Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2
Diagnose diabetes type 2
In veneus plasma of gemeten met draagbare bloedglucosemeter; deze zijn gekalibreerd naar veneuze plasmaglucosewaarden:
- twee verschillende dagen nuchtere plasmaglucosewaarden ≥ 7 mmol/l: capillair en via het laboratorium bepaald
- een nuchtere plasmaglucosewaarde ≥ 7 mmol/l met typische hyperglykemische klachten
- een willekeurige plasmaglucosewaarde ≥ 11 mmol/l met typische hyperglykemische klachten. (1)

Algoritme voor het bepalen van de HbA1c-streefwaarde
Leeftijd < 70 jaar

ja

≤ 53 mmol/mol

nee
Alleen leefstijladvisering of
metformine monotherapie
nee
Diabetesduur < 10 jaar

ja

≤ 53 mmol/mol

ja

≤ 58 mmol/mol

Streefwaarden

Toelichting

Nuchtere glucose
Niet nuchtere glucose
Body Mass Index (BMI)

≥ 4,5 en ≤ 8,0 mmol/l
< 9,0 mmol/l
18,5 – 24,9 kg/m2

Totaal cholesterol
LDL cholesterol
Totaal cholesterol/HDL-ratio

≤ 2,5 mmol/l
≤ 4,0

Triglyceriden (nuchter)
Albumine/kreatinine ratio
MDRD (eGFR)
Systolische bloeddruk

≤ 2,5 mg/mmol mannen
≤ 3,5 mg/mmol vrouwen
≥ 60 ml/minuut
≤ 140 mmHg
≤ 160 mmHg

Insulinesoorten

Namen en wijze van injecteren

Snelwerkende insuline
(analoog)

Apidra, Humalog, Novorapid
Injecteren direct voor de maaltijd.

Middellangwerkende (NPH) insuline
(niet analoog)

Humuline NPH, Insulatard, Insuman Basal
Niet maaltijd gerelateerd. Injecteren tussen
avondeten en bedtijd, op een vast moment.
Lantus (Glargine)

Langwerkende insuline
(analoog)

De intensiteit van de diabetesbehandeling, leeftijd
van de patiënten en de diabetesduur zijn factoren die
van invloed zijn op de gewenste HbA1c -streefwaarde.
Bij ouderen is de HbA1c-streefwaarde in het
algemeen hoger.
Bij kwetsbare ouderen en mensen met een
verkorte levensverwachting met diabetes type 2 is
het belangrijkste doel van de glykemische regulering
het voorkómen van symptomatische hypoof hyperglykemieën.

nee
≤ 64 mmol/mol

Parameters

Doel van de behandeling is het voorkomen en
behandelen van klachten en complicaties zoals
(toename van) hart- en vaatziekten, chronische
nierschade, retino- en neuropathie.

Levemir (Detemir)
Niet maaltijd gerelateerd.
Injecteren op een vast moment.

Veneus plasma (capillair)
Veneus plasma (capillair)
25 - 29,9 kg/m2
30 - 39,9 kg/m2
≥ 40
kg/m2
> 8,0 mmol/l
> 5 mmol/l
≥ 5,0 mmol/l
In een willekeurige urineportie

Eigenschappen
Werkingsduur insuline kan individueel verschillen.
Werking na
5 min.
Piekwerking
45 - 90 min. na injectie
Werkingsduur
4 - 5 uur
Werking na
60 - 90 min.
Piekwerking
4 - 8 uur na injectie
Werkingsduur
12 - 16 uur
Werking na
1 - 2 uur
Werking
stabiel
Werkingsduur
22 - 24 uur
Werking na
Werking
Werkingsduur

T 0229 - 219401
F 0229 - 248265
I www.diabetes-zorg.nl

Samengesteld onder verantwoording van Prof. dr. G. Nijpels, januari 2014.
Bron o.a.:
(1) NHG Standaard Diabetes mellitus type 2, 2013.
(2) NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), 2012.
(3) Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade, 2009.
Het Diabetes Zorgsysteem (DZS) is niet aansprakelijk voor de (in)directe schade volgend uit het gebruik van dit behandelprotocol.
Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het DZS worden gedupliceerd.
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= nadere diagnostiek

≥ 80 jaar

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland
Maelsonstraat 7
1624 NP Hoorn

= overgewicht
= obesitas
= morbide obesitas
= nadere diagnostiek
= nadere diagnostiek

1 - 2 uur
stabiel
20 - 22 uur

Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2
Therapieschema glykemische instelling diabetes type 2
Beleid
Advies
Elke nieuw ontdekte patiënt
met diabetes type 2

Verwijs de patiënt volgens ketenzorg
afspraak binnen 1 - 4 weken na de
diagnose voor jaarlijkse controle naar
het DZS.

Wanneer de nuchtere plasma glucose:
1.

8 - 10 mmol/l

Educatie

2.

> 10 mmol/l

Meteen starten met orale medicatie
(zie beleid starten met orale medicatie).

3.

> 20 mmol/l

Meteen starten met insuline
(zie beleid starten met insuline).

Aanvulling
DT en DVK geven educatie over de ziekte en
gezonde leefstijl; optimaliseren lichaamsgewicht,
uitleg Richtlijnen Goede Voeding, stimuleren
lichaamsbeweging, voorlichting risicofactoren
hart- en vaatziekten.
Indien de nuchtere glucose na 4 weken is verbeterd,
dan voortzetten tot de streefwaarden zijn bereikt.
Hiermee doorgaan tot 3 maanden, daarna evaluatie.
Bij falen starten met beleid orale medicatie.

Starten met orale medicatie
met lage dosering
Verhoog Metformine en SU dosering elke twee
tot vier weken bij onvoldoende resultaat. Ga over
naar volgende stap als ophoging door bijwerkingen
of door bereiken van de maximale dagdosis niet
meer mogelijk is én de glykemische instelling
vastgesteld met het HbA1c onvoldoende is.

Metformine 2 dd 500 mg

Verlaging van de mortaliteit en van de macrovasculaire
en diabetes gerelateerde eindpunten.
Geen gewichtstoename.
Contra- indicaties: nier- en leverfunctiestoornis.
Bijwerkingen: maag-darmklachten. Indien nodig
geleidelijk ophogen tot max. dosering 3000 mg of de
max. verdraagzame dosering.

Als metformine is gecontra-indiceerd
of niet wordt verdragen
of bij falen metformine als monotherapie

Starten met Sulfonylureumderivaat
(SU-derivaat): Gliclazide

Gliclazide is geassocieerd met lager risico op
(cardiovasculaire) mortaliteit dan overige SU’s.
Contra-indicaties: nier- en leverfunctiestoornis.
Bijwerking: SU’s kunnen een gewichtstoename van
ongeveer 2 kg tot gevolg hebben t.o.v. metformine.

Bij gebruik van en goede diabetesregulatie
met tolbutamide of glimepiride, deze middelen
continueren.

Gliclazide MR 80 mg
(ander afgiftepatroon dan MR 30 mg)
Diamicron MR of gliclazide MR 30mg

Min.- max. totale dagdosering
80 mg - 240 mg
Kort vóór of tijdens maaltijd
30 - 90 mg
Bij het ontbijt

dagdosering
1 - 2 (3) dd

1 dd

Uitsluitend andere medicamenten voorschrijven indien
met metformine, SU- derivaten en insuline geen
bevredigende diabetesinstelling wordt bereikt of bij
contra-indicaties of bijwerkingen.

Terughoudend beleid
Alleen op indicatie via DZS voorschrijven
Geen harde eindpunten bekend.

Liraglutide (Victoza)
Injectie 1 dd
Exenatide (Byetta)
Injectie 2 dd

Contra-indicaties: nierfunctiestoornis en
gastro-intestinale aandoeningen.
Bijwerkingen: gewichtsafname 1 - 5 kg en
m.n. misselijkheid, braken, diarree.

Selective dipeptidyl peptidase 4
(DPP-4) remmers

Sitagliptine (Januvia)
Vildagliptine (Galvus)
Saxagliptine (Onglyza)
Linagliptine (Trajenta)

Contra-indicaties: diabetes type 1.
Voor vildagliptine, saxagliptine: ernstig hartfalen en
leverfunctiestoornis. Bijwerkingen sitagliptine:
verhoogde gevoeligheid infecties bovenste luchtwegen.
DPP-4 remmers: lichte gewichtstoename.

Sodium glucose co-transport-2
remmers (SGLT-2)

Dapagliflozine (Forxiga)

Glucagon Like Peptide 1
(GLP-1 - receptor agonisten)

Niet voorschrijf beleid

Geen harde eindpunten bekend, geringe HbA1c verlaging.
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Contra-indicaties: > 75 jaar en nierfunctiestoornis.
Bijwerkingen: verhoogde kans op genitale infecties
en urineweginfecties, mogelijk risico op
bloeddrukdaling, gewichtsafname.

Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2
Therapieschema glykemische instelling diabetes type 2
Beleid
Advies
Bij falen orale medicatie

Aanvulling

Starten met insuline

Verwijzen naar DVK en DT (afhankelijk van het
praktijktype). Metformine continueren, hierdoor
minder gewichtstoename en minder insuline
nodig. SU-derivaat eventueel continueren.
Bijwerking: gewichtstoename bij insulinegebruik
doorgaans 2 tot 4 kg, afhankelijk van
insulinedosering.

Eénmaal daags insuline
NPH insuline 1dd

Contra- indicaties:
- onregelmatige dagcurves en/of
- onregelmatig leefpatroon en/of
- onregelmatige diensten en/of
individuele redenen.

Humuline NPH, Insulatard,
Insuman Basal

Start met 10 E ’s avonds.
Bepaal dagelijks nuchtere glucose.
Twee of drie keer per week zo nodig de dosis met
2 - 4 E verhogen tot nuchtere streefwaarden zijn
bereikt. Stabiel: dan min. eenmaal per maand een
4-punts dagcurve (preprandiaal) laten maken.
Bij nachtelijke hypo’s ondanks aanpassing
voeding en insulinedosering, overgaan op een
langwerkende analoog.
Als NPH is gecontra-indiceerd

Eénmaal daags insuline
langwerkende insuline analoog:
1 dd Lantus of Levermir

Evaluatie
Nagaan effect bij 1dd 60 E (individueel
bepalen) NPH of langwerkend analoog.

Indien nuchtere streefwaarden bijna
zijn bereikt, dan insuline ophogen.
Zijn de nuchtere streefwaarden niet
of onvoldoende gedaald:
zie verder bij falen éénmaal daags
insuline.
Neem contact op met DVK en DT.

Bij falen éénmaal daags insuline
Als bij 1 dd 80 E NPH nuchtere streefwaarden niet zijn bereikt (individueel
bepalen).

Basaal – bolusregime

Specifieke situaties zoals:
- prednison gebruik
- langdurige diabetes ontregeling
- gebruik mix-insuline

Neem contact op met DZS.

NPH of een langwerkende insuline
(analoog) voor de nacht (basaal)
met toegevoegd een snelwerkende
insuline (analoog) bij één, twee of
drie hoofdmaaltijden (bolus).

Pas regels multidisciplinaire richtlijn
Zelfcontrole toe (Nederlandse
Diabetes Federatie, 2012).
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Indien langwerkende insuline analoog eerste
keuze is: starten met 10 E.
Bij omzetting van insuline twee of drie keer per
week zo nodig de dosis met 2 - 4 E verhogen tot
de nuchtere streefwaarden zijn bereikt.

Zo nodig verwijzen naar DVK en DT.
SU-derivaat stoppen. Metformine continueren.
Tijdstip injecteren: ’s avonds 1 dd NPH of
langwerkende insuline analoog en voor de
maaltijd snelwerkende insuline (analoog).
Dosering op geleide van, door de patiënt zelf
gemeten bloedglucosewaarden.

Het insulineschema wordt gekozen in overleg
met de patiënt op grond van de dagcurves en de
leefstijl van de patiënt.

Richtlijn cardiovasculair risicomanagement: hypertensie behandeling diabetes type 2
Diagnose en behandeling hypertensie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemiddelde systolische bloeddruk (SBD) > 140 mmHg in de spreekkamer. Vastgesteld op vervolgmetingen na 3 tot 5 consulten gedurende drie maanden
(bij tekenen van orgaanschade of ongunstig cardiovasculair risicoprofiel korter).
Bij mensen ≥ 80 jaar is de streefwaarde systolisch ≤ 160 mmHg.
Bij diabetes en microvasculaire schade is ≤ 130 mmHg de streefwaarde van de systolische bloeddruk als striktere bloeddruk behandeling verdragen wordt.
Gebruik 24 uurs ambulante bloeddrukmeting bij twijfel over de hoogte van de bloeddruk.
Bij ambulante 24 uurs meting is de streefwaarde van de dagwaarde ≤ 130 mmHg.
Bij thuismetingen (protocollair) is de streefwaarde ≤ 135 mmHg.
Starten van een behandeling hangt mede af van de individuele risico schatting. Voor bepaling van het 10 - jaars risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten
(HVZ) voor patiënten zonder HVZ moet de risicotabel van de NHG-standaard CVRM worden gebruikt. Hierbij wordt uitgegaan van de spreekkamerbloeddrukmeting.
Bij patiënten met systolische bloeddruk > 180 mmHg meteen starten met hypertensie behandeling.
Indien de gemiddelde bloeddruk bij 3 metingen tijdens 1 consult > 200 mmHg is, verwijzen naar specialist. (2)

Anamnese, lichamelijk en laboratoriumonderzoek voor opstellen risicoprofiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anamnese: leeftijd, geslacht, roken, familieanamnese, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, familieanamnese HVZ.
Systolische bloeddruk.
Gewicht, lengte, BMI.
Serumkreatinine en de geschatte klaring (eGFR) via MDRD formule.
Lipidenwaarden/spectrum, glucose.
(Micro)-albumine in de urine.
Kalium bepaling (primaire hyperaldosteronisme uitsluiten) van belang bij keuze diureticum.
Auscultatie hart (uitsluiten klepvitium).
Bij klachten van dyspnoe of dikke benen: auscultatie longen (hartfalen).
Bij klachten van claudicatio intermittens: perifere pulsaties, Doppler onderzoek, arm/enkel index.
Hoger risico op HVZ bij sommige groepen met name Hindoestanen.
Het risico op HVZ is hoger bij (werk)stress met name mensen die werken in ploegendiensten.

Niet medicamenteuze adviezen
Leefstijladviezen:
•
Stoppen met roken.
•
Stimuleren lichaamsbeweging.
•
Richtlijnen Goede Voeding met een beperkt natriumgebruik.
•
Beperk drop- en alcoholgebruik.
•
Bij overgewicht afvallen: 1 kg gewichtsverlies geeft gemiddeld 2 mmHg bloeddrukdaling.
•
Verwijs de patiënt naar de diëtist voor begeleiding bij deze dieetadviezen.

Algemene adviezen
Algemene adviezen:
•
De indicatie voor een antihypertensivum wordt gesteld volgens de NHG standaard CVRM.
•
Het risico bij mensen met diabetes of reumatoïde artritis (RA) kan worden geschat door bij de actuele leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen.
•
Over het algemeen wordt geadviseerd niet meer dan drie bloeddrukverlagende middelen tegelijkertijd voor te schrijven.
•
Bij een AV blok, syndroom van Raynaud en ernstig perifeer arterieel vaatlijden, geen bètablokker geven.
•
Relatief ineffectieve combinaties zijn ACE-remmer of angiotensine receptor blokker (ARB’s) en bètablokker of de combinatie diureticum en calciumantagonist.

Toelichting medicamenteuze behandeling bij hypertensie
Bij de behandeling van hypertensie hebben combinaties van RAS-afhankelijke en RAS-onafhankelijke middelen de voorkeur:
•
RAS-afhankelijke bloeddrukverlagers: ACE-remmers, ARB’s en bètablokkers.
•
RAS-onafhankelijke bloeddrukverlagers: diuretica en calciumantagonisten.
Geef middelen in eerste instantie in lage dosering. Bij onvoldoende effect voeg tweede en eventueel derde middel toe. Lage doseringen en combinatie van middelen verlagen
de kans op bijwerkingen. Bij gebruik van 3 middelen en persisterend SBD >140 mmHg: verhoog de doseringen van de voorgeschreven middelen één voor één. Gebruik bij
voorkeur combinatiepreparaten bij meerdere middelen. Stel geleidelijk in op antihypertensiva; in enkele maanden. Indien SBD dan persisterend is >140 mmHg, ondanks
therapietrouw (check met 24 uurs bloeddrukmeting), overweeg therapieresistente hypertensie.

Medicamenteuze behandeling
Stap
Medicatie
1a

ACE-remmer
Werken vaatverwijdend en effectiviteit
wordt vergroot door diureticum en
natriumbeperking.

5 - 80 mg

Fosinopril

10 - 40 mg

Perindopril (arginine)
Perindopril (tert-butylamine)

2,5 - 10 mg
2 - 8 mg
5 - 20 mg

Of ARB (bij kriebelhoest)
Losartan
Candesartan
Irbesartan

Bijwerkingen / Toelichting
Hypokaliëmie ’s ochtends innemen en 1 uur blijven liggen. Bij allereerste inname:
‘s ochtends innemen en 1 uur blijven liggen. Bij intolerantie ACE-remmer overzetten op ARB.
Bij 25% van gebruikers komt kriebelhoest voor. Dit treedt vaak pas na maanden op.
Hoofdpijn, duizeligheid, maagdarmklachten, vermoeidheid, hypotensie of orthostatische
hypotensie. Indien reeds een diureticum wordt gebruikt; deze 2-3 dagen lager doseren, vóór
instelling op ACE-remmer. Pas op bij het negroïde ras.

Lisinopril

Enalapril
1b

Dosering

50 - 100 mg

Bij allereerste inname: ’s ochtends innemen en 1 uur blijven liggen.
Mild bijwerkingsprofiel.

4 - 32 mg
150 - 300 mg
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Richtlijn cardiovasculair risicomanagement: hypertensie behandeling diabetes type 2
Medicamenteuze behandeling
Stap
Medicatie
2a

2b

Dosering

Bijwerkingen / Toelichting

Voeg toe Thiazide-diureticum
Remmen transport natrium en chloride distale
tubulus nier.

Bij hogere dosering meer kans op hypokaliëmie.

Choortalidon

12,5 mg

Hydrochloorthiazide

12,5 mg

Of Calciumantagonist

Regelmatig zijn er bijwerkingen als hoofdpijn, opvliegers,
(enkel) oedeem en minder vaak duizeligheid, hartkloppingen,
maagdarmklachten en vermoeidheid.

Amlodipine

2,5 - 10 mg

Nifedipine

20 - 40 mg 2dd (Retardtablet)
30 - 60 mg 1dd (OROS tablet)
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Voeg toe Thiazidediureticum of
Calciumantagonist. Afhankelijk van stap 1.

Voeg medicatie toe tot maximaal drie verschillende klassen.
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Titreer medicatie van de drie verschillende
klassen tot haalbare dosering.

Let op bijwerkingen.
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Bij > 6 maanden therapieresistente hypertensie.

Verwijzing internist of overweeg eerst 24 uurs RR meting.

Toelichting
Bètablokkers of bètareceptor blokkerende sympathicolytica
Geven vertraging hartfrequentie en verlaging hartminuutvolume.

Regelmatig zijn er bijwerkingen als vermoeidheid, verminderde
inspanningstolerantie, koude handen en voeten, maagdarmklachten, slaapstoornissen, erectiestoornissen en depressie. Er is een
ongunstig effect op het lipidenspectrum en maskeert hypoverschijnselen. Plotseling stoppen kan hartritmestoornissen geven,
daarom dosis geleidelijk afbouwen. Er is een vlakke
dosisresponscurve daarom niet hoog doseren, hoge dosering
geeft veel bijwerkingen bij relatief geringe bloeddrukdaling.
Pas op bij COPD.

Worden bij specifieke condities geindiceerd als monotherapie of
in combinatie met andere antihypertensiva.
Metoprolol al dan niet in retardvorm

50 - 200 mg

Bisoprolol

2,5 - 10 mg

Bij gebruik van ACE-remmers en Angiotensin receptor blokkers (ARB) werkt een natriumbeperkt dieet ondersteunend.

Richtlijn lipidenverlagende behandeling diabetes type 2
Therapieschema lipidenverlagende behandeling
Op basis van de cardiovasculaire risico score in de CVRM risicotabel zal voor vrijwel iedere patiënt met diabetes type 2 een statine worden geadviseerd.
Uitzonderingen hierop kunnen zijn jonge mensen met een gunstig risicoprofiel. Advies dosering: starten met simvastatine 1dd 40 mg. Indien de streefwaarde LDL
hiermee niet wordt gehaald, komt in de eerste plaats in aanmerking rosuvastatine 1 dd ≥ 10 mg of atorvastatine 1 dd ≥ 20 mg.
De TC/HDL- ratio wordt gebruikt voor de risicoschatting, de LDL voor de monitoring van de behandeling.

Waakzaamheid
Waakzaamheid bij het voorschrijven van statines is geboden bij:
ouderen, kleine en magere patiënten.
patiënten met chronische ziekten waarbij meerdere organen zijn betrokken.
patiënten met een eGFR< 30 ml/min/ 1,73m².
patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken (in verband met mogelijke interacties).
Vrouwen en zwangerschapswens
Bij zwangerschap, kinderwens of onbetrouwbare anticonceptie, is gebruik van cholesterolsyntheseremmers en fibraten absoluut gecontra-indiceerd en komen alleen dieet en
galzuurbindende harsen in aanmerking.
Bijwerkingen van statines zijn spierpijn of spierstijfheid (zonder spierschade, bij 9% - 20% van de gebruikers), myopathie (met spierschade, bij 0,1- 0,5% van de gebruikers),
leverfunctiestoornissen (0,1-1,5% van de gebruikers) en een zeer zeldzaam voorkomende rabdomyolyse (bij 0,023% van de gebruikers). Bij spierpijnklachten of een stijging
van de transaminasen > 3x de bovengrens van de normaalwaarden kan men de statinetoediening staken, en eventueel hervatten in een lagere dosering of een andere statine
voorschrijven na evaluatie van de spierpijn en/of normalisatie van de leverenzymen. (2)
Niet in dit schema passen de erfelijke hyperlipidemie.
1. Familiaire en erfelijke hyperlipidemie
2. Persisterende plasma cholesterolconcentraties > 8,0 mmol/l of LDL > 5 mmol/l of triglyceriden ≥ 5,0 mmol/l.
Bij deze personen is nadere diagnostiek noodzakelijk.
Het DZS heeft een terughoudend beleid ten aanzien van ezetimibe, omdat er geen bewijs is van reductie van het cardiovasculair risico.

Advies
Bij patiënten met een persisterende verhoging van het triglyceridengehalte ≥ 5,0 mmol/l en waarbij het LDL ≤ 2,5 mmol/l is en men niet uitkomt met statinetherapie dan
zijn er eventuele aanvullende behandelingsmogelijkheden als de toevoeging van een fibraat (gemfibrozil/ciprofibraat/benzafibraat). Extra waakzaamheid geboden i.v.m.
mogelijke bijwerkingen bij combinatie van een statine en een fibraat. Gemfibrozil dient niet te worden toegevoegd aan simvastatine of atorvastatine.

Friedewald formule:
LDL cholesterol = totaal cholesterol – HDL cholesterol – 0,45 x TG: concentraties in mmol/l.
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Richtlijn diabetische nefropathie behandeling
Therapieschema diabetische nefropathie
eGFR > 60 ml/min/1,73m² en micro-albuminurie*

Vaststellen persisterende
micro-albuminurie door HA

eGFR > 60 ml/min/1,73m² en macro-albuminurie*

< 65 jaar

eGFR 45-60 ml/min/1,73m² en normo/micro-albuminurie*

Jaarlijkse alb/kreat ratio
en eGFR bepalen via DZS

Eenmalig consult
nefroloog poli WFG

eGFR 45-60 ml/min/1,73m² en macro-albuminurie*
eGFR < 45 ml/min/1,73m²
en normo/micro/macro-albuminurie*

Verwijzing nefroloog

Vaststellen persisterende
macro-albuminurie door HA

eGFR > 60 ml/min/1,73m² en micro-albuminurie*

Vaststellen persisterende
micro-albuminurie door HA

Jaarlijkse alb/kreat ratio en
eGFR bepalen via DZS

Vaststellen persisterende
micro-albuminurie door HA

Jaarlijkse alb/kreat ratio
en eGFR bepalen via DZS

eGFR > 60 ml/min/1,73m² en macro-albuminurie*
eGFR 45-60 ml/min/1,73m² en micro-albuminurie*

> 65 jaar

eGFR 45-60 ml/min/1,73m² en macro-albuminurie*

Eenmalig consult
nefroloog poli WFG

eGFR 30-45 ml/min/1,73m² en normo/micro-albuminurie*
eGFR 30-45 ml/min/1,73m² en macro-albuminurie*
eGFR < 30 ml/min/1,73m² en normo/micro/
macro-albuminurie*

MDRD-formule (ml/min/1,73m²):

(*) Micro-albuminurie
Alb/kreat-ratio man:
Alb/kreat-ratio vrouw:
Albumine in 24 uurs urine:
Albumine in willekeurige portie urine:

Verwijzing nefroloog

Vaststellen persisterende
macro-albuminurie door HA

bij mannen = 186 x (serumkreatinineconcentratie in µmol/l x 0,0113) -1,154 x (leeftijd in jaren) -0,203
bij vrouwen = 186 x (serumkreatinine concentratie in µmol/l x 0,0113) -1,154 x (leeftijd in jaren) -0,203 x 0,742
bij het negroïde ras x 1,212
2,5 tot 25 mg
3,5 tot 35 mg
30-300 mg
20-200 mg/l

(*) Macro-albuminurie
Alb/kreat-ratio man:
Alb/kreat-ratio vrouw:
Albumine in 24 uurs urine:
Albumine in willekeurige portie urine:

> 25 mg
> 35 mg
> 300 mg
> 200 mg/l

Medicamenteuze adviezen
•
•
•
•
•

Metformine kan bij eGFR 30-60 ml/min/1,73m² worden gecontinueerd op voorwaarde dat het middel bij braken, diarree en/of dreigende dehydratie onmiddellijk wordt gestaakt.
Bedacht zijn op complicaties tijdens intercurrente ziekten, dan wel op co-medicatie waarbij een verslechtering van de nierfunctie optreedt en melkzuuracidose mogelijk is.
Een eGFR < 30 ml/min/1,73m² is een absolute contra indicatie voor behandeling met metformine.
Gliclazide (voorkeur SU) bij eGFR >10 ml/min/1,73m² is er geen dosisaanpassing nodig bij gestoorde nierfunctie.
Andere SU-derivaten: bij eGFR < 50 ml/min/1,73m² startdosering halveren of omzetten naar gliclazide of insuline. Bij eGFR < 30 ml/min/1,73m² andere SU-derivaten stoppen, starten insuline.
Patiënten met verminderde nierfunctie hebben verhoogde kans op hypoglykemieën vanwege verminderde klaring van insuline en gestoorde renale gluconeogenese.
Bij een verminderde nierfunctie vermindert de klaring van de SU-derivaten.
Activeer medicatiebewaking bij verminderde nierfunctie in samenwerking met apotheker.

Leefstijladviezen
•
•
•
•
•
•
•

Stoppen met roken.
Verminderen overgewicht.
Stimuleren lichaamsbeweging.
Richtlijnen Goede Voeding met een natriumbeperking (en eiwitbeperking).
Beperk alcoholgebruik.
Voorkom ondervulling en dehydratie.
Verwijs de patiënt naar de diëtist voor begeleiding bij deze dieetadviezen.

Waakzaamheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij verminderde nierfunctie streven naar een bloeddruk 130/80 mmHg.
Bij een daling van de nierfunctie > 3 ml/min/1,73m2 (bij personen > 80 jaar bij een daling van > 5 ml/min/1,73m2) bij de jaarlijkse controle zal in eerste instantie de eGFR
op korte termijn (bijv: 6wk) herhaald moeten worden. Daarnaast kan gekeken worden of er andere waarden van het serumkreatinine bekend zijn; zijn deze geleidelijk of stabiel.
Indien gelijke uitslag bij herhaling eGFR verwijzing eenmalig consult nefroloog. (3)
Bij een voor het eerst vastgestelde (micro)-albuminurie i.c.m. normotensie: herhaling binnen enkele dagen of weken en nogmaals na 3 maanden van de alb/kreat ratio in de urine,
voor vaststellen van persisterende micro-albuminurie.
Bij een persisterende micro-albuminurie of verlaagde eGFR: beoordeling van het urinesediment. Bij sedimentsafwijkingen verwijzen naar nefroloog.
Overweeg bij een toename van de micro-albuminurie ondanks adequate behandeling van de bloeddruk, consultatie van nefroloog.
Persisterende macro-albuminurie vaststellen: herhaling binnen enkele dagen of weken van de alb/kreat-ratio in de urine. Zo ja dan verwijzen naar nefroloog.
De uitslag van albuminurie kan fout positief zijn in geval van: menstruatie, koorts, urineweginfectie, manifest hartfalen, immuuncomplexziekte, na epileptische insulten.
Aanvullende diagnostiek en evaluatie gericht op chronische nierschade bij een eGFR 45 tot 60 ml/min/1,73m2 (patiënten < 65 jaar) en een eGFR van 30 tot 45 ml/min/1,73m2
(patiënten > 65 jaar) een urinesediment (op erytrocyten) en/of celcilinders) en laboratoriumonderzoek (Hb, kalium, calcium, fosfaat, PTH, serumalbumine en albuminurie).
Bij hoog-bejaarden kunnen de geschatte levensverwachting en comorbiditeit reden zijn om de nefroloog niet te consulteren.

Aantekening bij de MDRD formule
•
•
•
•

Onderschatting bij hoge eGFR, bij bodybuilders en gespierde sporters, bij een te hoog gemeten serumkreatinine bij gebruik van bepaalde medicamenten (zoals: cimetidine, trimetroprim en
co-trimoxazol), zware spierarbeid voorafgaand aan de kreatininebepaling.
Overschatting bij mensen met een laag lichaamsgewicht (40-60 kg) of spieratrofie.
Bij twijfel over de betrouwbaarheid van de berekening geeft de kreatinine klaring uit 24-uurs gespaarde urine een nauwkeuriger beeld.
Bij personen > 65 jaar kan een eGFR < 60 ml/min/1,73m² normaal zijn voor de leeftijd zonder onderliggende nierziekte.

6

Wijziging behandelprotocol pagina 6 “Medicamenteuze adviezen”:
Hier staat dat metformine bij eGFR van 30-60 ml/min/1.73m2 kan worden gecontinueerd op
voorwaarde dat het middel bij braken, diarree en/of dreigende dehydratie onmiddellijk wordt
gestaakt.
Per 5 januari 2015 is afgesproken om onderstaande criteria te hanteren bij de advisering van
metformine en een klaring ≤ 60 ml/min/1.73m2:





Bij eGFR van 45-60 ml/min/1.73m2 een maximale dosis van 1500 mg per dag
Bij eGFR van 30-44 ml/min/1.73m2 een maximale dosis van 850 mg per dag
Bij eGFR onder de 30 ml/min/1.73m2 geen metformine
Metformine tijdelijk stoppen bij intercurrente ziekte

