Adults with Diabetes. Diabetes Care 2002; 25: S74-77. 
2. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) 

Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults 
(Adult Treatment Panel III).JAMA. 2001 May 16;285(19):2486-97. 

3. Euroaspire II Study Group. Lifestyle and risk factor management and use of drug therapies in 
coronary patients from 15 countries. European Heart Journal 2001; 22; 554-572. 
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2.10 BLOEDDRUK 
 

2.10.1 Probleemsituering 
 
De laatste jaren werd in verschillende studies aangetoond dat het belangrijk is om bij diabetici een 
goede bloeddrukregeling na te streven om het risico voor zowel micro- als macrovasculaire 
complicaties te reduceren. In de Hypertension Optimal Treatment (HOT) Trial werd het optreden van 
majeure cardiovasculaire accidenten gehalveerd bij patiënten waarbij men naar een diastolische 
bloeddruk < 80 mm Hg streefde in vergelijking met < 90 mm Hg (1). In de UKPDS gaf een betere 
instelling van de bloeddruk (mediaan 144/82 mm Hg) een significante reductie van microvasculaire 
complicaties, macrovasculaire complicaties (CVA, hartdecompensatie) en mortaliteit, in vergelijking 
met een iets hogere bloeddruk (mediaan 154/87 mm Hg) (2). Het gunstig effect van een daling van de 
bloeddruk op macrovasculaire complicaties was groter dan dat van een daling van HbA1c (3). 
Gebaseerd op deze en andere studies heeft men recent het streefdoel voor de bloeddruk bij diabetici 
verlaagd van < 140/90 naar < 130/80 mm Hg (4). 
 
2.10.2 Resultaten 
 
Het gaat om de meest recent in het dossier vermelde bloeddrukmetingen, zonder specificatie van de 
manier waarop deze werden gemeten. Ze kunnen zowel gemeten zijn tijdens de consultatie bij de arts, 
als in rustiger omstandigheden na equilibratie, of thuis met een automatische bloeddrukmeter. Er werd 
dus geen gebruik gemaakt van gemiddelden van enkele metingen, wat men in de klinische praktijk wel 
dient te doen bij therapie-aanpassingen. 
 
We beschikten over bloeddruk-waarden bij 95% van de patiënten. De bloeddruk was bij 89% van de 
centra gekend voor meer dan 90% van de patiënten. Er zijn twee grote uitschieters waarbij slechts bij 
2% en 14% van de patiënten de bloeddruk werd opgegeven. Het gaat hierbij niet om pediatrische 
centra.  
 
De mediaan van de systolische bloeddruk bedroeg 140 mm Hg (P10-P90: 115-165) en van de 
diastolische bloeddruk 80 mm Hg (P10-P90: 70-90). 1173 patiënten (16%) hadden een bloeddruk 
lager dan 130/80 mm Hg, 2046 patiënten (29%) hadden een bloeddruk tussen 130/80 en 140/90 mm 
Hg en 3880 patiënten (55%) hadden een bloeddruk hoger of gelijk aan 140/90 mm Hg. In deze laatste 
groep vertoonden 928 patiënten (13% op het totaal aantal patiënten) een sterk verhoogde bloeddruk (> 
160/95 mm Hg).  
 
Iets meer dan de helft van de patiënten (56%) werd behandeld met antihypertensiva. Bij type 1 
diabetes werd 36% van de patiënten behandeld, terwijl dit bij type 2 diabetes het dubbele was (70%). 
Voor de hierna volgende beschrijving van de resultaten dient een onderscheid te worden gemaakt 
tussen de behandelde en niet-behandelde patiënten.  
 
Tabel 38 toont de resultaten voor de behandelde groep en tabel 39 voor de niet-behandelde groep. 
 
We willen nogmaals benadrukken dat deze gegevens omzichtig moeten geïnterpreteerd worden omdat 
het gaat om één in het dossier vermelde bloeddrukmeting. 
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Tabel 38: De bloeddruk in de totale behandelde IKED-populatie 
 Systolisch 

(mm Hg) 
 

Diastolisch 
(mm Hg) 

% binnen bloeddrukgroepen  
(mm Hg) 

 Mediaan P10-90 Mediaan P10-90 < 130/80  130/80-
140/90 

≥ 140/90 
 

> 160/95 

Totale groep 140 120-170 80 70-90 10.2% 21.9% 67.9% 19.2% 
Diabetestype          

Type 1  140 120-170 80 70-90 13.8% 23.5% 62.7% 16.9% 
Type 2  140 120-175 80 70-90   9.3% 21.1% 69.6% 19.7% 

Geslacht         
Man 140 120-170 80 70-90 11.1% 23.6% 65.3% 17.5% 
Vrouw 140 120-175 80 70-90   9.5% 20.5% 70.0% 20.5% 

Leeftijd (j)         
≤ 18 105 100-110 70 70-70 100%   0.0%   0.0%   0.0% 
19-39 130 110-160 80 62-90 25.2% 37.0% 37.8%   8.4% 
40-59 140 120-170 80 70-95 10.6% 24.6% 64.8% 19.2% 
60-79 140 120-175 80 70-90   8.8% 20.4% 70.8% 19.5% 
≥ 80 140 120-175 80 65-90   14.6% 18.7% 66.7% 20.9% 

< 130/80 mm Hg = uitstekende BD regeling; 130/80-140/90 mm Hg = goede BD regeling; ≥ 140/90 mm Hg = ≥ 140 systolisch en/of ≥ 90 
diastolisch = hypertensie; > 160/95 mm Hg = > 160 systolisch en > 95 diastolisch = ernstige hypertensie 

 
Tabel 39: De bloeddruk in de totale niet-behandelde IKED-populatie 
 Systolisch 

(mm Hg) 
 

Diastolisch 
(mm Hg) 

% binnen bloeddrukgroepen  
(mm Hg) 

 Mediaan P10-90 Mediaan P10-90 < 130/80  130/80-
140/90 

≥ 140/90 
 

> 160/95 

Totale groep 130 110-150 80 65-90 24.9% 37.6% 37.5% 5.1% 
Diabetestype         

Type 1  125 110-145 80 60-85 32.0% 39.8% 28.2% 2.8% 
Type 2  132 120-160 80 70-90 16.3% 35.0% 48.7% 7.4% 

Geslacht         
Man 130 110-150 80 65-90 23.7% 38.7% 37.6% 4.6% 
Vrouw 130 110-152 80 65-90 26.3% 36.4% 37.4% 5.7% 

Leeftijd (j)         
≤ 18 115 95-130 70 60-80 72.0% 23.5% 4.6% 1.5% 
19-39 120 105-140 76 60-85 41.3% 41.4% 17.3% 2.1% 
40-59 130 110-150 80 70-90 22.5% 40.3% 37.2% 4.3% 
60-79 140 120-160 80 70-90 15.1% 31.1% 53.8% 8.8% 
≥ 80 140 120-160 80 67-85 11.4% 34.2% 54.5% 6.5% 

< 130/80 mm Hg = uitstekende BD regeling; 130/80-140/90 mm Hg = goede BD regeling; ≥ 140/90 mm Hg = ≥ 140 systolisch en/of ≥ 90 
diastolisch = hypertensie; > 160/95 mm Hg = > 160 systolisch en > 95 diastolisch = ernstige hypertensie 
 
De bloeddrukregeling in de behandelde groep was goed bij 10%, uitstekend bij 22%, maar lag te hoog 
bij 68% van de patiënten. Een sterk verhoogde bloeddruk (> 160/95) was aanwezig bij 19% van de 
patiënten.  
In de niet-behandelde groep was de bloeddruk goed tot uitstekend bij 62% van de patiënten en was er 
een sterk verhoogde waarde bij 5.1% van de patiënten. Bij 5% van de 1116 niet-behandelde patiënten 
met een bloeddruk hoger of gelijk aan 140/90 mm Hg werd een anti hypertensive behandeling gestart 
sinds de laatste consultatie. 
 
De bloeddruk lag hoger bij type 2 dan bij type 1 diabetes. De oudere leeftijd van de type 2 diabetici 
speelt hierbij een rol, maar ook het feit dat hypertensie een onderdeel is van het met type 2 diabetes 
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geassocieerde insuline resistentie syndroom (5). Het verschil tussen type 1 en type 2 diabetes was 
minder uitgesproken in de behandelde groep. 
 
In de behandelde groep hadden de vrouwen vaker een bloeddruk ≥ 140/90 mm Hg dan de mannen 
(70% versus 65%, p<0.05). In de niet-behandelde groep werd geen verschil waargenomen in functie 
van het geslacht. 
Zoals verwacht steeg de bloeddruk met de leeftijd. In de behandelde groep had reeds meer dan 60% 
een te hoge bloeddruk vanaf een leeftijd van 40 jaar. In de niet-behandelde groep had meer dan 50% 
een te hoge bloeddruk vanaf de leeftijd van 60 jaar. 
 
Epidemiologische studies toonden dat minder dan 30% van de patiënten met hypertensie een 
bloeddruk lager dan 140/90 mmHg bereikt (6). Bij een recent Engels onderzoek werd zelfs bij minder 
dan 50% van de hypertensieve diabetici een bloeddruk lager dan 160/95 mm Hg gevonden (7). De 
IKED-resultaten lijken in vergelijking hiermee duidelijk gunstiger. 
 
Er moeten doorgaans meerdere antihypertensiva worden gebruikt om de bloeddruk bij hypertensieve 
diabetici goed onder controle te krijgen. In de UKPDS had 29% van de patiënten 3 of meer 
antihypertensiva nodig om te proberen een bloeddruk lager dan 150/85 mm Hg te bereiken (2). Bij 
44% van de intensief behandelde patiënten werd de doelstelling van < 150/85 mm Hg niet bereikt. In 
de HOT-studie bereikte slechts ongeveer 50% van de patiënten de target van 80 mmHg, hoewel 41% 2 
en 28% 3 antihypertensiva kreeg (1). 
 
70% van de IKED-conventiepatiënten met een bloeddruk ≥ 140/90 mm Hg werd behandeld met 
antihypertensiva. Uit de gegevens kon niet worden opgemaakt hoeveel antihypertensiva de patiënten 
namen.  
Achtenveertig procent van de mannen en 40% van de vrouwen kregen antihypertensiva. Het aantal 
behandelde patiënten nam toe naarmate de leeftijd steeg. Zo gebruikten ongeveer 3 op 4 patiënten 
ouder dan 60 jaar antihypertensiva. 
 
2.10.3  Spreiding tussen de centra 
 
Figuur 27 en 28 tonen in functie van de verschillende diabetescentra de mediaan van respectievelijk de 
systolische en diastolische bloeddruk. 
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Figuur 27: Spreiding tussen de centra van de mediaan van de systolische bloeddruk  
Mediaan: 140 mm Hg; P10-P90: 130-150 mm Hg 
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Figuur 28: Spreiding tussen de centra van de mediaan van de diastolische bloeddruk 
Mediaan: 80 mm Hg; P10-P90: 72-80 mm Hg 

 
De mediaan van de systolische bloeddruk varieerde van 110 mm Hg tot 150 mm Hg. Tachtig procent 
van de centra had een mediaan van 130 tot 140 mm Hg. Bij de 2 laagste resultaten ging het om centra 
met een belangrijk aandeel jonge patiënten.  
De mediaan van de diastolische bloeddruk varieerde van 65 mm Hg tot 95 mm Hg. Tachtig procent 
van de centra had als mediaan 80 mm Hg. De laagste resultaten bevatten onder andere de centra met 
een groot aandeel jongere patiënten. De hoogste uitschieter was een centrum waarbij de bloeddruk 
slechts voor een zeer beperkt aantal patiënten was gekend. 
 
Figuren 29 en 30 tonen in functie van de verschillende diabetescentra het aantal patiënten met 
respectievelijk een systolische bloeddruk lager of gelijk aan 140 mm Hg en een diastolische bloeddruk 
lager of gelijk aan 90 mm Hg. 
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Figuur 29: Spreiding tussen de centra van het % aantal patiënten met een systolische bloeddruk ≤140 mm Hg 
Mediaan: 66%; P10-P90: 46-84%  
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Diastolische Bloeddruk<=90 mm Hg
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Figuur 30: Spreiding tussen de centra van het % aantal patiënten met een diastolische bloeddruk ≤90 mm Hg 
Mediaan: 95%; P10-P90: 86-100%  
 
De mediaan van het aantal patiënten per centrum met een systolische bloeddruk ≤ 140 mm Hg bedroeg 
66%. Bij 10% van de centra had minder dan 46% van de patiënten een bloeddruk ≤ 140 mm Hg.  
Er was een grote spreiding in de resultaten voor systolische bloeddruk tussen de verschillende centra. 
Dit is wellicht grotendeels te wijten aan verschillen in de manier van meten (zie boven), maar 
natuurlijk spelen andere verschillen (leeftijd, type diabetes) ook een belangrijke rol. Dit bemoeilijkt de 
interpretatie van de gegevens.  
 
De resultaten voor de diastolische bloeddruk varieerden in mindere mate. Bij een belangrijk deel van 
de centra (80%) had meer dan 90% van de patiënten een diastolische bloeddruk lager dan 90 mm Hg.  
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2.11 NEFROPATHIE 
 
2.11.1 Probleemsituering - Belang van albuminuriebepaling  
 
Verschillende studies hebben aangetoond dat diabetische nefropathie kan voorkomen of afgeremd 
worden door verschillende interventies, zoals betere bloedglucose en bloeddrukcontrole. (1). Deze 
interventies hebben het meest impact wanneer ze heel vroeg in het verloop van de complicatie worden 
opgestart. Daarom is het belangrijk om jaarlijks microalbuminurie op te sporen, een vroegtijdige 
merker van nierschade. Het wordt aangeraden deze screening bij type 1 diabetes te beginnen vanaf 5 
jaar na de diagnose, en bij type 2 diabetes onmiddellijk vanaf de diagnose (1). 
 
2.11.2 Resultaten 
 
Voor de beschrijving van de resultaten werden de verschillende stadia van nefropathie als volgt 
onderverdeeld: 
 
§ Geen nefropathie Albuminurie < 30 mg/g creatinine 
§ Beginnende nefropathie 

(microalbuminurie) 
Albuminurie ≥ 30 mg/g creatinine en ≤ 300 mg/g creatinine 
en plasmacreatinine < 1.5 mg/dl 

§ Ingestelde nefropathie  
- Macroalbuminurie Albuminurie >300 mg/g creatinine en creatinine < 1.5mg/dl 
- Plasmacreatinine ≥ 1.5 mg/dl  

§ Terminale nierinsufficiëntie Nierfunctie onvoldoende zodanig dat dialyse wordt 
uitgevoerd of geïndiceerd is 

 
Bij microalbuminurie moet worden opgemerkt dat het gaat om de laatste meting die in het dossier 
vermeld stond. In de klinische praktijk spreekt men echter slechts van microalbuminurie wanneer 3 
opeenvolgende metingen minstens 2 keer positief zijn, en wanneer vals positieve metingen (bvb. bij 
urinaire infectie, na een fysische inspanning, …) werden uitgesloten. De hier bekomen cijfers zijn dus 
mogelijks een overschatting van de werkelijkheid. 
 
Informatie met betrekking tot microalbuminurie was bekend bij 65.8% van de patiënten. Er was vaker 
informatie beschikbaar bij type 1 diabetici die reeds 5 jaar diabetes hadden (74%) dan bij de type 2 
diabetici (64%).  
De albuminurie was minder vaak bekend naarmate de leeftijd van de diabetici toenam: in de 
leeftijdscategorie van 19 tot 39 jaar was de albuminurie gekend bij 74% van de patiënten, in de 
leeftijdscategorie van 40 tot 59 jaar bij 71%, in de leeftijdscategorie van 60 tot 79 jaar bij 63% en in de 
oudste leeftijdscategorie was de albuminurie slechts bij 44% gekend. Het meten van microalbuminurie 
op hoog bejaarde leeftijd is minder relevant, vermits microalbuminurie een dermate vroege merker van 
nierlijden is dat levensprognose vaak te kort is om nog nefropathie te ontwikkelen. 
 
Tabel 40 toont de prevalentie van de verschillende stadia van nefropathie in de totale IKED-populatie 
en in functie van het diabetestype. 
 
Tabel 40: De prevalentie van de verschillende stadia van nefropathie in de totale IKED-populatie en in functie 
van het diabetestype 

Beginnende 
nefropathie Ingestelde nefropathie  

Geen 
nefropathie Microalb. Macroalb. Crea ≥ 

1.5mg/dl 

Term. nier-
insufficiëntie Totaal 

Tot. groep 64.2% 17.0% 3.5% 12.1% 3.3% 100% 
Type 1  75.0% 12.7% 2.7% 6.9% 2.7% 100% 
Type 2  57.5% 19.4% 4.0% 15.4% 3.6% 100% 
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Ongeveer een kwart van de type 1 diabetici en bijna de helft van de type 2 diabetici had 
microalbuminurie of verder gevorderde diabetische nefropathie. Diabetische nefropathie is erg 
frequent. Het is momenteel de meest frequente oorzaak van terminaal nierlijden in de U.S., Europa en 
Japan (2).  
 
Bij de type 1 diabetici vertoonde 13% microalbuminurie en 12% verder gevorderde diabetische 
nefropathie.  
Gegevens uit andere landen tonen microalbuminurie bij 20 tot 40% van de type 1 diabetici 10 tot 15 
jaar na de diagnose (1). Zonder behandeling treedt bij 80% van de type 1 diabetici progressie van 
micro- naar macroalbuminurie op over een periode van 10 tot 15 jaar. Verdere evolutie naar terminaal 
nierlijden treedt op in 50% van de gevallen binnen de 10 jaar en in > 75% binnen de 20 jaar. 
 
De prevalentie van microalbuminurie en nefropathie was duidelijk hoger bij de type 2 diabetici. 
(respectievelijk 19 en 23%). Bij pas gediagnosticeerde type 2 diabetici (diagnose maximum één jaar 
geleden) had 16% reeds microalbuminurie.  
Dit komt overeen met gegevens uit andere landen (3). Omdat de meeste type 2 diabetici al jaren 
rondlopen met de aandoening vooraleer de diagnose wordt gesteld, hebben zij vaak al 
microalbuminurie op het moment van de diagnose, naargelang de studies in 8-18% van de gevallen 
(4,5). Bovendien treden er naast diabetische nefropathie vaak andere vormen van nierlijden op bij de 
oudere type 2 diabeet (hypertensief, renovasculair nierlijden). 
 
Voor dezelfde diabetesduur was de prevalentie van terminaal nierlijden bij type 2 diabetici beduidend 
hoger dan bij type 1 diabetici (MHW-OR: 1.8, 95% CI: 1.2-2.6), wat onder andere verklaard kan 
worden door het asymptomatisch verloop van type 2 diabetes vóór de diagnose en de hogere leeftijd 
van de type 2 diabetici. Na bijkomende correctie voor de leeftijd werd immers geen verschil meer 
waargenomen tussen type 1 en type 2 diabetes. Dit kan ook als volgt verklaard worden:  
 

- microalbuminurie is bij type 2 diabetes vooral een belangrijke cardiovasculaire risicofactor 
(6), maar een minder specifieke merker voor nefropathie. Daarom is de progressie van micro- 
naar macroalbuminurie bij type 2 kleiner dan bij type 1 diabetes (20 tot 40% van de gevallen 
over een periode van 10 tot 15 jaar). 

- door de hogere leeftijd en de hogere cardiovasculaire mortaliteit overlijdt de type 2 diabeet 
vaak vooraleer terminaal nierlijden optreedt. 

 
Het effect van de leeftijd en de diabetesduur wordt getoond respectievelijk in tabel 41 en 42. 
 
Tabel 41: De prevalentie van de verschillende stadia van nefropathie in functie van de leeftijd 
 18-39 j 40-59 j 60-79 j ≥ 80 j 
Geen nefropathie 85.9% 69.9% 55.7% 48.2% 
Beginnende nefropathie 
(Microalb.) 10.1% 17.6% 19.1% 13.0% 

Ingestelde nephropathie     
Macroalbuminurie 1.8% 3.6% 4.1% 2.4% 
Creatinine≥1.5mg/dl 2.9% 6.0% 17.1% 30.4% 

Terminale nierinsufficiëntie 0.6% 2.9% 4.1% 5.9% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 42: De prevalentie van de verschillende stadia van nefropathie in functie van de diabetesduur 
 ≤ 1 j 2-4 j 5-9 j 10-19 j ≥ 20 j 
Geen nefropathie 76.0% 73.7% 69.6% 63.3% 57.2% 
Beginnende nefropathie 
(Microalb.) 11.6% 14.8% 17.0% 17.8% 17.0% 

Ingestelde nephropathie      
Macroalbuminurie 2.3% 2.4% 3.4% 3.7% 4.0% 
Creatinine≥1.5mg/dl 7.8% 6.8% 8.3% 12.7% 16.2% 

Terminale nierinsufficiëntie 2.3% 2.3% 1.6% 2.5% 5.7% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Zoals verwacht trad nierlijden vaker op naarmate de leeftijd en de duur van diabetes toenamen. 
Vrouwelijke patiënten vertoonden minder frequent afwijkingen in de albuminurie dan mannelijke 
patiënten (normoalbuminurie 68% versus 62%, p<0.001). Dit is onafhankelijk van de leeftijd en de 
duur van de diabetes.  
 
Tabel 43 toont de mediaan van verschillende parameters en het aantal rokers (in %) in functie van de 
verschillende stadia van nefropathie. 
 
De patiënten met normoalbuminurie vertoonden lagere triglyceridegehalten, lagere systolische 
bloeddruk, lagere HbA1c-waarden en hogere HDL-cholesterolgehalten. Uiteraard was de lagere 
leeftijd van de patiënten met normale albuminuriewaarden ook bepalend voor deze karakteristieken.  
Deze trends komen overeen met gegevens uit de literatuur. 
Het feit dat roken een belangrijke bevorderende factor is voor verder evolutie van de nefropathie 
wordt ook in de IKED-populatie teruggevonden (11): de patiënten met macroalbuminurie bleken 
immers vaker roker te zijn, dan de patiënten met normale albuminurie en microalbuminurie (28% 
versus 19%, p<0.05).  
 
Voor meer details over eindstadium nefropathie wordt verwezen naar het hoofdstuk met betrekking tot 
de Sint-Vincent targets, pagina 87.  
 
 



 
 
 
 
Tabel 43: De resultaten met betrekking tot HbA1c, de bloeddruk, de bloedlipiden en de rookgewoonten in functie van de verschillende stadia van nefropathie 

 
Ingestelde nefropathie 

 
Ingestelde nefropathie 

 
Geen nefropathie 

 

 
Beginnende nefropathie 

(Microalb.) 
 Macroalbuminurie Creatinine≥1.5mg/dl 

Term. 
nierinsufficiëntie 

  
Mediaan 

 

 
P10-P90 

 

 
Mediaan 

 

 
P10-P90 

 

 
Mediaan 

 

 
P10-P90 

 
Mediaan 

 
P10-P90 

 
Mediaan 

 
P10-P90 

HbA1c (%) 7.6 6-9.7 7.8 6.2-10 9.0 6.1-10.9 7.6 5.8-9.8 7.2 5.6-9.0 
Diast BP (mmHg) 80 70-90 80 70-90 80 70-95 80 65-90 80 60-90 
Syst BP (mmHg) 130 110-160 140 120-170 140 120-180 140 120-170 140 117-180 
LDL-cholesterol (mg/dl) 115 78-162 118 75-163 120 78-166 118 72-167 113 70-160 
HDL-cholesterol (mg/dl) 54 36-83 49 33-75 48 36-73 46 31-72 44 30-70 
Triglyceriden, nuchter (mg/dl) 112 58-236 127 67-285 147 79-381 135 76-289 147 62-323 
  

Prevalentie  
 

Prevalentie 
 

Prevalentie 
 

Prevalentie 
 

 
Prevalentie 

Rokers 19.2% 19.6% 28.0% 13.6% 16.7% 
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2.11.3 Behandeling voor hypertensie  
 
In tabel 44 wordt het aantal patiënten (in %) getoond dat behandeld werd met antihypertensiva in 
functie van de verschillende stadia van nefropathie. 
 
Tabel 44: Behandeling met antihypertensiva in functie van de verschillende stadia van nefropathie 

Beginnende 
nefropathie Ingestelde nefropathie  Geen 

nefropathie Microalb Macroalb. Crea ≥1.5mg/dl 

Term. nier-
insufficiëntie 

% 45.2% 73.5% 90.3% 86.2% 95.0% 
 
Men kan met een adequaat ingestelde antihypertensieve behandeling de progressie van diabetische 
nefropathie afremmen (7-10). 
Bijna alle patiënten met ingestelde nefropathie kregen een antihypertensieve behandeling. Men mag 
hier vanzelfsprekend geen 100% verwachten, omdat de behandeling soms gestopt moet worden 
omwille van neveneffecten.  
Ongeveer 3 op 4 patiënten met microalbuminurie kregen een antihypertensieve behandeling. Zoals 
boven vermeld, gaat het om een éénmalige meting, zodat de clinicus terecht kan geoordeeld hebben 
dat het te vroeg was om een behandeling in te stellen. Men moet volgens nationale en internationale 
richtlijnen immers pas reageren wanneer 3 opeenvolgende metingen minstens 2 keer positief zijn, en 
wanneer vals positieve metingen (bvb. bij urinaire infectie, na een fysische inspanning, …) werden 
uitgesloten.  
 
Uit de gegevens kan niet worden opgemaakt welke antihypertensiva gebruikt werden, omdat dit niet 
werd bevraagd.  
 
2.11.4 Spreiding tussen de centra 
 
In figuur 31 wordt per centrum het procentueel aantal patiënten getoond bij wie sprake was van 
ingestelde diabetische nefropathie (macroalbuminurie en/of plasmacreatinine ≥ 1.5 mg/dl en/of 
terminale nierinsufficiëntie).  
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Figuur 31: Spreiding tussen de centra van de prevalentie van macroalbuminurie of terminaal nierlijden 
Mediaan: 18%, P10-P90: 7%-33% 
 
In de helft van de centra had minder dan 18% van de patiënten nefropathie. De spreiding tussen de 
centra onderling was vrij klein op 3 centra na waarin meer dan 60% van de patiënten nefropathie had. 
Er bestond geen verschil in functie van de aan- of afwezigheid van een dialysecentrum.  
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2.12 DIABETES EN OOGZIEKTE 
 

2.12.1 Probleemsituering 
 
Diabetische retinopathie (DRP) is de belangrijkste oorzaak van blindheid in de leeftijdsgroep van 20 
tot 74 jaar in onze bevolking. 
De diabetes kan verantwoordelijk zijn voor een non-proliferatieve (NPDR) of een proliferatieve (PDR) 
diabetische retinopathie, en kan ook aanleiding geven tot maculopathie. Ander oogziekten (zoals 
cataract en glaucoom) komen bij diabetici frequenter en op jongere leeftijd voor dan in de algemene 
bevolking.  
De frequentie van diabetische retinopathie is hoofdzakelijk gecorreleerd met de diabetesduur. 
De belangrijkste risicofactor is de mate van glycemiecontrole (zie DCCT en UKPDS studie), hoewel 
bloeddruk en lipiden ook een rol spelen. 
De screening van retinopathie is belangrijk, daar een tijdige behandeling met laserfotocoagulatie 
effectief is in het voorkomen van volledige blindheid. Bij patiënten jonger dan 30 jaar wordt een 
oogonderzoek aangeraden binnen de 3 tot 5 jaar na diagnose. Dit dient vervolgens jaarlijks herhaald te 
worden. Bij patiënten ouder dan 30 dient een oogonderzoek jaarlijks uitgevoerd te worden vanaf het 
moment van diagnose (1). 
 
2.12.2 Resultaten 
 
2.12.2.1 Screening voor retinopathie: oogonderzoek 
Bij 5073 patiënten (75,2%) kon in het dossier een oogonderzoek teruggevonden worden, dat tijdens de 
15 maanden die de consultatie of ziekenhuisopname voorafgingen gebeurd was. Het niet voorhanden 
zijn van dit resultaat kan volgende oorzaken hebben: oogonderzoek werd niet aangevraagd, onderzoek 
werd aangevraagd maar de patient heeft het niet laten gebeuren, onderzoek werd uitgevoerd maar het 
resultaat werd niet doorgestuurd door de oogarts, of het resultaat is nooit geklasseerd geworden in het 
dossier. 
De patiënten tussen 40 en 59 jaar ondergingen het vaakst een oogonderzoek (78% van de patiënten). 
Tussen de leeftijd van 60 tot 79 jaar bedroeg dit 75% van de patiënten en bij patiënten ouder dan 80 
jaar was dit slechts 66%. Er waren meer type 2 dan type 1 diabetici bij wie tijdens deze periode geen 
oogonderzoek werd uitgevoerd, 25.2% versus 21.4% (p<0.05). Dit verschil bleef bestaan na correctie 
voor de leeftijd (leeftijdgecorrigeerde MHW-ORType 2: 0.79, 95% CI: 0.68-0.92). 
Bij de niet-onderzochte type 1 diabetici (± 480 patiënten) had 26.4% gedurende minder dan 5 jaar 
diabetes en was een oogonderzoek bijgevolg niet aangewezen. 
 
De helft van de diabetescentra vonden een oogonderzoek terug bij meer dan 70% van de patiënten 
(P10-P90: 39%-88%). Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de samenstelling van de diabetespopulatie 
van het centrum (type diabetes en de duur van de diabetes). Wanneer de type 1 diabetici jonger dan 30 
jaar bij wie de diagnose minder dan 5 jaar geleden werd gesteld buiten beschouwing werden gelaten, 
blijkt dat bij de helft van de centra meer dan 84% van de patiënten een jaarlijks oogonderzoek had 
ondergaan. 
 
2.12.2.2 Prevalentie oogziekten  
In tabel 45 wordt de algemene prevalentie van oogziekten samengevat. 
 
Tabel 45: De prevalentie van oogziekten in de totale IKED-populatie 
 N (%) 
Cataract 919 (18.9%) 
Retina zichtbaar 4522 (94.3%) 
Maculopathie 527 (12.1%) 
Retinopathie 1963 (41.8%) 

Non-proliferatieve DRP 1219 (69.8%) 
Pre-proliferatieve DRP 195 (11.2%) 
Proliferatieve DRP 332 (19.0%) 
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De retina was zichtbaar bij 94.3% van de patiënten. De prevalentie van cataract was 18.9%.  
1963 patiënten (41,8%) hadden een vorm van retinopathie: 70% hiervan vertoonde non-proliferatieve 
retinopathie, 11% pre-proliferatieve retinopathie en 19% proliferatieve retinopathie. Maculopathie was 
aanwezig bij 12.1% van de diabetici wiens retina kon onderzocht worden. 
 
In tabellen 46 en 47 wordt de prevalentie van oogziekten weergegeven respectievelijk in functie van 
de leeftijd en de diabetesduur. 
 
Tabel 46: De prevalentie van oogziekten en mediaan gezichtscherpte in functie van de leeftijd 
 18-39 j 40-59 j 60-79 j ≥ 80 j 
Cataract   1.3%   7.8% 27.6% 55.8% 
Retina zichtbaar 95.2% 94.3% 94.5% 88.8% 
Maculopathie   3.2% 10.9% 15.5% 13.2% 
Retinopathie 30.1% 40.7% 46.4% 37.4% 

Non-proliferatieve DRP 82.9% 71.2% 66.2% 72.6% 
Pre-proliferatieve DRP   3.4% 11.2% 12.9%   8.2% 
Proliferatieve DRP 13.7% 17.6% 20.9% 19.2% 

Gezichtscherpte (mediaan) 1 1 0.8 0.5 
 
Tabel 47: De prevalentie van oogziekten en mediaan gezichtscherpte in functie van de diabetesduur 
 ≤ 1 j 2-4 j 5-9 j 10-19 j ≥ 20 j 
Cataract   8.7% 11.3% 14.5% 18.0% 27.0% 
Retina zichtbaar 90.1% 94.5% 93.9% 94.4% 95.0% 
Maculopathie   5.0%   7.5%   6.0% 13.3% 17.0% 
Retinopathie 13.3% 16.1% 22.3% 42.5% 66.9% 

Non-proliferatieve DRP 66.7% 56.4% 73.9% 74.5% 67.3% 
Pre-proliferatieve DRP 16.7% 17.7% 10.9%   8.8% 12.3% 
Proliferatieve DRP 16.7% 25.8% 15.2% 16.7% 20.4% 

Gezichtscherpte (mediaan) 1 1 1 0.9 0.8 
 
Zoals klassiek beschreven wordt, nam de prevalentie van retinopathie, maculopathie en cataract en de 
graad van retinopathie toe met de diabetesduur en met de leeftijd. 
De gezichtscherpte daalde met toenemende leeftijd en duur van diabetes, zoals werd verwacht.  
De daling van prevalentie van oogziekten in de 8ste decade is wellicht te verklaren door het feit dat 
diabetici met sterke neiging tot diabetescomplicaties hierdoor al overleden zijn, en door het feit dat na 
20 jaar diabetes de progressie tot PRP vertraagt. 
 
In tabel 48 wordt de prevalentie van de oogziekten weergegeven opgesplitst per type diabetes en met 
OR naargelang verschillende correcties. 
 
Tabel 48: De prevalentie van oogziekten en mediaan gezichtscherpte in functie van het diabetestype 
 Type 1 Type 2 MHW-ORType 2* (95% CI) ORType 2

? (95% CI) 
Cataract 10.5% 24.6% 1.05 (0.86-1.3) 1.26 (1.02-1.56)‡ 
Retina zichtbaar 94.5% 94.5% 1.15 (0.84-1.58) 1.26 (0.91-1.74) 
Maculopathie   9.2% 14.2% 1.07 (0.85-1.34) 1.35 (1.05-1.73) ‡ 
Retinopathie 43.8% 41.2% 0.64 (0.55-0.74) † 1.04 (0.88-1.24) 

Proliferatieve DRP 19.6% 19.3% § § 
Gezichtscherpte (mediaan) 1 0.8 - - 

* OR gecorrigeerd voor leeftijd 
? OR gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur 
§ Verschil in prevalentie tussen type diabetes werd gezien in bepaalde leeftijdscategorieën 
‡ P<0.05 
† P<0.001
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Na correctie voor de leeftijd werd geen verschil waargenomen in de prevalentie van cataract (en 
hierdoor slechte zichtbaarheid van de retina) en van maculopathie tussen type 1 en type 2 diabetes 
(respectievelijke MHW-ORType 2: 1.05 en 1.07).  
Retinopathie zelf kwam echter duidelijk vaker voor bij type 1 diabetici (OR is slechts 0.64 voor DM2 
ten opzichte van DM1). 
 
Na correctie voor de leeftijd én diabetesduur echter (zie ORType 2, tabel 48, 5de kolom) werd geen 
verschil meer waargenomen in de prevalentie voor retinopathie. Type 2 diabetici hadden wel iets vaker 
cataract en maculopathie.  
De prevalentie van proliferatieve retinopathie was afhankelijk van de leeftijdsgroep. Bij de patiënten 
van 62 jaar en ouder kwam proliferatieve retinopathie minder vaak voor bij type 2 diabetici ORType 2 
gecorrigeerd voor diabetesduur: 0.6, p<0.05 (95% CI: 0.39-0.98). 
 
Tabel 49 geeft de prevalentie voor retinopathie volgens de diabetesduur, opgesplitst voor diabetes type 
1 en 2 
 
Tabel 49: De prevalentie van retinopathie in functie van de diabetesduur bij type 1 en type 2 diabetes 
afzonderlijk 
 ≤ 1 j 2-4 j 5-9 j 10-19 j ≥ 20 j 
Type 1   6.2%   4.4% 16.1% 36.8% 72.1% 
Type 2 17.0% 23.0% 25.5% 45.1% 61.3% 

 
Uit de literatuur weten we dat patiënten met type 1 diabetes de eerste jaren na diagnose zelden 
retinopathie ontwikkelen, terwijl bij type 2 diabetes vaak al retinopathie aanwezig is bij de diagnose 
(1) omdat deze diagnose vaak laattijdig gebeurt. Dit wordt bevestigd in de Belgische gegevens. Bij 
type 1 diabetici had slechts 6% van de patiënten retinopathie tijdens het eerste jaar na diagnose. Dit 
nam niet toe in de 4 daaropvolgende jaren. Bijna één vijfde van de type 2 diabetici had daarentegen 
reeds retinopathie bij diagnose. Dit aantal steeg in geringe mate tijdens de 4 daaropvolgende jaren 
(niet significant). Bij een diabetesduur van 5 tot 9 jaar had één vierde van de type 2 diabetici en 16% 
van de type 1 diabetici retinopathie.  
 
Het dient vermeld te worden dat de graad van de DRP ernstiger werd met toenemende leeftijd bij type 
1 diabetes (28% van de type 1 diabetici tussen 60 en 79 jaar versus 17.2% tussen 40 en 59 jaar), terwijl 
dit effect van de leeftijd niet werd waargenomen bij type 2 diabetes. Ditzelfde geldt voor het effect van 
de duur van de diabetes.  
 
Bij type 2 diabetes werd een lagere gezichtscherpte waargenomen: 0.73 (95% CI: 0.71-0.74) versus 
0.84 (95% CI: 0.82-0.85) bij type 1 diabetes. Dit kan worden toegeschreven aan de hogere leeftijd van 
de type 2 diabeet. 
Zoals verwacht daalde de gezichtscherpte met de leeftijd en de duur van de diabetes. 
 
Blindheid kwam voor bij 108 patiënten (1.5%). In de leeftijdsgroep van 49 tot 61 jaar kwam blindheid 
vaker voor bij type 1 dan bij type 2 diabetici (respectievelijk 2.8% versus 0.8%, p<0.001). Dit houdt 
mogelijks verband met de langere diabetesduur in deze leeftijdscategorie. Na correctie voor de 
diabetesduur werd dit verschil immers niet langer waargenomen. Voor meer details zie St-Vincent 
Targets, pagina 85. 
 
Retinopathie kwam vaker voor bij intensief behandelde type 2 diabetici (meer dan 2 injecties/dag) dan 
bij niet-intensief behandelde type 2 diabetici (44.6% versus 40.0%, p<0.05). Dit verschil bleef bestaan 
na correctie voor leeftijd en diabetesduur (OR≥3 inj: 1.25, p<0.05 (95% CI: 1.02-1.52)). Hier speelt 
vermoedelijk een selectie bias een rol: intensieve therapieën worden het meest gebruikt bij moeilijk te 
regelen patiënten die een hoog HbA1c hebben (en dus een hoger risico voor retinopathie) en bij 
patiënten met reeds bestaande retinopathie (om verdere progressie tegen te gaan). 
Cataract kwam vaker voor in de niet-intensief behandelde groep (OR≥3 inj gecorrigeerd voor de leeftijd 
en diabetesduur: 0.77, p<0.05 (95% CI: 0.63-0.91)).  
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Uit de literatuur is gekend dat er een verband bestaat tussen de bloeddruk en de incidentie van 
maculopathie en proliferatieve DR (1).  
In de IKED-populatie was de prevalentie van maculopathie hoger bij de patiënten met hoge bloeddruk 
(≥ 140/90 mm Hg) die werden behandeld met antihypertensiva dan bij de groep met een normale 
bloeddruk die niet werden behandeld met antihypertensiva. Dit verschil bleef bestaan na correctie voor 
de leeftijd en de diabetesduur (ORHoge bloeddruk gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur 2.1, p<0.001 
(95% CI: 1.54-2.91). Er bestond geen interferentie van het type diabetes. 
Ook de prevalentie van proliferatieve retinopathie was hoger bij de patiënten met een hoge bloeddruk 
die werden behandeld voor hypertensie (ORHoge bloeddruk gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur: 2.3, 
p<0.001 (95% CI: 1.52-3.45). Er bestond geen interferentie van het type diabetes. 
 
De patiënten die een risicoprofiel vertoonden wat de lipiden betreft, hadden iets vaker een 
gezichtscherpte ≤ 0.8. Dit verschil bleef bestaan na correctie voor de leeftijd en diabetesduur: 
ORRisicofactor lipiden gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur: 1.3, p<0.05 (95% CI: 1.08-1.65). 
 
Patiënten met nierlijden (micro-, macroalbuminurie of nierfalen) hadden vaker DRP dan patiënten met 
een normale albuminurie. Dit verschil bleef bestaan na correctie voor de leeftijd en diabetesduur. Er 
bestond geen interferentie van het type diabetes: ORNierlijden gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur: 
2.2, p<0.001 (95% CI: 1.88-2.61). 
Patiënten met een HbA1c-waarde hoger of gelijk aan 7% hadden vaker DRP dan patiënten met een 
HbA1c lager dan 7%. Dit verschil bleef bestaan na correctie voor de leeftijd en de diabetesduur. Er 
bestond geen interferentie van het type diabetes: ORHbA1c≥7%  gecorrigeerd voor leeftijd en 
diabetesduur: 1.25, p<0.05 (95% CI: 1.08-1.45).  
 
De IKED-gegevens werden vooral gecorreleerd aan de gegevens uit de Wisconsin studie (2, 3), 
vermoedelijk de beste epidemiologische studie over diabetische retinopathie. 
In de IKED-populatie hadden 72% van de type 1 diabetici die reeds 20 jaar of langer diabetes hadden 
één of andere vorm van retinopathie. Bij type 2 diabetici bedroeg dit aantal 61%. Dit benadert de 
gegevens uit de literatuur dat na 20 jaar diabetes ongeveer alle type 1 diabetici en meer dan 60% van 
de type 2 diabetici retinopathie hebben (1).  
De uit de literatuur bekende invloed van diabetesduur en leeftijd op het ontwikkelen van 
microvasculaire complicaties, evenals het verschil in DM1 en DM2 werden ook bij de IKED-populatie 
bevestigd. 
Uit de gegevens van deze steekproef werd bovendien bevestigd dat bij type 1 diabetici met een 
diabetesduur minder dan 5 jaar inderdaad slechts in zeer geringe mate retinopathie kon aangetoond 
worden, en dat DR reeds bij de diagnose aanwezig is bij 17% van de type 2 diabetici. 
 
2.12.2.3 Behandeling van retinopathie 
Fotocoagulatie gedurende het laatste jaar werd uitgevoerd bij 537 patiënten (10.6%). 
 
Tabel 50 toont het % aantal patiënten dat werd behandeld in geval van maculopathie en de 
verschillende stadia van diabetische retinopathie. 
 
Tabel 50: Behandeling met photocoagulatie in geval van maculopathie, preproliferatieve en proliferatieve DRP 
 %  

Behandeld 
%  

Niet behandeld 
%  

Niet ingevuld Totaal 

Maculopathie 41% 54% 5% 100% 
Non proliferatieve DRP 11% 84% 4% 100% 
Preproliferatieve DRP 38% 56% 5% 100% 
Proliferatieve DRP 62% 34% 4% 100% 

 
Eén vierde van de patiënten met retinopathie werd behandeld (64.6% van de patiënten met 
proliferatieve DRP, 39.8% van de patiënten met pre-proliferatieve DRP en 11.9% van de patiënten 
met non-proliferatieve DRP) en 43% van de patiënten met maculopathie. Hieruit blijkt dat een groot 
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deel van de patiënten met ernstige DRP niet werd behandeld. Dit kan echter moeilijk geïnterpreteerd 
worden omdat sommige van deze patiënten vermoedelijk behandeld werden vóór de periode van 12 
maanden die de consultatie voorafging, en hierdoor niet dienden aangeduid te worden als behandeld. 
Bovendien kunnen sommige diabetescentra een (door laser) uitgedoofde retinopathie, toch nog als 
proliferatieve retinopathie aangeduid hebben. Duidelijker afspraken hierover voor dataverzamelingen 
in de toekomst zijn wenselijk.  
Type 2 diabetici met retinopathie werden vaker behandeld dan type 1 diabetici met retinopathie 
(27.7% versus 22.5%, p<0.05). 
 
2.12.3 Spreiding tussen de centra 
 
Figuur 32 toont de spreiding tussen de centra van het procentueel aantal patiënten met gevorderde 
oogziekte.  
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Figuur 32: Spreiding tussen de centra van het % aantal patiënten met gevorderde oogziekte 
Mediaan: 19%; P10-P90: 7%-37% 
* (pre-)proliferatieve retinopathie en/of maculopathie en/of gevorderde oogziekte 
 
Bij de helft van de centra kwam bij meer dan 19% van de patiënten een vorm van gevorderde 
oogziekte voor. De patiënt werd aldus gecatalogeerd indien in het dossier werd aangegeven dat hij/zij 
(pre-)proliferatieve retinopathie en/of maculopathie en/of gevorderde oogziekte had.  
 
Figuur 33 toont voor de verschillende centra hoeveel procent van de patiënten met gevorderde 
oogziekte werd behandeld door middel van fotocoagulatie. 
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Figuur 33: Spreiding tussen de centra van het % aantal patiënten met gevorderde oogziekte dat behandeld werd met fotocoagulatie 
Mediaan: 40%; P10-P90: 0%-71% 
* (pre-)proliferatieve retinopathie en/of maculopathie en/of gevorderde oogziekte 

 
Bij de helft van de centra onderging 40% van deze patiënten recent (tijdens de laatste 12 maanden) 
fotocoagulatie. Bij minder dan 10% van de centra bedroeg dit aantal meer dan 70%. 
 
Terwijl de spreiding wat de prevalentie van gevorderde oogziekte per centrum betreft vrij klein was, 
bleek er toch een groot onderling verschil te bestaan tussen de centra met betrekking tot de 
behandeling van patiënten met oogziekte.  
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2.13 DIABETISCHE VOET 
 

2.13.1 Probleemsituering  
 
Diabetes is de meest frequente oorzaak van beenamputaties (en niet traumata zoals men meestal 
denkt): 40-60% van alle beenamputaties worden uitgevoerd bij diabetici (1,2). Deze amputaties 
worden in 85% van de gevallen voorafgegaan door voetulcera (1). Zo’n 15% van de diabetici 
ontwikkelen ooit in hun leven een voetulcus (3). De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van 
ulcera zijn perifere diabetische neuropathie, perifeer vaatlijden en orthopedische afwijkingen. Om 
tijdig preventieve maatregelen te nemen dienen alle volwassen diabetici jaarlijks een eenvoudig 
voetonderzoek te ondergaan met inspectie van de voeten, palpatie van de bloedvaten en nazicht op 
sensibele neuropathie (1, 4). 
 
2.13.2 Resultaten 
 
Tabel 51 toont voor de totale IKED-populatie en in functie van het type diabetes, de leeftijd en de 
diabetesduur in welke mate een voetonderzoek werd uitgevoerd tijdens de afgelopen 15 maanden.  
 
Tabel 51: De uitvoering van een voetonderzoek tijdens de laatste 15 maanden 
 Voetonderzoek laatste 15 mnd. 
Totale groep 84.2% 
Diabetestype  

Type 1 84.2% 
Type 2 85.8% 

Leeftijd (j)  
19-39  75.8% 
40-59  85.7% 
60-79  85.8% 
≥ 80  82.4% 

Duur (j)  
≤ 1 78.9% 
2-4  83.9% 
5-9  84.4% 
≥ 10  85.7% 

 
Bij 84% van de patiënten werd een voetonderzoek uitgevoerd. Slechst bij 16% van de patiënten 
werden geen resultaten van een voetonderzoek in het dossier teruggevonden. Het kan niet uitgesloten 
worden dat bij een deel van deze patiënten toch een voetonderzoek gebeurde, daar veel artsen de 
(slechte) gewoonte hebben om normale bevindingen bij klinisch onderzoek niet in het dossier te 
noteren.  
Naarmate de leeftijd en de diabetesduur toenamen, werd vaker een voetonderzoek in het dossier 
teruggevonden.  
 
Tabel 52 toont de aanwezigheid van sensibele diabetische neuropathie in de totale IKED-populatie en 
in functie van het diabetestype, het geslacht, de leeftijd en de diabetesduur. 
 
De aanwezigheid van sensibele diabetische neuropathie in de onderste ledematen werd gemeten met 
een Semmes-Weinstein monofilament 5.07 of met een biothesiometer. De protectieve gevoeligheid is 
verloren (dus het risico voor voetwonden is sterk verhoogd) wanneer de patiënt een aanraking met een 
monofilament 5.07, dat een druk van 10 g veroorzaakt, niet voelt of wanneer hij/zij vibraties van ≥ 25 
volt van de biothesiometer niet voelt. 
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Tabel 52: De aanwezigheid van sensibele neuropathie in de totale IKED-populatie en in functie van het 
diabetestype, het geslacht, de leeftijd en de diabetesduur 
 Sens. neuropathie 

in ≥ 1 voet 
Totale groep  31.7% 
Diabetestype  

Type 1 23.6% 
Type 2 36.3% 

Geslacht  
Man  31.8% 
Vrouw 31.6% 

Leeftijd (j)  
19-39  8.2% 
40-59  26.6% 
60-79  39.6% 
≥ 80  47.1% 

Duur (j)  
≤ 1  17.6% 
2-4  19.6% 
5-9  24.2% 
≥ 10  36.8% 

 
De prevalentie van neuropathie van 31.7% bij onze conventiepatiënten komt goed overeen met 
nationale en internationale gegevens. De internationale prevalenties variëren sterk door verschillen in 
meettechniek en verschillen tussen de geteste populaties. De globale data wijzen op een prevalentie 
van klinisch belangrijke perifere diabetische neuropathie van ongeveer 30% (5). Een screening met 
monofilamenten in de Belgische diabetescentra in 1998, in het kader van het Nationaal Project 
Diabetische Voet van de Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV) en de Association Belge du Diabète 
(ABD), leverde klinisch significante neuropathie met verlies van protectieve gevoeligheid bij 30.5% 
van de patiënten (6). Mogelijk is er in dit project een overschatting van de prevalentie omdat er een 
actievere deelname was van centra met een grote diabetische voetkliniek. 
 
We zien een toename van neuropathie met de leeftijd en met de diabetesduur, zoals ook internationaal 
wordt vastgesteld (5). Dit verklaart de hogere prevalentie bij type 2 diabetes. Omdat veel type 2 
diabetici al enkele jaren met de aandoening rondlopen vooraleer ze gedetecteerd wordt, hebben ze 
vaak al neuropathie bij diabetesdiagnose (7). Ook in het Nationaal Project Diabetische Voet werd een 
hogere prevalentie van neuropathie vastgesteld bij type 2 dan bij type 1 diabetes (± 2 x hoger) (6). 
De hogere prevalentie van neuropathie bij type 2 diabetes in vergelijking met type 1 diabetes in de 
IKED-populatie bestond enkel bij de patiënten jonger dan 60 jaar: diabetesduurgecorrigeerde ORType 2: 
2.8, p<0.001, 95%CI: 2.2-3.6. Bij de patiënten van 60 jaar en ouder bestond geen verschil.  
 
Tabel 53 toont de toestand van verschillende parameters in functie van de aan- of afwezigheid van 
sensibele neuropathie.  
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Tabel 53: De resultaten met betrekking tot HbA1c, de bloeddruk, de bloedlipiden en de rookgewoonten in 
functie van de aan- of afwezigheid van neuropathie 
 Neuropathie aanwezig Neuropathie afwezig 
 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 
Leeftijd (j) 67 48-79 58 33-76 
Diabetesduur (j) 16 5-32 11 2-28 
HbA1c (%) 7.6  6.0-10.3 7.6 5.9-10.3 
Diast BP (mm Hg)   80      70-90   80     70-90 
Syst BP (mm Hg) 140  120-170 135 115-160 
LDL-cholesterol (mg/dl) 120    73-168 116   78-161 
HDL-cholesterol (mg/dl)   49      32-75   53     36-81 
Nuchtere triglyceriden (mg/dl) 133    69-302 115    57-251 
 Prevalentie Prevalentie 
Roken 18.3% 19.0% 

 
Zoals verwacht waren de patiënten met neuropathie ouder en was de diabetes reeds langere tijd 
aanwezig. 
De patiënten met neuropathie hadden ongeveer 1.5 maal vaker hoge nuchtere triglyceridegehalten 
(>200 mg/dl) dan de patiënten zonder neuropathie: leeftijd- en diabetesduur- gecorrigeerde ORPerifere 

neuropathie: 1.6, p<0.001, 95% CI: 1.3-2.0. Daarnaast hadden ze ongeveer 1.3 maal vaker HDL-
cholesterolgehalten lager dan 45 mg/dl (man) of 55 mg/dl (vrouw): leeftijd- en diabetesduur- 
gecorrigeerde ORPerifere neuropathie: 1.3, p<0.001, 95% CI: 1.1-1.5. Ook kwamen hoge LDL-
cholesterolgehalten (>130 mg/dl ) iets vaker voor dan bij de patiënten zonder perifere neuropathie: 
leeftijd- en diabetesduur- gecorrigeerde ORPerifere neuropathie: 1.2, p<0.05, 95% CI: 1.0-1.5. 
Het verschil in systolische bloeddruk bestond enkel bij de patiënten jonger dan 60 jaar: bij de patiënten 
met perifere neuropathie kwam een systolische bloeddruk van 140 mm Hg en hoger 1.6 maal vaker 
voor dan bij de patiënten zonder perifere neuropathie: leeftijd- en diabetesduur- gecorrigeerde ORPerifere 

neuropathie: 1.6, p<0.001, 95% CI: 1.3-2.0. 
 
Tabellen 54 en 55 tonen voor de totale IKED-populatie en in functie van het diabetestype, het 
geslacht, de leeftijd en de diabetesduur de prevalentie van perifeer vaatlijden. Perifeer vaatlijden werd 
gedefinieerd als de afwezigheid van perifere voetpulsaties en/of een voorgeschiedenis van bypass in de 
onderste ledematen. 
 
Tabel 54: De prevalentie van perifeer vaatlijden in de totale IKED-populatie en in functie van het diabetestype 
en het geslacht 
 Afwezige  

perif. pulsaties  
in ≥ 1 voet 

Voorgeschiedenis 
van arteriële bypass 

in onderste 
ledematen 

Perifeer vaatlijden 
(afwezige 

voetpulsies en/of 
bypass) 

Totale groep  14.8% 3.9% 17.1% 
Diabetestype     

Type 1   8.3% 2.4% 10.2% 
Type 2 18.5% 4.8% 21.0% 

Geslacht    
Man  15.9% 4.8% 18.6% 
Vrouw 13.8% 3.1% 15.6% 
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Tabel 55: De prevalentie van perifeer vaatlijden in functie van de leeftijd en de diabetesduur 
 Afwezige  

perif. pulsaties  
in ≥ 1 voet 

Voorgeschiedenis 
van arteriële bypass 

in onderste 
ledematen 

Perifeer vaatlijden 
(afwezige 

voetpulsies en/of 
bypass) 

Leeftijd (j)    
19-39   1.8% 0.9%   2.7% 
40-59   8.8% 3.2% 10.8% 
60-79 20.7% 5.2% 23.5% 
≥ 80  27.1% 4.1% 29.2% 

Diabetesduur (j)    
≤ 1    8.2% 2.6%   9.4% 
2-4    8.6% 4.0% 11.3% 
5-9  11.4% 3.9% 13.7% 
≥ 10  17.2% 4.0% 19.2% 

 
Bij 15% van onze conventiepatiënten zijn geen perifere pulsaties voelbaar in minstens 1 voet. Deze 
eenvoudige klinische techniek geeft een ruw idee van de aanwezigheid van perifeer vaatlijden (kan 
vals negatief zijn bij oedeem). Een vrij hoog percentage (4%, 236 patiënten) van de patiënten had al 
een arteriële ingreep ondergaan in de onderste ledematen.  
 
Epidemiologische gegevens over perifeer vaatlijden variëren naargelang de gebruikte 
diagnosetechniek en de geteste populatie. In Hoorn, een dorp tegen Amsterdam, vond men bij 
screening van de gehele populatie tussen 50 en 74 jaar perifeer vaatlijden bij 20.9% van de diabetici 
(in vergelijking met 7% bij de normoglycemische controles) (8). Men maakte daarbij gebruik van 
metingen van de enkel-arm index met Doppler. In het Nationaal Project Diabetische Voet werden  bij 
28% van de patiënten geen perifere pulsaties gevoeld (6).  
 
We zien een toename van perifeer vaatlijden met de leeftijd en met de diabetesduur, zoals ook 
internationaal wordt vastgesteld (9). Dit verklaart de hogere prevalentie bij type 2 diabetes. Omdat 
veel type 2 diabetici al enkele jaren met de aandoening rondlopen vooraleer ze gedetecteerd wordt, 
hebben ze vaak al perifeer vaatlijden bij diabetesdiagnose (7). Ook in het Nationaal Project 
Diabetische Voet werd een hogere prevalentie van perifeer vaatlijden vastgesteld bij type 2 dan bij 
type 1 diabetes (± 2 x hoger) (6). Zoals boven vermeld is er in dit project mogelijk een overschatting 
van de prevalentie omdat er een actievere deelname was van centra met een grote diabetische 
voetkliniek. 
 
Tabel 56 toont de toestand van verschillende parameters in functie van de aan- of afwezigheid van 
perifeer vaatlijden. 
 
Tabel 56: De resultaten met betrekking tot de leeftijd, de diabetesduur, HbA1c, de bloeddruk, de bloedlipiden en 
de rookgewoonten in functie van de aan- of afwezigheid van perifeer vaatlijden  
 Perifeer vaatlijden aanwezig Perifeer vaatlijden afwezig* 
 Mediaan P10-P90 Mediaan P10-P90 
Leeftijd (j)    69     52-80   60      35-76 
Diabetesduur (j)    16       4-33   12        3-28 
HbA1c (%)  7.6 6.0-10.0  7.6  5.9-10.3 
Diast BP (mm Hg)   80     70-90   80      70-90 
Syst BP (mm Hg) 140 120-170 140   115-162 
LDL-cholesterol (mg.dl) 119   73-163 117     77-162 
HDL-cholesterol (mg.dl)   47     31-72   52       35-81 
Nuchtere triglyceriden (mg.dl) 133   73-294 120     60-256 
 Prevalentie Prevalentie 
Roken 22% 18% 

* Perifeer vaatlijden indien voetpulsies afwezig zijn en/of bypass werd uitgevoerd 
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Zoals verwacht waren de patiënten met perifeer vaatlijden ouder en was de diabetes reeds langere tijd 
aanwezig. 
Ze vertoonden een hogere systolische bloeddruk, hogere triglyceridegehalten, lagere HDL-cholesterol 
gehalten en bleken vaker rokers te zijn.  
Na correctie voor de leeftijd en de diabetesduur bleven deze verschillen bestaan. 
Bij de patiënten met perifeer vaatlijden kwamen lage HDL-cholesterolgehalten (< 45 mg/dl bij 
mannen en < 55 mg/dl bij vrouwen) 1.3 maal vaker voor dan bij de patiënten zonder perifeer 
vaatlijden: leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde ORPerifeer vaatlijden: 1.3, p<0.001, 95%CI: 1.1-1.6. 
Ook kwamen hogere triglyceridegehalten (> 200 mg/dl) vaker voor bij de patiënten met perifeer 
vaatlijden: leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde ORPerifeer vaatlijden: 1.6, p<0.001, 95%CI: 1.2-2.0. 
Het verschil in systolische bloeddruk was afhankelijk van de leeftijdsklasse. Bij de patiënten jonger 
dan 60 jaar kwam een hoge systolische bloeddruk 1.6 maal zo vaak voor indien perifeer vaatlijden bij 
de patiënt aanwezig was: leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde ORPerifeer vaatlijden: 1.6, p<0.05, 95%CI: 
1.2-2.2. 
En de patiënten met perifeer vaatlijden bleken 2 maal zo vaak rokers te zijn dan de patiënten zonder 
perifeer vaatlijden: leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde ORPerifeer vaatlijden: 2.0, p<0.001 (95% CI: 1.6-
2.5). 
 
Tabellen 57 en 58 tonen de prevalentie van ulcus en amputatie in de totale IKED-populatie en in 
functie van het diabetestype, het geslacht de leeftijd en de diabetesduur. 
 
Tabel 57: De prevalentie van ulcus en amputatie in de totale IKED-populatie en in functie van het diabetestype 
en het geslacht 
 Acuut ulcus in 

≥ 1 voet 
Genezen ulcus 

in ≥ 1 voet 

Amputatie 
onder enkel in 

≥ 1 voet 

Amputatie 
boven enkel in 

≥ 1 voet 
Totale groep 3.7% 5.4% 2.0% 0.9% 
Type diabetes     

Type 1 3.1% 4.8% 1.5% 0.6% 
Type 2 4.1% 5.8% 2.3% 1.1% 

Geslacht     
Man 4.0% 6.1% 2.8% 1.1% 
Vrouw 3.4% 4.9% 1.3% 0.7% 

 
Tabel 58: De prevalentie van ulcus en amputatie in functie van de leeftijd en de diabetesduur 
 Acuut ulcus in 

≥ 1 voet 
Genezen ulcus 

in ≥ 1 voet 

Amputatie 
onder enkel in 

≥ 1 voet 

Amputatie 
boven enkel in 

≥ 1 voet 
Leeftijd (j)     

19-39  1.2% 1.6% 0.8% 0.2% 
40-59  3.3% 4.6% 1.9% 0.6% 
60-79  4.4% 7.2% 2.6% 1.2% 
≥ 80  5.1% 4.6% 0.9% 1.5% 

Diabetesduur (j)     
≤ 1 4.9% 2.3% 0.5% 0.3% 
2-4  3.2% 3.9% 1.0% 0.1% 
5-9  2.9% 4.1% 1.6% 0.6% 
≥ 10  3.8% 6.2% 2.3% 1.1% 

 
Een hoog percentage van onze conventiepatiënten had een acuut ulcus (3.7%), of had in het verleden 
een voetulcus gehad (5.4%) of onderging reeds een mineure (2%) of majeure (0.9%) amputatie.  
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Internationale studies leveren een prevalentie van acuut ulcus van 2.5-3.3% en van ulcus in het 
verleden van 3.5-9.8% (10). In het Nationaal Project Diabetische Voet werd een prevalentie van acuut 
ulcus van 8.7%, van ulcus in het verleden van 11%, van mineure amputatie van 3.2% en van majeure 
amputatie van 0.8% gevonden (6). Opnieuw is er hier een mogelijke overschatting door actievere 
deelname van centra met een grote diabetische voetkliniek. 
 
Deze patiënten hebben een hoog risico om nieuwe voetproblemen te ontwikkelen en hebben een zeer 
hoog cardiovasculair risico. Apelqvist rapporteerde een recidiefpercentage van voetulcus van 44%, 
61% en 70%, respectievelijk na 1, 3 en 5 jaar (11). Na een beenamputatie is de kans op een 2de 
amputatie 28-51% binnen de 5 jaar, met een torenhoge 5-jaar mortaliteit van 75% (12). 
 
Onze gegevens tonen dat ulcera en amputaties toenamen met de leeftijd. Dit wordt ook internationaal 
gevonden (10). Door de toename van het aantal diabetici en door de veroudering van de bevolking 
mag men de komende jaren dus een belangrijke toename van diabetische voetproblemen verwachten. 
 
2.13.3 Spreiding tussen de centra 
 
In meer dan de helft van de centra werd een voetonderzoek teruggevonden in het dossier bij meer dan 
92% van de patiënten (P10-P90: 62%-97%). In een 7-tal centra werd slechts bij nul tot één derde van 
de patiënten een voetonderzoek teruggevonden.  
 
In figuur 34 wordt het risico voor het ontwikkelen van diabetische voetwonden weergegeven gespreid 
tussen de verschillende centra.  
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Figuur 34: Spreiding tussen de centra van het % aantal patiënten met risico van voetwonden 
Mediaan: 37%; P10-P90: 17%-64% 
 
We spreken van een verhoogd risico voor het ontwikkelen van diabetische voetwonden indien aan 
minimum één van volgende voorwaarden wordt voldaan: gestoorde vibratiesensitiviteit, gestoorde 
tactiele sensitiviteit, amputatie, aanwezigheid van perifeer vaatlijden en het eerder optreden van 
voetwonden. 
In de helft van de centra had meer dan 1/3 van de patiënten een verhoogde kans op voetwonden. De 
verschillen tussen de centra kunnen verband houden met de karakteristieken van de centrumpopulatie. 
Er werd geen verschil gezien in functie van de aanwezigheid van een multidisciplinaire voetkliniek. 
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2.14 SINT-VINCENT DOELEINDEN 
 
2.14.1 Algemeen 
 
De St Vincent Declaratie koos in 1989 een 5 tal belangrijke klinische lange termijn outcomes, die een 
bijzondere klinische relevantie hebben wegens hun ernstige invloed op de levenskwaliteit: blindheid, 
myocard infarct, cerebrovasculair accident (CVA), nierfalen en amputatie. De bedoeling was om de 
frequentie van deze items gevoelig te doen dalen in de toekomst. 
De resultaten uit dit hoofdstuk dienen bekeken te worden samen met de details die over elk van deze 
complicaties vermeld staan in het overeenkomstige hoofdstuk elders in dit rapport. 
 
2.14.2 Blindheid 
 
Diabetes is de belangrijkste oorzaak van blindheid bij de volwassenen (25 maal hoger dan in de 
gewone populatie) (1). 
De prevalentie van blindheid (gezichtsscherpte minder dan 6/40 fractioneel of 1/10 Snellan) in de 
IKED-populatie bedroeg 1.5% (1.7% bij type 1 diabetes en 1.5% bij type 2 diabetes). Blindheid kwam 
vaker voor bij type 1 diabetici; dit was significant verschillend in de leeftijdsgroep van 49 tot 61 jaar 
(2.8% bij type 1 diabetes versus 0.8% bij type 2 diabetes, p<0.05). Dit houdt mogelijks verband met de 
langere diabetesduur bij de type 1 diabetici in deze leeftijdscategorie. De incidentie van blindheid 
tijdens het afgelopen jaar was 0.21% (0.04% voor type 1 diabetes en 0.3% voor type 2 diabetes).  
Een goede vergelijking met andere gegevens is moeilijk om verschillende redenen: meestal gaat het 
om populatiestudies, en niet om diabetici die geselecteerd zijn op basis van het feit dat ze in 
diabetescentra gevolgd worden. Bovendien is blindheid zeer sterk bepaald door de diabetesduur, zodat 
hiervoor zou moeten gecorrigeerd worden. Een studie over DM1 patiënten gevolgd in gespecialiseerde 
diabetescentra in Hongarije toonde recent met dezelfde DiabCare-evaluatie een prevalentie van 1.9% 
van blindheid (Pittsburg USA in zelfde studie: 4.5%). In beide studies was de diabetesduur wel hoger 
maar de gemiddelde leeftijd lager dan in de IKED-populatie zodat een echte vergelijking moeilijk is 
(2).  
De resultaten voor type 2 diabetes komen overeen met deze gevonden in de Wisconsin Epidemiologic 
Study of Diabetic Retinopathy (WESDR) (3). Daar bedroeg de incidentie bij de patiëntengroep 
waarbij diabetes na de leeftijd van 30 jaar werd gediagnosticeerd 1.6% (criteria gezichtsscherpte in het 
beste oog minder dan 20/200). 
Wat type 1 diabetes betreft was de incidentie in de IKED-populatie lager (0.6% in de WESDR) (4).  
Blindheid kwam meer voor bij vrouwelijke patiënten (2.1% versus 0.9%, p<0.001). Dit verschil bleef 
bestaan na correctie voor de leeftijd en de duur van diabetes. Verder nam de prevalentie toe naarmate 
de leeftijd vorderde en naarmate het aantal jaren sinds diagnose toenam. Dit komt overeen met de 
literatuurgegevens. 
 
2.14.3 Myocard infarct 
 
Cardiovasculair lijden komt 2 tot 4 maal frequenter voor bij diabetici dan in de algemene populatie. 
In de IKED-populatie hadden reeds 896 patiënten (12.4%) een niet-fataal myocard infarct 
doorgemaakt (prevalentie type 1 diabetes: 7.2%; prevalentie type 2 diabetes: 15.9%).  
De hogere prevalentie bij type 2 diabetes werd hoofdzakelijk geobserveerd tussen de leeftijd van 19 
tot 61 jaar. Dit houdt mogelijk verband met het risicoprofiel van de type 2 diabeet. Bij de oudere 
patiënten werd geen verschil meer geobserveerd.  
De incidentie van myocard infarct tijdens de afgelopen 12 maanden bedroeg 1.7% (incidentie type 1 
diabetes: 1.2%; incidentie type 2 diabetes 2.0%)  
De prevalentie van myocard infarct was hoger bij mannen dan bij vrouwen (15.3% versus 9.74%, 
p<0.001, leeftijdgecorrigeerde ORMan: 2.07 (95% CI: 1.8-2.4)), en naarmate de leeftijd en de duur van 
de diabetes toenamen.  
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De incidentie van infarcten kwam vrij goed overeen met de London WHO cohort (waar bij mannen 
van middelbare leeftijd en met diabetes een incidentie van 1.76% per jaar follow up werd gevonden 
(5). 
Bij type 1 diabetici behandeld met 2 insuline-injecties per dag kwam myocard infarct frequenter voor 
dan bij type 1 diabetici behandeld met 3 of meer insuline-injecties per dag (13.6% versus 5.1%, 
p<0.05). Dit verschil verdween na correctie voor de leeftijd.  
 
Tabellen 59 en 60 tonen respectievelijk voor type 1 en type 2 diabetes de prevalentie van 
myocardinfarct in functie van verschillende risicofactoren. 
 
Tabel 59: De prevalentie van myocardinfarct in functie van verschillende risicofactoren bij type 1 diabetes 
 Prevalentie myocard infarct 
 Risicofactor* 

aanwezig 
Risicofactor 

afwezig 
P ORRisicofactor 

(95% CI)** 

Roken   7.6% 7.0% NS § 
BMI   9.4% 4.8% <0.001 1.6 (1.1-2.3) ‡ 
Bloeddruk 11.0% 2.4% <0.001 2.0 (1.2-3.3) ‡ 

HDL-chol 11.2% 5.4% <0.001 2.0 (1.4-3.0) † 
Triglyceriden 15.1% 6.8% <0.001 2.0 (1.2-3.2) ‡ 
Cholesterol   7.4% 6.8% NS 0.8 (0.5-1.1) 
Lipiden    8.3% 4.9% <0.05 § 

* Risicofactor indien respectievelijk: de patiënt roker was; BMI ≥ 25kg/m2; de bloeddruk ≥ 140/90 mm Hg en behandeling voor hypertensie; 
HDL-cholesterol bij mannen ≤ 45 mg/dl en bij vrouwen ≤ 55 mg/dl; triglyceriden ≥ 150 mg/dl; cholesterol ≥ 190 mg/dl; lipiden indien 
risicofactor voor cholesterol, HDL of triglyceriden 
** Gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur 
‡ p<0.05 
† p<0.001 
§ enkel verschil in bepaalde leeftijdsgroepen 
 
Tabel 60: De prevalentie van myocardinfarct in functie van verschillende risicofactoren bij type 2 diabetes 
 Prevalentie myocard infarct 
 Risicofactor* 

aanwezig 
Risicofactor 

afwezig 
P ORRisicofactor 

(95% CI)** 

Roken 16.7% 15.5% NS 1.3 (1.0-1.7) ‡ 
BMI 16.0% 14.4% NS 1.2 (0.9-1.5) 
Bloeddruk 15.4%   9.7% <0.001 1.4 (1.0-1.8) 

‡ 
HDL-chol 18.3% 13.2% <0.001 1.6 (1.3-1.9) 

† 
Triglyceriden 17.4% 17.2% NS 1.0 (0.8-1.3) 
Cholesterol 14.7% 18.2% <0.05 0.8 (0.6-0.9) 

‡ 
Lipiden  16.0% 15.6% NS 1.0 (0.8-1.3) 
* Risicofactor indien respectievelijk: de patiënt roker was; BMI ≥ 25kg/m2; de bloeddruk ≥ 140/90 mm Hg en behandeling voor hypertensie; 
HDL-cholesterol bij mannen ≤ 45 mg/dl en bij vrouwen ≤ 55 mg/dl; triglyceriden ≥ 150 mg/dl; cholesterol ≥ 190 mg/dl; lipiden indien 
risicofactor voor cholesterol, HDL of triglyceriden 
** Gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur 
‡ p<0.05 
† p<0.001 
 
Bij type 1 diabetes bestond er een verhoogde kans op myocard infarct indien de bloeddruk ≥ 140/90 
mm Hg was en de patiënt werd behandeld voor hypertensie, indien de BMI ≥ 25 km/m2, indien HDL-
cholesterol ≤ 45 mg/dl bij mannen en ≤ 55 mg/dl bij vrouwen en indien de nuchtere triglyceriden ≥ 
150 mg/dl. Bij de patiënten jonger dan 50 jaar die reeds langer dan 10 jaar diabetes hadden, kwam 
myocard infarct bovendien vaker voor indien de patiënt rookte (5.7% versus 1.1% bij niet rokers, 
p<0.001). Bij de patiënten jonger dan 50 jaar bij wie de diabetes reeds 20 jaar of langer bestond, was 
er een hogere kans op myocard infarct indien zij voor één of meerdere lipiden een ongunstige waarde 
hadden (5.6% versus 0.9% bij normale lipiden, p<0.05).  
Bij type 2 diabetes was de kans op myocard infarct hoger indien de patiënt rookte, een hogere 
bloeddruk had en lagere HDL-cholesterol waarden vertoonde. Tegen de verwachting bestond ook een 
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hoger risico indien totaal cholesterol lager was. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden omdat er bij 
patiënten met een infarct sneller een hypolipemiërende behandeling opgestart wordt. 
 
Onder de IKED-patiënten die reeds een myocard infarct hadden gehad, werd 81% behandeld voor 
ischemisch hartlijden, 77% voor hypertensie, 47% voor dyslipidemie en 38% voor hartfalen.  
 
2.14.4 Cerebrovasculair accident  
 
Diabetici doen 2 tot 6 maal meer cerebrovasculaire incidenten dan de algemene populatie: vooral het 
risico voor ischemische infarcten is ernstig gestegen bij hen. 
In de IKED-populatie hadden 540 patiënten (7.5%) reeds een cerebrovasculair accident gehad. De 
prevalentie bij type 1 en type 2 diabetes bedroeg respectievelijk 4.8% en 9.3% (p<0.001). Na correctie 
voor de leeftijd werd dit verschil niet langer geobserveerd.  
De incidentie tijdens de afgelopen 12 maanden bedroeg 1.7% (type 1 diabetes: 1.1%; type 2 diabetes: 
2.0%).  
De prevalentie was hoger bij patiënten die behandeld werden met 2 insuline-injecties per dag. Dit 
verschil verdween echter wanneer werd gecorrigeerd voor de leeftijd. 
Bij type 2 diabetici die uitsluitend met insuline werden behandeld kwam CVA vaker voor. Dit verschil 
was onafhankelijk van de leeftijd en van de duur van de diabetes. Mogelijk speelt hier een 
behandelingsbias een rol (sneller opstarten van insulinetherapie na CVA). 
Verder nam de prevalentie toe met de leeftijd en met de duur van de diabetes.  
 
Achtenzeventig procent van de patiënten die een CVA hadden gehad werd behandeld voor 
hypertensie, 41% voor dyslipidemie, 39% voor ischemisch hartlijden en 26% voor hartfalen.  
 
2.14.5 Nierfalen 
 
Diabetes is de frequenste oorzaak van nierinsufficiëntie (> 1/3 van de dialysepatiënten in de Westerse 
wereld). 
In de IKED-populatie bevonden 175 patiënten (2.4%) zich in het eindstadium van nierlijden 
(prevalentie type 1 diabetes: 2.1%; type 2 diabetes: 2.7%).  
De incidentie tijdens de afgelopen 12 maanden bedroeg 0.7% (type 1 diabetes: 0.6%; type 2 diabetes: 
0.8%).  
De prevalentie was hoger bij patiënten met 2 of minder insuline-injecties per dag (2.6% versus 1.9%, 
p<0.05). Dit verschil verdween wanneer werd gecorrigeerd voor de leeftijd.  
Bij type 2 diabetici die uitsluitend behandeld werden met insuline kwam nierfalen vaker voor (4.5% 
versus 1.9%, p<0.001) (dit kan verklaard worden omdat nierfalen een contra-indicatie is voor het 
gebruik van de meeste OAD).  
Daarnaast steeg de prevalentie van nierfalen met de leeftijd en met de diabetesduur, zoals verwacht 
werd.  
 
Figuur 35 toont afzonderlijk voor type 1 en type 2 diabetes de invloed van de diabetesduur op de 
prevalentie van nierfalen. 
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Figuur 35: Invloed van de diabetesduur op de prevalentie van nierfalen 
 
Reeds bij 2% van de type 2 diabetici is nierfalen aanwezig in het eerste jaar volgend op de diagnose. 
In de IKED-populatie werd zowel voor type 1 als voor type 2 diabetes ook een duidelijke stijging 
gezien na 20 jaar diabetesduur zoals reeds werd aangetoond in de literatuur. 
 
Zesentachtig procent van de patiënten met nierfalen werd behandeld voor nefropathie. Of het om 
dialysepatiënten ging kon niet uit de gegevens worden opgemaakt. 
 
2.14.6 Amputatie boven of onder de enkel 
 
De amputatiefrequentie is in de literatuur beduidend hoger bij diabetici (maal 15) ten opzichte van 
niet-diabetici. 
 
In de IKED-populatie hadden 187 patiënten (2.6%) een amputatie ondergaan. Bij 43 patiënten (0.6%) 
betrof het een amputatie boven de enkel en bij 124 patiënten (1.7%) betrof het een amputatie onder de 
enkel. De resterende 20 patiënten (0.3%) hadden zowel een amputatie boven als onder de enkel gehad. 
De prevalentie van amputatie was hoger bij type 2 diabetici (3.0% versus 1.9%, p<0.05), maar dit 
verschil verdween na correctie voor de leeftijd. 
De incidentie tijdens de afgelopen 12 maanden bedroeg 0.7% (0.4% voor type 1 diabetes en 0.9% voor 
type 2 diabetes).  
Zoals verwacht was de prevalentie hoger bij mannen (3.5% versus 1.7%, p<0.05) en nam ze toe met 
de leeftijd en met de duur van de diabetes (6).  
 
Figuur 36 geeft afzonderlijk voor type 1 en type 2 diabetes de prevalentie van amputatie in functie van 
de diabetesduur. 
 



 89

Prevalentie amputatie per type diabetes in functie van de 
diabetesduur 

0

2

4

6

8

<=1j 2-4j 5-9j 10-19j 20-29j 30-39j >=40j

Diabetesduur

%
 p

at
ië

n
te

n

Type 1

Type 2

 
Figuur 36: Prevalentie amputatie in functie van de diabetesduur 

 
Bij type 1 diabetes werd een kleine geleidelijke stijging waargenomen van 0.8% één jaar na de 
diagnose tot 2% 30 jaar na diagnose en 7.2% bij een diabetesduur langer dan 40 jaar. Bij type 2 
diabetes bestond een prevalentie van 1% in het eerste jaar na diagnose. Dit steeg geleidelijk tot 6% 30 
tot 40 jaar na diagnose.  
Daarnaast was de prevalentie van amputatie hoger bij type 2 diabetici die uitsluitend werden 
behandeld met insuline (4.1% versus 2.5%, p<0.05). Dit kan mogelijks verklaard worden door een 
behandelingsbias (meer insuline therapie na amputatie). 
 
Er werd geen hoger aantal rokers geobserveerd bij de patiënten die reeds een amputatie hadden 
ondergaan.  
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2.15 SYMPTOMEN 
 
2.15.1 Probleemsituering 
 
Posturale hypotensie, angor pectoris, claudicatio en perifere neuropathie zijn symptomen die kunnen 
wijzen op de aanwezigheid van belangrijke complicaties die gepaard gaan met diabetes. Het is dan ook 
belangrijk hiervoor alert te zijn en de patiënt nader te onderzoeken indien één van deze symptomen 
aanwezig zijn. 
 
2.15.2 Resultaten 
 
Wanneer in dit hoofdstuk wordt gesproken over perifere neuropathie, bedoelt men hiermee de 
patiënten voor wie op het BIS-formulier onder het luik symptomen werd aangegeven dat zij perifere 
neuropathie hadden. In het hoofdstuk Diabetische Voet daarentegen werd perifere neuropathie afgeleid 
uit de gegevens met betrekking tot de vibratiesensitiviteit en tactiele sensitiviteit: indien één van beide 
gestoord was, werd de patiënt gecatalogeerd als patiënt met perifere neuropathie. 
 
Tabel 61 toont het verband tussen de gegevens met betrekking tot perifere neuropathie vermeld in het 
dossier en bekomen op basis van berekening. 
 
Tabel 61: Het verband tussen de in het dossier vermelde aanwezigheid van perifere neuropathie en de berekende 
resultaten 
 Perifere neuropathie op basis van berekening 
 Afwezig (N patiënten) Aanwezig (N patiënten) 
Perifere neuropathie vermeld in het dossier 
Afwezig (N patiënten) 

 
2770 (61%) 

 
570 (12%) 

Aanwezig (N patiënten) 352 (8%) 881 (19%) 
 
Hieruit blijkt dat voor een groot deel van de patiënten (80%) de gegevens met betrekking tot perifere 
neuropathie overeenkomen. Bij 570 patiënten (12%) voor wie in het dossier stond aangegeven dat zij 
geen perifere neuropathie hadden, werden echter negatieve resultaten bekomen wat de tactiele 
sensitiviteit en/of de vibratiesensitiviteit betreft. Omgekeerd werd voor 352 patiënten (8%) vermeld in 
het dossier dat zij neuropathie hadden, maar wezen de resultaten van de sensitiviteitstesten het 
tegendeel uit. Voor 2295 van de patiënten met perifere neuropathie bij wie dit in het dossier aldus 
stond aangegeven, ontbraken de gegevens met betrekking tot het voetonderzoek. De prevalentiecijfers 
bekomen op basis van deze verschillende gegevens zijn bijgevolg verschillend (31.7% op basis van 
berekening en 23.9% op basis van de gegevens uit het dossier). 
 
In tabel 62 wordt de prevalentie van de symptomen getoond in de totale IKED-populatie en in functie 
van het diabetestype. 
 
Tabel 62: De prevalentie van symptomen in de totale IKED-populatie en in functie van het diabetestype 
     
 Totale groep Type 1  Type 2  ORType 2* (95% CI) 
Posturale hypotensie   3.2%   3.4%   3.2% 0.78 (0.56-1.10) 
Angor pectoris   8.6%   4.9% 11.1% § 
Claudicatio   6.3%   4.2%   7.7% 1.14 (0.87-1.49) 
Perifere neuropathie 23.9% 18.9% 27.3% § 

*OR gecorrigeerd voor de leeftijd en duur diabetes 
§ Verschil in prevalentie tussen type diabetes werd gezien in bepaalde leeftijdscategorieën 

 
In de IKED-populatie vertoonden 215 patiënten (3.2%) posturale hypotensie, 598 patiënten (8.4%) 
angor pectoris, 1643 patiënten perifere neuropathie (23.4%) en 432 patiënten (6.1%) claudicatio. 
De prevalentie van angor pectoris, claudicatio en perifere neuropathie was hoger bij type 2 diabetes, 
wat verklaard kan worden door de hogere leeftijd. Na correctie voor de leeftijd en de diabetesduur 
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bleek immers geen significant verschil in prevalentie te bestaan wat claudicatio betreft. Voor angor 
pectoris en perifere neuropathie bestond het verschil enkel in bepaalde leeftijdscategorieën: bij de 
jongere patiënten (jonger dan 50 jaar) kwam perifere neuropathie vaker voor bij type 2 diabetes 
(ORType 2 gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur: 2.5, p<0.001 (95% CI: 1.66-3.65)). Angor 
pectoris kwam vaker voor bij type 2 diabetes dan bij type 1 diabetes bij patiënten jonger dan 60 jaar 
(ORType 2 gecorrigeerd voor leeftijd en diabetesduur: 5.0, p<0.001 (95% CI: 3.28-7.76)).  
Er bestond geen verschil in prevalentie van posturale hypotensie in functie van het type diabetes. 
 
Angor pectoris, perifere neuropathie en claudicatio kwamen vaker voor bij mannen. Er bestond geen 
verschil in prevalentie van posturale hypotensie tussen mannen en vrouwen.  
 
In tabel 63 wordt de prevalentie getoond van de symptomen in functie van de leeftijd. Zoals verwacht 
nam de prevalentie toe met de leeftijd. 
 
Tabel 63: De prevalentie van symptomen in functie van de leeftijd 
 19-39 j 40-59 j 60-79 j ≥ 80 j 
Posturale hypotensie 1.6%   3.0%   3.7%   4.2% 
Angor pectoris 0.8%   5.6% 12.0% 15.0% 
Claudicatio 0.7%   3.7%   9.3%   8.8% 
Perifere neuropathie 6.4% 23.5% 28.6% 29.7% 

 
Figuren 37 en 38 tonen de prevalentie in functie van de diabetesduur voor type 1 en type 2 diabetes 
afzonderlijk. 
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Figuur 37: Prevalentie van de verschillende symptomen bij type 1 diabetes in functie van de diabetesduur 

 

Prevalentie symptomen bij type 2 diabetes in functie van 
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Figuur 38: Prevalentie van de verschillende symptomen bij type 2 diabetes in functie van de diabetesduur 
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De prevalentie van de symptomen nam toe met de diabetesduur. Bij type 2 diabetici werd angor 
pectoris en vooral perifere neuropathie reeds bij een belangrijk aantal patiënten waargenomen tijdens 
het eerste jaar na diagnose, wat samenhangt met de reeds oudere leeftijd van de type 2 diabeet.  
 
Tabel 64 toont de prevalentie van angor pectoris en claudicatio in functie van de rookgewoonten 
 
Tabel 64: De prevalentie van angor pectoris en claudicatio bij rokers en niet-rokers 

 Niet-rokers Rokers ORrokers 

(95% CI)* 
Claudicatio 8.8% 8.6% 1.4 (1.1-1.7) ‡ 
Angor pectoris 5.9% 8.1% 2.2 (1.7-2.8) † 

* Leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde OR 
‡ p<0.05 
† p<0.001 
 
In vergelijking met niet-rokers kwam claudicatio 1.4 maal vaker voor en kwam angor pectoris 2.2 
maal vaker voor bij rokers, na correctie voor leeftijd en diabetesduur.  
 
Tabel 65 toont de prevalentie van posturale hypotensie in functie van een hypertensiebehandeling en 
van de aanwezigheid van perifere neuropathie. 
 
Tabel 65: De prevalentie van posturale hypotensie in functie van een hypertensiebehandeling en de 
aanwezigheid van perifere neuropathie 

 Behandeling 
hypertensie 

Perifere 
neuropathie 

 ja neen 

ORBehandeling 

(95% CI)* 
ja neen 

ORPerifere 

neuropathie 

(95% CI)* 
Posturale 
hypotensie 4.0% 2.2% 1.5 (1.1-2.1) 

‡ 8.1% 1.6% 5.2 (3.6-7.5) † 
* Leeftijd- en diabetesduurgecorrigeerde OR 
‡ p<0.05 
† p<0.001 
 
Posturale hypotensie kwam vaker voor bij de patiënten behandeld voor hypertensie en bij de patiënten 
met perifere neuropathie. 
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2.16 BIJKOMENDE BEHANDELING 
 
2.16.1 Probleemsituering 
 
Diabetes gaat gepaard met verschillende complicaties. Het is belangrijk deze complicaties vroegtijdig 
op te sporen en een interventie te starten. Hiebij moet men aandacht hebben voor gedragsverandering 
bij de patiënt (meer fysieke activiteit, verandering van voedingsgewoonten), maar indien dit geen 
effect heeft, of indien de complicatie reeds verder gevorderd is, is medicatie aangewezen. Op die 
manier tracht men een verergering tegen te gaan of te vertragen en aldus de morbiditeit en mortaliteit 
te verlagen (1).  
 
2.16.2 Resultaten 
 
Het aantal behandelde patiënten en het soort behandeling wordt weergegeven in tabel 66. Dit wordt 
onderverdeeld voor de totale IKED-populatie en in functie van het type diabetes, het geslacht, de 
leeftijd, de diabetesduur en het aantal insuline-injecties. Voor de details met betrekking tot de 
behandeling bij bepaalde aandoeningen verwijzen we naar de respectievelijke hoofdstukken. 
 
In totaal werd 55% behandeld voor hypertensie, 29% voor dyslipidemie, 24% voor nefropathie, 22% 
voor ischemie, 14% voor hartfalen en 14% voor neuropathie. Iets meer dan de helft van de patiënten 
kreeg hiernaast nog een andere behandeling. Zoals verwacht werden de type 2 diabetici vaker 
behandeld dan de type 1 diabetici. Dit komt enerzijds door de hogere leeftijd van de type 2 diabetici, 
maar ook door de hogere prevalentie van complicaties onafhankelijk van de leeftijd in deze groep. De 
behandeling voor neuropathie vormde hierop een uitzondering: bij de patiënten jonger dan 60 jaar 
bestond geen verschil, maar bij de patiënten ouder dan 60 werden de type 2 diabetici minder vaak 
behandeld dan de type 1 diabetici. De diabetesduurgecorrigeerde ORType2 bedroeg 0.6, p<0.05 (95% 
CI: 0.5-0.8). 
 
Na standaardisatie voor de diabetesduur en de leeftijd werden de mannen in vergelijking met vrouwen 
vaker behandeld voor ischemie en neuropathie en minder vaak voor hypertensie. Wat hartfalen betreft 
bestond er geen verschil. Afhankelijk van de leeftijdscategorie werden mannen vaker behandeld voor 
nefropathie en vrouwen vaker voor dyslipidemie. 
 
Zoals verwacht nam de mate van behandeling toe met de duur van de diabetes en de leeftijd.  
De patiënten met een intensieve insuline therapie werden minder vaak behandeld dan de niet-intensief 
behandelde patiënten. Uiteraard speelt de jongere leeftijd en het type diabetes van de intensief-
behandelde patiënten hierbij een rol. 

 



Tabel 66: Bijkomende behandelingen in de totale IKED-populatie en in functie van het diabetestype, het geslacht, de leeftijd, de diabetesduur en het aantal dagelijkse insuline-
injecties 
 Behandeling 

hypertensie 
N (%) 

Behandeling 
hartfalen 

N (%) 

Behandeling 
ischemie 

N (%) 

Behandeling 
dyslipidemie 

N (%) 

Behandeling 
nefropathie 

N (%) 

Behandeling 
neuropathie 

N (%) 

Andere 
behandeling 

N (%) 
Totale groep 3817 (55.2%)   936 (13.9%) 1480 (22.0%) 1954 (29.1%) 1645 (24.5%) 904 (13.5%) 3668 (56.4%) 
Type diabetes        

Type 1   780 (33.3%)   158 (6.9%)   259 (11.4%)   411 (18.0%)   424 (18.6%) 292 (12.8%)   871 (39.3%) 
Type 2 2856 (68.9%)     740 (18.4%) 1158 (28.7%) 1460 (36.4%) 1147 (28.5%) 546 (13.7%) 2533 (65.2%) 

Geslacht        
Man 1667 (50.0%)     422 (13.0%)   765 (23.6%)   839 (26.0%)  876 (27.0%) 452 (14.0%) 1600 (51.1%) 
Vrouw 2150 (59.9%)     514 (14.7%)   715 (20.6%) 1115 (32.0%)  769 (22.1%) 452 (13.1%) 2068 (61.3%) 

Leeftijd (j)        
18-39    85 (9.2%)       7 (0.8%)   13 (1.4%)   51 (5.6%)  89 (9.7%) 39 (4.2%)   216 (23.9%) 
40-59    994 (44.9%)   128 (6.0%)   275 (12.8%)   570 (26.3%)  469 (21.7%) 271 (12.6%) 1072 (51.2%) 
60-79  2413 (72.3%)     653 (20.2%) 1016 (31.7%) 1221 (38.1%)  966 (30.2%) 528 (16.5%) 2071 (67.1%) 
≥ 80    324 (73.1%)     148 (33.8%)   176 (40.6%)   112 (26.3%)  120 (28.0%)   66 (15.4%)   308 (73.3%) 

Diabetesduur (j)        
≤ 1    134 (36.6%)     30 (8.3%)    44 (12.3%)    65 (17.9%)   37 (10.3%) 25 (6.9%)   172 (47.6%) 
2-4    310 (43.2%)     66 (9.5%)  103 (14.9%)  169 (24.2%) 108 (15.6%)   73 (10.5%)   318 (47.1%) 
5-9    710 (52.4%)     158 (12.0%)  234 (17.7%)  396 (29.8%) 268 (20.3%) 140 (10.6%)   707 (54.7%) 
10-19  1333 (57.6%)     339 (14.9%)  526 (23.3%)  679 (30.2%) 600 (26.7%) 315 (14.0%) 1225 (56.6%) 
≥ 20  1122 (60.8%)     256 (14.2%)  485 (27.0%)  559 (31.2%) 553 (30.6%) 305 (17.1%) 1042 (60.3%) 

Aantal insuline-
injecties 

       

2 inj/dag 2615 (65.2%)     689 (17.6%) 1053 (27.0%) 1292 (33.3%) 1008 (25.9%) 566 (14.6%) 2397 (63.9%) 
≥ 3 inj/dag 1121 (40.9%)   229 (8.6%)   396 (14.9%)   615 (23.0%)   602 (22.6%) 312 (11.7%) 1191 (54.8%) 
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Deze tabel toont duidelijk aan dat een veralgemeende aanpak van diabetici nodig is met niet alleen 
aandacht voor de glycemie, maar ook voor de lipiden, de bloeddruk, enz. 
 
2.16.3 Referenties 
 
1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care for Patients With Diabetes Mellitus. 

Diabetes Care 2002, 25 : S33-S49. 
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3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Het Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie voor Diabetes (IKED) is het eerste 
gestructureerde programma van kwaliteitsevaluatie en -bevordering bij diabetes dat in België wordt 
opgezet.  
 
In dit verslag wordt de analyse weergegeven van de eerste gegevensinzameling. Alle 
diabetesconventiecentra werden gevraagd om gegevens van het  jaar 2001 te verschaffen van 10% van 
hun in de diabetesconventie opgenomen patiënten, met een minimum van 50 per centrum. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale 
Diabetes Federatie (IDF) ontwikkelde DiabCare® systeem.  
 
De gegevensinzameling verliep succesvol. Alle centra namen deel (1 centrum dat de data laattijdig 
binnenbracht werd niet in de verwerking opgenomen), uitgenomen 1, namen deel. Dit leverde 
gegevens op over een grote reeks relevante parameters van een representatieve steekproef van 7599 
patiënten, ongeveer 1/6 van alle patiënten die in de diabetesconventie in België zijn opgenomen. Dit 
geeft ons één van de meest volledige databanken over de zorg in diabetescentra van Europa.  
 
Voor alle duidelijkheid, IKED bestudeert enkel patiënten die in de diabetesconventie worden 
opgenomen. Het gaat dus om type 1 en type 2 diabetici die behandeld worden met minstens twee 
insuline-injecties per dag. Vermits de meeste type 1 diabetici in de conventie worden opgenomen 
mogen de gegevens over type 1 diabetes als representatief worden beschouwd voor deze ganse 
subpopulatie. Voor type 2 diabetes is dit niet het geval, vermits type 2 diabetici pas in een gevorderd 
stadium van hun aandoening in de diabetesconventie worden opgenomen. De grote groep type 2 
diabetici die niet met insuline worden behandeld, worden vooral gevolgd in de eerste lijn. Het verdient 
aanbeveling om in de toekomst een analoog project in de eerste lijn op te zetten om ook over deze 
subpopulatie gegevens te verzamelen die kunnen gebruikt worden voor kwaliteitsbevordering en 
epidemiologische analyse.  
 
We kunnen uit de gegevens van 2001 de volgende conclusies trekken en aanbevelingen formuleren.  
 
De in de diabetesconventie opgenomen patiënten vertonen een complexe pathologie.  
Voor hun glycemieregeling worden doorgaans complexe schemata gebruikt met multipele dagelijkse 
insuline-injecties (meer bij type 1 dan bij type 2 diabetes) of een combinatie van insuline en orale 
antidiabetica (bij type 2 diabetes).  
Er is een hoge frequentie van glycemie-zelfcontrole. Dit is het meest uitgesproken bij jonge type 1 
diabetici die meestal meer dan 90 metingen per maand uitvoeren, maar ook vele oudere type 2 
diabetici schakelen frequente zelfcontrole in, met vaak meer dan 30 metingen per maand.  
Ze vertonen een complex patroon van cardiovasculaire risicofactoren, waarvoor verschillende 
levensstijl- en farmacologische interventies nodig zijn.   
Er is een hoge frequentie van micro- en macrovasculaire diabetescomplicaties in een min of meer 
gevorderd stadium (gevorderde diabetische nefropathie bij 12% met terminale nierinsufficiëntie bij 
3%, gevorderde diabetische retinopathie bij 30% met blindheid bij 1.5%, neuropathie in de onderste 
ledematen bij 32%, perifeer vaatlijden bij 17%, voetulcera bij 4%, beenamputatie bij 1%, 
voorgeschiedenis van myocardinfarct bij 12% en van CVA bij 8%).  
Het is dus evident dat deze patiënten een intensieve multidisciplinaire ondersteuning nodig hebben. 
Het is belangrijk dat hiervoor ook in de toekomst voldoende budgettaire middelen voorzien worden, 
rekening houdend met de toenemende prevalentie van diabetes.  
 
Het is niet eenvoudig om een gefundeerde vergelijking van onze gegevens uit te voeren met 
internationale data. De meeste gepubliceerde internationale gegevens komen uit populatie-analyses en 
handelen niet over onze specifieke subgroep van met insuline behandelde diabetici die in 
diabetescentra gevolgd worden. We hebben gekozen om het DiabCare® formaat te gebruiken om in de 
toekomst wel vergelijkingen met andere Europese regio’s mogelijk te maken.  
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Toch kunnen we de volgende ruwe vergelijkingen maken. De glycemiecontrole die bereikt wordt bij 
onze (niet geselecteerde) diabetesconventiepatiënten ligt beter dan die van grote internationale 
interventiestudies (bij geselecteerde patiënten). De resultaten van de correctie van cardiovasculaire 
risicofactoren zijn vergelijkbaar of beter dan de internationale gegevens. Eén belangrijke uitzondering 
zijn de lipidenparameters, die duidelijk slechter ingesteld zijn dan gewenst, wat te wijten is aan de te 
restrictieve Belgische terugbetalingscriteria van lipiden verlagende farmaca (zie verder).  
De goede kwaliteit is redelijk homogeen verdeeld over de verschillende conventiecentra (met enkele 
uitzonderingen voor bepaalde parameters).  
We mogen hieruit besluiten dat de kwaliteit van de diabeteszorg in de centra over het algemeen vrij 
goed is. Het is duidelijk dat de mogelijkheden van educatie en zelfcontrole, die de diabetesconventie 
sinds 1988 biedt, hier belangrijk toe bijdragen. 
 
Onze gegevens tonen een hogere prevalentie van acute diabetescomplicaties (ernstige 
hyperglycemische ontregeling en hypoglycemisch coma) bij type 1 dan bij type 2 diabetes. Type 1 
diabetici zijn doorgaans erg gevoelig aan glycemieschommelingen. Vandaar dat in deze groep het 
meest gebruik wordt gemaakt van intensieve insulineschemata om te kunnen inspelen op de 
wisselende insulinebehoeften. Dit vraagt intensieve zelfcontrole en intensieve educatie over de 
effecten van voeding, lichaamsbeweging, ziekte en speciale situaties op de diabetesregeling.  
De in de diabetesconventie opgenomen patiënten met type 2 diabetes vertonen een hoger 
cardiovasculair risico en meer chronische diabetescomplicaties dan de patiënten met type 1 diabetes. 
Zij nemen ook vaker medicaties voor andere aandoeningen (grotere comorbiditeit). Dit vraagt 
eveneens een intensieve educatie en begeleiding, waarbij de accenten meer liggen op correctie van 
cardiovasculaire risicofactoren en op preventie, vroegtijdige detectie en afremming van chronische 
complicaties.  
Naast verdere ondersteuning van de begeleiding van deze complexe type 1 en type 2 patiënten in de 
diabetescentra moeten bijkomende maatregelen genomen worden om de complicaties bij type 2 
diabetes te verminderen. Op het moment dat type 2 diabetici in de diabetesconventie terecht komen 
zitten zij al ver in de evolutie van hun aandoening. De diagnose van type 2 diabetes wordt doorgaans 
laat gesteld. Campagnes van sensibilisatie van de algemene bevolking en gerichte screening bij 
groepen met een hoog risico zouden moeten opgezet worden om tot een snellere diagnose en 
behandeling te komen. Eens de diagnose gesteld is moet onmiddellijk een brede aanpak gestart 
worden met behandeling van de hyperglycemie, correctie van de cardiovasculaire risicofactoren en 
vroegtijdige detectie en afremming van de complicaties. Deze zorgen, die vooral in de eerste lijn 
moeten gegeven worden, moeten veel beter omkaderd worden. Het zorgvernieuwingsproject dat 
uitgewerkt werd door de commissie chronische ziekten van het RIZIV kan hier een eerste aanzet toe 
leveren.  
 
De IKED-gegevens bevestigen dat diabetici een erg hoog cardiovasculair risico hebben. Verschillende 
recente studies hebben aangetoond dat een behandeling met lipiden verlagende farmaca de kans op 
cardiovasculaire accidenten bij diabetici sterk kan verminderen, zowel in primaire als in secundaire 
preventie. Internationale richtlijnen, zoals de aanbevelingen van de Task Force van de Europese 
verenigingen tegen atherosclerose (overgenomen door de Belgian Lipid Club) raden een daling van de 
totale cholesterol tot lager dan 190 mg/dl, van LDL-cholesterol tot lager dan 115 mg/dl, en van 
triglyceriden tot lager dan 180 mg/dl aan (met zo mogelijk een stijging van de HDL-cholesterol tot 
boven 40 mg/dl) voor diabetici. De huidige Belgische terugbetalingscriteria voor hypolipemiërende 
farmaca laten niet toe om een behandeling in te stellen volgens de huidige wetenschappelijke evidentie 
en moeten dus dringend aangepast worden, wil men de toekomstige dreiging van cardiovasculaire 
complicaties tegenhouden.  
 
Een andere dreiging die blijkt uit de IKED-gegevens is de diabetische voetproblematiek. Een zeer 
hoog percentage (37%) van de diabetici opgenomen in de diabetesconventie lopen een verhoogd risico 
voor het ontwikkelen van voetwonden en dus voor amputatie van een onderste lidmaat. Om 
amputaties te reduceren dienen de primaire en secundaire preventie beter georganiseerd te worden. 
Momenteel bestaat hiervoor in België nauwelijks enige ondersteuning. De primaire preventie dient te 
bestaan  uit een jaarlijkse screening op risicofactoren en een gerichte preventieve aanpak (educatie, 
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voetzorg, goed schoeisel). Dit moet vooral in de eerste lijn worden uitgebouwd. De secundaire 
preventie dient te bestaan uit een tijdige behandeling van diabetesulcera in erkende multidisciplinaire 
diabetes-voetklinieken, verbonden aan diabetescentra. Om dergelijke zorg efficiënt te organiseren is 
dringend financiële ondersteuning nodig.  
 
Ook de microvasculaire complicaties verdienen meer aandacht. Ongeveer 1 op 5 patiënten vertoont 
een visus-bedreigende vorm van diabetisch ooglijden. Ongeveer 1 op 6 patiënten vertoont een 
gevorderde diabetische nefropathie (macroalbuminurie en/of verhoogde creatinine). De tijdige detectie 
(jaarlijks oogfundusonderzoek, opsporen van microalbuminurie) en aanpak (laserbehandeling, 
agressieve aanpak van hypertensie met vroegtijdig opstarten van ACE-inhibitoren en/of angiotensine 
receptor blokkers) van deze complicaties in de diabetescentra moet verder geoptimaliseerd worden. 
Deze complicaties zullen zich vooral laten voelen bij type 2 diabetes, gezien de progressieve toename 
van deze aandoening. Bij de diagnose van type 2 diabetes zijn vaak al beginnende retinopathie en/of 
microalbuminurie aanwezig. Dit vormt een bijkomend argument om maatregelen te nemen om de 
diagnose van type 2 diabetes vroeger te stellen. Bovendien moet de preventie van deze complicaties in 
de eerste lijn geoptimaliseerd worden. 
 
Om het gebruik van de IKED-gegevens in de toekomst te optimaliseren dienen enkele technische 
verbeteringen te gebeuren.  
 
Sommige gegevens, die in DiabCare® gevraagd worden, worden niet systematisch genoteerd in de 
dossiers van de patiënten, of zijn in het huidig Belgisch systeem moeilijk na te trekken (bvb. 
ziektedagen, aantal hospitalisatiedagen, …). Ook andere gegevens zijn niet altijd vlot te vinden. Zo 
hebben veel artsen de gewoonte om normale bevindingen niet in het dossier te noteren (bvb. een 
normaal voetonderzoek). Vaak komen de resultaten van onderzoeken die niet in het diabetescentrum 
worden uitgevoerd niet in het dossier (bvb.het verslag van het oogonderzoek). IKED vormt een 
stimulans om de registratie van deze gegevens beter te organiseren. 
 
Het gebrek aan standaardisatie van de HbA1c-dosage vormt een moeilijkheid voor de interpretatie van 
de gegevens. De volgende jaren moet zeker gewerkt worden aan een standaardisatie, of minstens een 
harmonisatie (waarbij alleen nog assays gebruikt worden die dezelfde normaalwaarden hebben) van de 
HbA1c bepaling in België.  
 
Er moeten ook afspraken gemaakt worden over de bloeddrukmetingen. In dit rapport worden de laatst 
in het dossier vermelde bloeddrukmetingen gebruikt, zonder specificatie van de manier waarop ze 
gemeten werden. Dit geeft grote verschillen tussen de verschillende centra naargelang de gebruikte 
methode.  
 
Bovendien zou het DiabCare® formaat op enkele punten aangepast moeten worden (nieuwe medicatie 
opnemen, therapiedoelen vernauwen, enz.). Een vertegenwoordiging van de IKED-stuurgroep zal dit 
op de agenda van de internationale DiabCare® werkgroep van de EASD (European Association for the 
Study of Diabetes) zetten.  
 
 
Het belangrijkste doel van IKED is het optimaliseren van de diabeteszorg in de conventiecentra. Het is 
de bedoeling om hiervoor locale kwaliteitscirkels in de verschillende centra op te zetten. Elk centrum 
kreeg een diskette om de eigen resultaten te kunnen vergelijken met die van alle andere 
geanonimiseerde participerende centra (zgn anonieme benchmarking). Zo kunnen zij nagaan voor 
welke aspecten van de zorg zij minder goed scoren en kunnen zij zo nodig maatregelen nemen om dit 
te verbeteren. Een werkgroep van de wetenschappelijke stuurgroep van IKED zal deze 
kwaliteitsverbetering ondersteunen. Jaarlijkse gegevensverzamelingen en benchmarkings zullen 
toelaten om de evolutie van de diabeteszorg in de conventiecentra verder in kaart te brengen, en het 
effect van de kwaliteitscirkels op te volgen. 
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4 BIJLAGEN
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4.1 BIJLAGE I: LIJST PARTICIPERENDE DIABETESCENTRA 
 
Diabetescentrum Postcode Gemeente 
Clinique Générale Saint Jean 1000 BRUXELLES 
Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre 1000 BRUXELLES 
C.H.U. Brugmann 1020 BRUXELLES 
Centre Hospitalier Universitaire des Enfants Reine Fabiola 1020 BRUXELLES 
Cliniques de l'Europe - Site Linthout 1040 BRUXELLES 
Centre Hospitalier Etterbeek-Ixelles 1050 BRUXELLES 
Cliniques Ste Anne et St Remie 1070 BRUXELLES 
Hôpital Erasme - U.L.B. 1070 BRUXELLES 
Verplegingscentrum Joseph Bracops 1070 BRUSSEL 
Centre Hospitalier François Rabelais 1082 BRUXELLES 
Academisch Ziekenhuis V.U.B. 1090 BRUSSEL 
Institut Médical Edith Cavell 1180 BRUXELLES 
Cliniques de l'Europe - Site Ste-Elisabeth 1180 BRUXELLES 
Centre Hospitalier Molière - Longchamps 1190 BRUXELLES 
Cliniques Universitaires Saint-Luc 1200 BRUXELLES 
Cliniques St-Etienne 1210 BRUXELLES 
Clinique Saint-Pierre 1340 OTTIGNIES 
Hôpital de Braine-l'Alleud - Waterloo 1420 BRAINE-L'ALLEUD 
AZ Jan Portaels 1800 VILVOORDE 
A.Z. Sint-Elisabeth Antwerpen 2000 ANTWERPEN 
Monica - Campus Eeuwfeestkliniek Antwerpen 2018 ANTWERPEN 
Campus St.-Vincentiusziekenhuis 2018 ANTWERPEN 
Algemeen Ziekenhuis Middelheim 2020 ANTWERPEN 
Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg 2060 ANTWERPEN 
Monica - Campus O.L.V. Middelares Deurne 2100 DEURNE (ANTWERPEN) 
Ziekenhuis Jan Palfijn 2170 MERKSEM (ANTWERPEN) 
AZ St-Elisabeth 2200 HERENTALS 
Sint-Elisabethziekenhuis O.C.M.W. 2300 TURNHOUT 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef 2300 TURNHOUT 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef 2390 MALLE 
Heilig Hartziekenhuis 2400 MOL 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna 2440 GEEL 
Heilig Hartziekenhuis 2500 LIER 
A.Z. Sint-Maarten - Campus Duffel 2570 DUFFEL 
A.Z. Sint-Augustinusziekenhuis 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 
Campus AZ St-Jozef 2640 MORTSEL 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 2650 EDEGEM 
Stedelijk O.L. Vrouw Ziekenhuis 2800 MECHELEN 
A.Z. Sint-Maarten - Campus Mechelen 2800 MECHELEN 
Imeldaziekenhuis 2820 BONHEIDEN 
Centrum Diabeteszorg St-Jozef Bornem - Campus St-Niklaas 2880 BORNEM 
Centrum Diabeteszorg St-Jozef Bornem - Campus St-Helena 2880 BORNEM 
Centrum Diabeteszorg St-Jozef Bornem - St-Jozefkliniek Bornem 2880 BORNEM 
A.Z. Klina 2930 BRASSCHAAT 
Regionaal Ziekenhuis H. Hart 3000 LEUVEN 
Universitaire Ziekenhuizen Leuven 3000 LEUVEN 
AZ Diest 3290 DIEST 
A.Z. Heilig Hart 3300 TIENEN 
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Diabetescentrum Postcode Gemeente 
Virga Jesseziekenhuis 3500 HASSELT 
A.Z. Salvator-St. Ursula 3500 HASSELT 
Sint-Franciskusziekenhuis 3550 HEUSDEN (LIMB.) 
Ziekenhuis Oost-Limburg 3600 GENK 
Medisch Centrum Noord-Oost Limburg 3680 MAASEIK 
Maria Ziekenhuis Noord-Limburg 3920 LOMMEL 
C.H.R. de la Citadelle 4000 LIEGE 
Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique St-Joseph Liege 4000 LIEGE 
Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman 4000 LIEGE 
Clinique Notre-Dame des Bruyères 4032 CHENEE 
Clinique André Renard 4040 HERSTAL 
Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye 4100 SERAING 
Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Notre-Dame Waremme 4300 WAREMME 
Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Espérance à Montegnée 4420 MONTEGNEE 
Centre Hospitalier Hutois 4500 HUY 
Cliniques Saint-Joseph - Site Clinique Notre-Dame à Hermalle 4681 HERMALLE 
St. Nikolaus-Hospital 4700 EUPEN 
C.H.R Peltzer La Tourelle 4800 VERVIERS 
Clinique Reine Astrid 4960 MALMEDY 
Centre Hospitalier Régional de Namur 5000 NAMUR 
Clinique et Maternité Ste Elisabeth 5000 NAMUR 
Clinique Saint-Luc 5004 BOUGE 
Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre - Site Auvelais 5060 AUVELAIS 
Centre Hospitalier de Dinant 5500 DINANT 
Cliniques Universitaires de Mont-Godinne 5530 YVOIR 
Hôpital Civil de Charleroi 6000 CHARLEROI 
Centre Hospitalier Notre Dame 6000 CHARLEROI 
Hôpital Civil de Charleroi - Site de Jumet 6040 JUMET 
Clinique Notre-Dâme de Grâce 6041 GOSSELIES 
Hôpitaux Saint-Joseph - Sainte-Thérèse et IMTR 6060 GILLY (CHARLEROI) 
Centre Hospitalier Reine Fabiola 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
Centre Hospitalier Universitaire Vésale 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL 
Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre - Site Châtelet 6200 CHATELET 
Centre de santé des Fagnes 6460 CHIMAY 
Cliniques du Sud Luxembourg 6700 ARLON 
Cliniques du Sud Luxembourg 6762 VIRTON 
Centre Hospitalier de l'Ardenne - Site Libramont 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 
Centre Hospitalier de l'Ardenne - Site Sainte-Ode 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 
Intercommunale Hospitalière Famenne Ardenne Condroz IFAC 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
C.H.U. Ambroise Paré 7000 MONS 
C.H.R. Saint-Joseph - Hôpital de Warquignies 7000 MONS 
Centre Hospitalier Régional de la Haute Senne 7060 SOIGNIES 
Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli 7100 LA LOUVIERE 
Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes - Site Jolimont 7100 HAINE-SAINT-PAUL 
Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes - Site Lobbes 7100 HAINE-SAINT-PAUL 
C.H.R. Saint-Joseph 7300 BOUSSU 
C.H. Hornu-Frameries 7301 HORNU 
Réseau Hospitalier de Médecine Sociale a.b.s.l. 7331 BAUDOUR 
Cliniques La Dorcas 7500 TOURNAI 
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Diabetescentrum Postcode Gemeente 
l'Hôpital Civil de Tournai 7500 TOURNAI 
Clinique Notre-Dame 7500 TOURNAI 
Centre Hospitalier de Mouscron 7700 MOUSCRON 
Centre Hospitalier du Pays d'Ath 7800 ATH 
A.Z. Sint-Jan 8000 BRUGGE 
A.Z. O.L. Vrouw Ter Linden-AZ Koningin Fabiola 8300 KNOKKE-HEIST 
A.Z. Sint Lucas - Sint-Jozef 8310 BRUGGE 
Elisabeth Ziekenhuis v.z.w. 8340 SIJSELE-DAMME 
A.Z. Damiaan (Campus H. Hart) 8400 OOSTENDE 
Ziekenhuis Henri-Serruys 8400 OOSTENDE 
A.Z. Damiaan Oostende 8400 OOSTENDE 
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal 8500 KORTRIJK 
AZ Groeninge - Campus St-Niklaas 8500 KORTRIJK 
AZ Groeninge - Campus Maria's Voorzienigheid 8500 KORTRIJK 
AZ Groeninge - Campus St-Maarten 8500 KORTRIJK 
Sint-Augustinuskliniek 8630 VEURNE 
Sint-Andriesziekenhuis 8700 TIELT 
Kliniek O.-L.- Vrouw van Lourdes 8790 WAREGEM 
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 8800 ROESELARE 
Heilig Hartziekenhuis 8800 ROESELARE 
Sint-Rembertziekenhuis 8820 TORHOUT 
Sint-Jozefskliniek 8870 IZEGEM 
VZW Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman 8900 IEPER 
VZW Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman 8900 IEPER 
H.-Hartziekenhuis vzw 8930 MENEN 
Universitair Ziekenhuis Gent 9000 GENT 
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn 9000 GENT 
Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares 9000 GENT 
AZ Sint-Lucas - Campus AZ H. Familie 9000 GENT 
AZ Sint-Lucas - St-Vincentius 9000 GENT 
Universitair Ziekenhuis Gent 9000 GENT 
A.Z. Sint-Blasius 9200 DENDERMONDE 
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis 9300 AALST 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 9300 AALST 
A.Z. Zusters van Barmhartigheid 9600 RONSE 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth 9620 ZOTTEGEM 
Aurora Ziekenhuis AV 9700 OUDENAARDE 
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4.2 BIJLAGE II: BASIC INFORMATION SHEET 
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4.3 BIJLAGE III: ACTIVITEITENPROFIEL 
 

Activiteitenprofiel van uw centrum 
Naam centrum: .............................................................................................................................  
Conventienummer: 7.86. ..............................................................................................................  
Contactpersoon: ...........................................................................................................................  
Adres: ..........................................................................................................................................  
Tel: ..............................................................................................................................................  
Fax: ..............................................................................................................................................  
e-mail: ..........................................................................................................................................  
 
Totaal aantal diabetespatiënten in 2001 (aan RIZIV doorgegeven in maart 2002): ……… 
 
Aantal diabetespatiënten in huidige steekproef: ……… 
 
Behandelt u regelmatig kinderen:    ja  neen 
 
Behandelt u regelmatig adolescenten:   ja  neen 
 
Uw dienst is:  

o een universitaire dienst van endocrino-diabetologie 
o een niet-universitaire dienst van endocrino-diabetologie 
o een dienst met ook andere activiteiten dan endocrino-diabetologie 

 
In uw ziekenhuis is er: 

• dialyse faciliteiten     ja  neen 
• een dienst obstetrica    ja  neen 
• mogelijkheid tot lasertherapie   ja  neen 
• een dienst cardiochirurgie    ja  neen  
• een dienst neurologie    ja  neen 
• een stroke unit     ja  neen 

 
In uw dienst is er: 

• een afzonderlijk spreekuur diabetologie   ja  neen 
  
indien ja: aantal halve dagen per week  ……. 

 
• een multidisciplinaire voetkliniek   ja  neen 

(dwz diabetoloog/chirurg/podoloog/ 
schoenmaker samen aanwezig) 

 
indien ja: aantal halve dagen per maand  …….. 
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4.4 BIJLAGE IV: GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
CVA: Cerebrovasculair accident 
DCCT: Diabetes Control and Complication Trial 
DM1: Diabetes Mellitus type 1 
DM2: Diabetes Mellitus type 2 
DRP: Diabetische retinopathie 
MHW-OR: Mantel Haenszel gewogen odds ratio 
MI: Myocard infarct 
NCEP: The National Cholesterol Education Program  
OAD: Orale antidiabetica 
OR: odds ratio 
UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes Study 
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4.5 BIJLAGE V: LIJSTEN MET PERCENTIELEN EN GEMIDDELDEN 
van de verdeling van de gemeten parameters over de centra 

 
4.5.1 Alle patiënten ouder dan 18 jaar 
 
Variabele Gemiddelde P10 P25 P50 P75 P90 
aantal patiënten 58.86 48.00 49.00 50.00 52.00 89.00 
% type 1 diabetes 34.89 12.00 20.00 32.42 41.67 60.00 
% type 2 diabetes 60.77 28.26 53.33 63.91 74.51 85.71 
% andere vorm  4.34  0.00  0.00  2.31  6.00  9.09 
% mannen 47.61 36.84 42.00 48.41 53.06 58.43 
% vrouwen 52.39 41.57 46.94 51.59 58.00 63.16 
mediaan leeftijd 61.16 55.00 58.00 62.00 65.00 68.00 
mediaan duur diabetes 12.34  9.00 11.00 12.50 14.00 16.00 
mediaan N insuline inj  2.34  2.00  2.00  2.00  2.00  4.00 
% behandeling biguanides 30.14 12.50 16.67 27.52 36.96 48.98 
% behandeling sulfonylurea 15.61  0.00  3.51  8.00 19.51 40.00 
% behandeling gluc. inhib.  1.66  0.00  0.00  0.00  0.00  2.22 
% ins+OAD (Type 2) (*)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
mediaan zelfregulatie glycemie (N/maand) 48.17 28.00 32.00 32.00 60.00 106.00 
% alcoholconsumptie 17.63  4.35  7.89 15.25 25.00 35.00 
% rokers 18.95  9.18 14.29 17.78 22.92 29.79 
mediaan BMI (kg/m2) 28.28 25.98 27.28 28.23 29.21 30.10 
mediaan HbA1c (%)  7.66  6.87  7.17  7.60  8.10  8.57 
mediaan HbA1 (%)  8.79  7.20  7.80  8.75  9.78 10.45 
mediaan systolische bloeddruk (mmHg) 137.43 130.00 130.00 140.00 140.00 150.00 
mediaan diastolische bloeddruk (mmHg) 79.17 72.50 80.00 80.00 80.00 80.00 
mediaan triglyceriden (mg/dl) 133.85 101.57 117.99 132.10 149.28 165.19 
mediaan cholesterol (mg/dl) 203.70 191.30 196.30 203.31 210.32 216.33 
mediaan HDL-cholesterol (mg/dl) 51.44 45.07 48.07 50.58 54.08 59.09 
mediaan LDL-cholesterol (mg/dl) 114.18 99.19 108.51 115.92 123.16 129.57 
mediaan albuminurie (µg/min)  8.49  0.79  4.55  7.42 10.56 15.18 
mediaan creatinine (mg/dl)  0.98  0.86  0.90  1.00  1.03  1.10 
% albuminurie<30mg/gCrea 72.50 56.67 65.71 71.58 80.00 89.47 
% microalbuminurie:30-300mg/gCrea 22.03  8.00 14.29 21.98 28.57 34.62 
% macroalbuminurie:>300mg/gCrea  5.46  0.00  0.00  4.45  8.33 12.90 
% microalb&crea<1.5mg/dl 16.39  4.88 10.17 17.52 22.22 26.67 
% macroalb&crea<1.5mg/dl  3.34  0.00  0.00  2.67  5.26  8.51 
% crea>1.5mg/dl 13.33  2.78  6.94 11.48 17.39 26.09 
% voetonderzoek 84.86 60.87 78.72 93.33 100.00 100.00 
% gestoorde vibratie sens. 35.79  5.56 16.67 31.82 50.00 68.42 
% gestoorde pin prick sens. 30.50  7.14 15.38 25.00 42.86 56.00 
% voetpulsies afwezig 15.55  3.39  7.69 14.02 20.93 33.33 
% genezen voetwonde  5.83  0.00  2.24  4.55  7.89 12.20 
% acute voetwonde  3.98  0.00  0.00  2.67  5.88  9.09 
% bypass  4.26  0.00  0.00  3.37  6.38  8.57 
% risico voetwonden (**) 39.08  16.67 26.19 37.39 50.00 66.67 
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Variabele Gemiddelde P10 P25 P50 P75 P90 
% oogonderzoek 73.49 51.11 64.58 77.19 86.00 94.12 
% photocoagulatie 11.71  0.00  5.41  8.76 15.79 22.41 
% retina niet zichtbaar  6.99  0.00  0.00  2.33  6.67 22.58 
% cataract 20.45  5.56 10.81 18.25 25.64 38.89 
% retinopathie 41.84 25.00 31.25 40.00 51.09 60.00 
% nonproliferatieve retinopathie 78.27 42.86 68.75 85.71 100.00 100.00 
% preproliferatieve retinopathie 19.94  0.00  0.00 14.29 26.32 50.00 
% proliferatieve retinopathie 32.17  0.00  9.09 26.32 50.00 77.78 
% gevorderde oogziekte 12.25  0.00  3.03  8.11 14.81 23.53 
% gevorderde oogziekte-criteria (***) 21.01  7.69 12.90 18.92 26.47 37.84 
mediaan gezichtscherpte  0.84  0.65  0.75  0.85  1.00  1.00 
% myocard infarct 12.50  4.00  6.45 11.72 17.02 21.74 
% nierlijden  2.36  0.00  0.00  2.00  4.00  6.12 
% CVA  7.81  2.04  4.08  6.25 10.20 15.22 
% amputatie boven enkel  0.84  0.00  0.00  0.00  1.96  2.27 
% amputatie onder enkel  2.05  0.00  0.00  1.96  2.38  6.12 
% blindheid  1.53  0.00  0.00  0.67  2.08  4.00 
% posturale hypotensie  3.23  0.00  0.00  2.02  4.17  8.93 
% pijn in borststreek  8.83  2.00  4.17  7.77 12.50 17.86 
% perifere neuropathie 24.58  6.00 12.50 22.59 34.38 46.51 
% claudicatio  6.91  0.00  2.08  5.59  9.52 13.64 
mediaan hypoglycemie (N/jaar)  0.67  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00 
mediaan hyperglycemie (N/jaar)  0.79  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% behandeling hartdecompensatie 13.76  4.00  7.14 12.00 16.33 24.39 
% behandeling ischemie 20.35  8.00 13.33 19.63 26.58 34.00 
% behandeling hypertensie 52.37 33.33 44.68 52.88 60.78 71.43 
% behandeling dyslipidemie 25.37 12.24 17.65 23.82 31.33 39.22 
% behandeling nephropathie 20.77  6.38 11.36 19.57 28.00 36.91 
% behandeling neuropathie 12.68  2.00  4.17  8.51 17.02 30.51 
% andere behandeling 53.03 20.69 42.55 57.00 67.12 76.19 
 
N=aantal  
LDL=cholesterol-HDL-Triglyceriden/5 (indien TG<400mg/dl in nuchtere toestand)   
* Behandeling type 2 diabetes: % aantal patiënten dat behandeld wordt met insuline en orale antidiabetica 
**Risico voetwonden indien gestoorde vibratiesensitiviteit / gestoorde tactiele sensitiviteit / amputatie / 

aanwezigheid van perifeer vaatlijden / het eerder optreden van voetwonden.   
***Gevorderde oogziekte indien maculopathie/preproliferatieve of proliferatieve retinopathie/gevorderde oogziekte 
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4.5.2 Type 1 diabetici ouder dan 18 jaar 
 
Variabele Gemiddelde P10 P25 P50 P75 P90 
aantal patiënten 19.96  6.00 10.00 16.00 24.00 43.00 
% type 1 diabetes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
% type 2 diabetes  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% andere vorm  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% mannen 53.75 33.33 46.15 53.85 64.29 70.00 
% vrouwen 46.25 30.00 35.71 46.15 53.85 66.67 
mediaan leeftijd 46.15 36.00 40.00 45.00 51.00 59.00 
mediaan duur diabetes 15.20  8.50 11.50 15.00 19.00 21.00 
mediaan N insuline inj  3.68  2.50  4.00  4.00  4.00  4.00 
% behandeling biguanides  9.11  0.00  0.00  3.08 10.00 22.22 
% behandeling sulfonylurea  2.99  0.00  0.00  0.00  0.00  6.67 
% behandeling gluc. inhib.  0.22  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% ins+OAD (Type 2) (*)          
mediaan zelfregulatie glycemie (N/maand) 95.94 56.00 76.00 112.00 112.00 120.00 
% alcoholconsumptie 19.30  0.00  6.25 15.38 31.25 46.67 
% rokers 24.78  5.26 12.90 22.70 33.33 45.45 
mediaan BMI (kg/m2) 25.24 23.05 24.22 25.21 26.52 27.41 
mediaan HbA1c (%)  7.84  6.79  7.22  7.72  8.30  9.30 
mediaan HbA1 (%)  9.13  7.20  7.20  9.30 10.90 10.90 
mediaan systolische bloeddruk (mmHg) 130.57 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 
mediaan diastolische bloeddruk (mmHg) 77.23 70.00 75.00 80.00 80.00 80.00 
mediaan triglyceriden (mg/dl) 106.66 74.90 84.13 97.98 119.53 148.77 
mediaan cholesterol (mg/dl) 201.85 181.78 189.29 201.56 213.33 222.34 
mediaan HDL-cholesterol (mg/dl) 60.13 48.07 54.58 59.09 66.10 72.11 
mediaan LDL-cholesterol (mg/dl) 112.91 88.25 103.14 113.96 122.84 133.38 
mediaan albuminurie (µg/min) 17.54  0.08  4.00  5.69  8.44 15.52 
mediaan creatinine (mg/dl)  0.95  0.80  0.88  0.98  1.00  1.10 
% albuminurie<30mg/gCrea 79.73 60.00 73.03 81.10 94.24 100.00 
% microalbuminurie:30-300mg/gCrea 16.43  0.00  1.56 14.29 23.53 33.33 
% macroalbuminurie:>300mg/gCrea  3.83  0.00  0.00  0.00  5.77  9.52 
% microalb&crea<1.5mg/dl 12.80  0.00  0.00 11.11 19.78 33.33 
% macroalb&crea<1.5mg/dl  2.79  0.00  0.00  0.00  3.08  7.69 
% crea>1.5mg/dl  6.51  0.00  0.00  0.00 10.00 20.00 
% voetonderzoek 85.44 61.76 77.78 95.24 100.00 100.00 
% gestoorde vibratie sens. 26.22  0.00  3.33 19.51 39.02 62.50 
% gestoorde pin prick sens. 23.35  0.00  5.56 18.18 33.33 52.63 
% voetpulsies afwezig  9.15  0.00  0.00  6.33 14.29 21.05 
% genezen voetwonde  5.42  0.00  0.00  0.00  8.33 16.67 
% acute voetwonde  3.90  0.00  0.00  0.00  5.26 11.11 
% bypass  2.33  0.00  0.00  0.00  3.23  7.69 
% risico voetwonden (**) 27.72  0.00  12.50 23.33 42.86 55.56 
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Variabele Gemiddelde P10 P25 P50 P75 P90 
% oogonderzoek 75.86 42.86 64.29 80.00 90.91 100.00 
% photocoagulatie  9.89  0.00  0.00  6.25 15.59 27.27 
% retina niet zichtbaar  6.53  0.00  0.00  0.00  5.88 25.00 
% cataract  9.87  0.00  0.00  6.25 13.33 28.57 
% retinopathie 45.02 22.22 28.57 41.67 57.50 77.78 
% nonproliferatieve retinopathie 79.44 40.00 66.67 100.00 100.00 100.00 
% preproliferatieve retinopathie 16.67  0.00  0.00  0.00 22.22 50.00 
% proliferatieve retinopathie 29.11  0.00  0.00 20.00 50.00 100.00 
% gevorderde oogziekte 10.06  0.00  0.00  2.94 15.00 25.00 
% gevorderde oogziekte-criteria (***) 18.89  0.00  7.69 15.38 25.00 38.10 
mediaan gezichtscherpte  0.91  0.65  0.90  1.00  1.00  1.00 
% myocard infarct  6.18  0.00  0.00  3.92  8.70 15.00 
% nierlijden  1.97  0.00  0.00  0.00  0.00  6.98 
% CVA  4.22  0.00  0.00  0.00  6.25 11.76 
% amputatie boven enkel  0.69  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% amputatie onder enkel  1.58  0.00  0.00  0.00  0.00  6.25 
% blindheid  1.55  0.00  0.00  0.00  0.00  5.26 
% posturale hypotensie  3.73  0.00  0.00  0.00  5.88 13.33 
% pijn in borststreek  4.34  0.00  0.00  0.00  6.67 13.33 
% perifere neuropathie 19.32  0.00  5.88 16.67 28.57 40.91 
% claudicatio  4.02  0.00  0.00  0.00  6.25 11.43 
mediaan hypoglycemie (N/jaar)  0.91  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00 
mediaan hyperglycemie (N/jaar)  0.54  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% behandeling hartdecompensatie  5.94  0.00  0.00  0.00  7.69 18.75 
% behandeling ischemie 10.11  0.00  0.00  6.12 16.28 26.67 
% behandeling hypertensie 31.81 12.50 19.05 29.68 41.67 50.00 
% behandeling dyslipidemie 13.69  0.00  4.55 11.11 20.00 30.00 
% behandeling nephropathie 17.17  0.00  9.09 15.38 25.00 34.38 
% behandeling neuropathie 11.14  0.00  0.00  6.13 16.67 28.57 
% andere behandeling 38.02  8.33 22.73 37.50 50.00 66.67 
 
N=aantal  
LDL=cholesterol-HDL-Triglyceriden/5 (indien TG<400mg/dl in nuchtere toestand)   
* Behandeling type 2 diabetes: % aantal patiënten dat behandeld wordt met insuline en orale antidiabetica 
**Risico voetwonden indien gestoorde vibratiesensitiviteit / gestoorde tactiele sensitiviteit / amputatie / 

aanwezigheid van perifeer vaatlijden / het eerder optreden van voetwonden.   
***Gevorderde oogziekte indien maculopathie/preproliferatieve of proliferatieve retinopathie/gevorderde oogziekte 
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4.5.3 Type 2 diabetici 
 
Variabele Gemiddelde P10 P25 P50 P75 P90 
aantal patiënten 36.72 17.50 28.00 33.50 42.00 55.50 
% type 1 diabetes  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% type 2 diabetes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
% andere vorm  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% mannen 43.57 28.42 36.50 42.68 51.47 56.00 
% vrouwen 56.43 44.00 48.53 57.32 63.50 71.58 
mediaan leeftijd 67.04 62.50 65.00 67.00 69.00 71.00 
mediaan duur diabetes 12.13  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 
mediaan N insuline inj  2.10  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00 
% behandeling biguanides 41.78 18.35 26.57 38.64 51.50 68.33 
% behandeling sulfonylurea 21.86  0.00  4.88 12.90 30.00 60.61 
% behandeling gluc. inhib.  2.40  0.00  0.00  0.00  0.00  3.57 
% ins+OAD (Type 2) (*)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
mediaan zelfregulatie glycemie (N/maand) 35.62 28.00 28.00 32.00 32.00 56.00 
% alcoholconsumptie 15.87  2.50  5.72 11.94 20.71 31.29 
% rokers 16.09  5.51  9.09 13.81 20.88 26.28 
mediaan BMI (kg/m2) 30.03 28.14 29.07 29.76 30.93 31.96 
mediaan HbA1c (%)  7.63  6.78  7.12  7.52  8.08  8.82 
mediaan HbA1 (%)  9.13  8.40  8.40  8.75 10.25 10.25 
mediaan systolische bloeddruk (mmHg) 141.04 130.00 140.00 140.00 145.00 150.00 
mediaan diastolische bloeddruk (mmHg) 79.68 79.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
mediaan triglyceriden (mg/dl) 150.09 121.84 130.05 145.18 162.36 188.78 
mediaan cholesterol (mg/dl) 206.67 192.55 198.31 206.07 213.08 221.09 
mediaan HDL-cholesterol (mg/dl) 48.58 43.07 45.07 48.07 50.33 55.09 
mediaan LDL-cholesterol (mg/dl) 115.80 94.86 108.55 117.98 127.29 134.69 
mediaan albuminurie (µg/min) 11.61  2.00  6.14  9.42 13.80 19.66 
mediaan creatinine (mg/dl)  1.04  0.90  0.93  1.00  1.09  1.13 
% albuminurie<30mg/gCrea 68.27 50.00 60.00 66.67 76.47 87.50 
% microalbuminurie:30-300mg/gCrea 24.62  7.50 16.67 24.76 33.33 40.00 
% macroalbuminurie:>300mg/gCrea  7.11  0.00  0.00  5.06 11.76 18.52 
% microalb&crea<1.5mg/dl 17.63  0.00 10.26 18.47 26.01 29.50 
% macroalb&crea<1.5mg/dl  3.93  0.00  0.00  0.81  6.67 11.24 
% crea>1.5mg/dl 16.98  3.85  8.70 14.91 21.65 30.63 
% voetonderzoek 86.87 60.41 81.10 94.87 100.00 100.00 
% gestoorde vibratie sens. 41.38 10.26 24.14 36.36 56.52 80.00 
% gestoorde pin prick sens. 34.65  8.33 17.24 30.00 50.00 66.67 
% voetpulsies afwezig 19.16  0.83  9.45 17.16 25.00 36.94 
% genezen voetwonde  6.07  0.00  0.00  4.60  8.96 13.12 
% acute voetwonde  4.36  0.00  0.00  3.13  6.46 10.34 
% bypass  5.13  0.00  0.00  3.57  7.79 10.44 
% risico voetwonden (**) 45.57  20.60 30.38 44.44 58.85 75.00 
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Variabele Gemiddelde P10 P25 P50 P75 P90 
% oogonderzoek 74.18 46.78 65.31 78.42 89.29 96.28 
% photocoagulatie 13.08  0.00  5.26 10.00 17.65 30.77 
% retina niet zichtbaar  7.20  0.00  0.00  1.60  6.67 21.43 
% cataract 26.09  6.67 14.52 23.08 35.71 50.00 
% retinopathie 43.15 20.00 30.56 42.64 52.94 68.42 
% nonproliferatieve retinopathie 79.66 50.00 70.00 88.89 100.00 100.00 
% preproliferatieve retinopathie 22.58  0.00  0.00 11.11 33.33 75.00 
% proliferatieve retinopathie 33.15  0.00  0.00 25.00 50.00 100.00 
% gevorderde oogziekte 13.13  0.00  0.00  8.33 16.00 33.33 
% gevorderde oogziekte-criteria (***) 23.60  3.70 12.50 21.32 33.33 44.00 
mediaan gezichtscherpte  0.78  0.60  0.70  0.80  0.90  1.00 
% myocard infarct 16.60  3.64  8.16 15.50 22.47 28.27 
% nierlijden  2.51  0.00  0.00  0.00  3.85  6.25 
% CVA 10.24  2.67  4.94  7.45 12.31 18.23 
% amputatie boven enkel  0.91  0.00  0.00  0.00  1.85  3.57 
% amputatie onder enkel  2.28  0.00  0.00  2.06  3.57  6.25 
% blindheid  1.64  0.00  0.00  0.00  2.86  5.00 
% posturale hypotensie  3.18  0.00  0.00  0.00  4.17  8.74 
% pijn in borststreek 12.26  1.16  5.27  9.60 15.96 24.50 
% perifere neuropathie 28.90  5.85 15.24 25.40 38.46 52.98 
% claudicatio  9.76  0.00  3.08  6.82 11.77 20.00 
mediaan hypoglycemie (N/jaar)  0.64  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
mediaan hyperglycemie (N/jaar)  0.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
% behandeling hartdecompensatie 18.18  5.80 10.39 15.38 23.48 28.87 
% behandeling ischemie 26.99 10.34 17.86 25.64 34.88 41.46 
% behandeling hypertensie 65.50 50.00 58.11 65.82 72.50 82.73 
% behandeling dyslipidemie 31.61 14.29 23.43 30.38 38.59 49.19 
% behandeling nephropathie 23.87  5.56 12.73 21.62 33.33 44.00 
% behandeling neuropathie 14.56  0.00  4.26  9.20 18.83 35.57 
% andere behandeling 61.38 26.97 50.00 66.67 76.79 86.29 
 
N=aantal  
LDL=cholesterol-HDL-Triglyceriden/5 (indien TG<400mg/dl in nuchtere toestand)   
* Behandeling type 2 diabetes: % aantal patiënten dat behandeld wordt met insuline en orale antidiabetica 
**Risico voetwonden indien gestoorde vibratiesensitiviteit / gestoorde tactiele sensitiviteit / amputatie / 

aanwezigheid van perifeer vaatlijden / het eerder optreden van voetwonden.   
***Gevorderde oogziekte indien maculopathie/preproliferatieve of proliferatieve retinopathie/gevorderde oogziekte 
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