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Mededelingen   Diëtisten

- Verzoek van diëtisten: 
Bij verwijzing voor bv. KH-arm dieet de mogelijke dieetadviezen niet vooraf te bespreken met patiënt, 
maar dit over te laten aan diëtiste zelf om misverstanden te voorkomen, waardoor mogelijk geen 
eenduidig advies

- In Tilburg Noord werkt sinds kort een diëtist, Salma Chamrar:
Zij is gespecialiseerd in niet-westerse cliënten
Zij spreekt vloeiend Nederlands, Berbers en Engels én ook Arabisch

Zij is bereikbaar via Ellen Kant voeding en leefstijl, info@voedingsadviesvlijmen.nl
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Variabele beloning van VGZ:

• Collectieve afspraak voor 2021 is dat hele Zorggroep gemiddeld >80% scoort:

• Halen we dit wel dan krijgt elke praktijk die daadwerkelijk >80% scoort een extra bedrag per 
geïncludeerde diabetespatiënt

• Halen we dit gemiddelde níet met de Zorggroep dan krijgt PrimaCura géén bedrag van VGZ 
voor uitkering variabele beloning

Mededelingen   Voetzorg

3

4



Diabetes coaching POH door DVK najaar 2021

3

5

Mededelingen  Bewegen

Bewegen
Er lopen 2 trajecten in Midden-Brabant:
• Tilburg Beweegt
• Nationale Diabetes Challenge (=NDC) van Bas van de Goor Foundation

 27 november afsluiting tijdens Warandeloop
(Iedereen wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en eventueel mee te lopen)

 Challenge zal in het voorjaar weer van start gaan

De loopgroepen van Hart van Brabant lopen het hele jaar door
Binnenkort komt er een lijst op de website waar er groepen actief zijn
Meer informatie:

https://www.nationalediabeteschallenge.nl
https://www.sportintilburg.nl
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Nieuwe medicatie
• Trulicity:

GLP 1 verkrijgbaar in: 3 mg/ml (= 1,5 mg per injectie)

6 mg/ml (= 3,0 mg per injectie)

9 mg/ml (= 4,5 mg per injectie)

• Baqsimi: 

Glucagon neuspoeder 3mg; eenmalig gebruik via pufje in de neus

• Lyumjev:

Zeer snel werkende analoge insuline (Ultrarapid Lispro insuline),

Verkrijgbaar in 100e en 200e/ml (Kwikpen) *100e evt ook in vaste pen

Nog niet 
verkrijgbaar in NL
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Nieuwe producten:

De kleuren op de meter tonen onmiddellijk of de gemeten 
waarde binnen de persoonlijke streefwaardebereik ligt.
Blauw: boven streefwaardebereik
Groen: binnen streefwaardebereik
Rood:  onder streefwaardebereik

VERWIJDER DE TESTSTRIP ZONDER DEZE AAN TE RAKEN
De vernieuwde Accu-Chek Instant beschikt over een teststrip uitwerpmechanisme. 
Die verwijdert eenvoudig en met één druk op de knop de teststrip uit de meter op een hygiënische en simpele manier

De vernieuwde Accu-Chek Instant geeft nu ook de mogelijkheid om terug te kijken in het geheugen

Bij de aanschaf van een Accu-Chek Instant krijg je de pro-versie van de mySugr app er gratis bij

Kijk op: https://www.accu-chek.nl/mysugr-app

Wanneer de meter verbonden is met de mySugr app, via bluetooth, worden de meetgegevens automatisch opgeslagen in de app en kunnen 
gemakkelijk via pdf met zorgverleners gedeeld worden

De vernieuwde Accu-Chek Instant
Strips zijn tot 92 weken na opening houdbaar
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Producten:

• De Accu-Chek Performa, van de firma Roche, verdwijnt uit het assortiment

• De strips hiervoor blijven nog 5 jaar beschikbaar (2026)
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Producten FreeStyle Libre

• Fixomull transparant - 10 cm x 10 m

• Skin Tac – Wipes

• Freestyle Libre Sensor Fixtape
Pleister - Nude

• Freestyle Libre 
armband/sensorhouder

• Tegaderm Film 6x7cm 

Bij overgevoeligheid  voor hechtpleister: 
• Voor het plakken van een nieuwe sensor Cavilonspray op de huid sprayen en goed laten drogen
• Fluticason neusspray (op recept): Op de HUID sprayen en goed laten drogen

Bij gebruik van foliepleister:
• Door Abbott wordt aanbevolen om een gaatje in het midden van de pleister te maken alvorens deze 

over de sensor te plakken
• (Folie)pleister 14 dagen laten zitten en niet tussentijds wisselen

Alcoholdoekjes:
• Alvorens sensor wordt geplakt moet huid goed schoongemaakt worden met alcoholdoekje
• Deze moeten apart besteld worden; Onemed (geen vergoeding) of Mediq (wel vergoeding) 
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Bijzonderheden FreeStyle Libre
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Libreview (met praktijk ID):

• Snelstartgids over LibreView: https://pro.libreview.io/articles/qsg/

• Extra info: https://www.freestyle.abbott/nl-nl/behandelaren.html

• Tirza Winters : 06-12503457; tirza.winters@abbott.com

Libreview
Mogelijkheid om via beveiligde site mee te kijken in de glucosegeschiedenis van de patiënt met 
de FreeStyle Libre sensor 

* Bij gebruik van mobiele telefoon-app om te scannen automatische download na elke scan
* Bij gebruik van de handscanner moet er steeds handmatig een download gemaakt worden d.m.v. aansluiten op computer
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SGLT2 – Protocol (bij hartfalen of ernstig cardiaal lijden )

SGLT2-remmer in de nieuwe NHG hartfalen of ernstig cardiaal lijden 
 mogelijk nu ook door cardioloog / hartfalen-verpleegkundige voorgeschreven

• De cardioloog / hartfalen-verpleegkundige schrijft SGLT-2-r voor. Zij vervolgen nierfunctie en het hartfalen 
(niet de T2DM)

• Bij T2DM met hoofdbehandelaar huisarts  brief vanuit hartfalenpoli naar huisarts met verzoek vervroegd 
vervolgen patiënt en aanpassing medicatie en/of insuline

• Instructie op hartfalen-poli aan patiënt betreffende controle-afspraken bij huisarts:
- Bij SU of insuline gebruikt: binnen 1-2 weken (evt. telefonisch) en bij hypo (gevoel) meteen contact opnemen
- Overige patiënten binnen 1 maand of eerder bij hypo-gevoel

• Controle via hartfalen-poli 2 weken na start SGLT2-remmer met lab. (KNUK + nuchtere glucose + HbA1c) en RR 
De lab. uitslagen worden gekopieerd in de huisartsenbrief

Protocol op de website van PrimaCura:    https://www.rchmbr.nl/zorgprogrammas/chronische-zorg/diabetes
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SGLT2-remmers

• Dapagliflozine – Forxiga    5/10 mg      1dd

• Empagliflozine – Jardiance  10/25 mg    1dd 

• Canagliflozine – Invokana   100/300mg  1dd

• Ertugliflozine – Steglatro    5/15 mg        1dd
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SGLT2 - Vergoeding
Vergoeding SGLT2-r in combinatie met insuline:

• Dapagliflozine (Forxiga): Vergoeding door Terugbetaalregeling 

(terugbetaalregeling.nl)

 Indien er geen sprake is van hartvaatziekten en/of nierschade

(Geen vergoeding Empagliflozine of Canagliflozine i.c.m. insuline*)

Bij hoog-risico-patiënten hartvaatziekten en/of nierschade:

Vul artsenverklaring in d.m.v. ZN-formulier

Dapagliflozine (Forxiga)
Empagliflozine (Jardiance)
Canagliflozine (Invokana)

* Over de vergoedingen wordt nog steeds overleg gevoerd
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Nieuwe NHG

• Nieuwe NHG-standaard komt eind november 2021

• Belangrijkste wijziging betreft de groep T2DM met een zeer hoog risico:
o Ischemische hart- en vaatziekten
o Chronische nierschade

 SGLT2-remmer krijgt duidelijke functie

Transmurale Regionale Richtlijn volgt NHG en NIV  geeft met name de lokale afspraken weer

* Over de vergoedingen wordt nog overleg gevoerd
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Metformine

Sulfonylureumderivaat
(bij voorkeur Gliclazide)

(Middel) langwerkende insuline 
(bij voorkeur NPH)

Intensiveren insulinebehandeling
(basal bolusregime of evt. 2x dgs

mixinsuline)

}
Alternatief (op indicatie*):

BMI < 30 kg/m2:    DPP-4 remmer
BMI 30-35 kg/m2:  1. DPP-4 remmer

2. GLP-1 RA
BMI ≥ 35 kg/m2:    1. GLP-1 RA

2. DPP-4 remmer

Stappenplan bloedglucoseverlagende middelen NHG-standaard DM2 (zonder risico HVZ / CNS)
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Patiënten met T2DM en hoog risico

Patiëntengroep die in aanmerking komt voor de nieuwe behandeling volgens de nieuwe NHG:

• Ischemische hart- en vaatziekten

• Hartfalen; HFrEF * < 40%

• Chronische nierschade

* Heart Failure reduced Ejection Fractie = systolische ejectiefractie: De ejectiefractie is een percentage dat uitdrukt hoeveel bloed er bij het samentrekken 
van de hartspier uit de linker- of de rechterkamer wordt geperst. Het is een goede indicatie voor de spierkracht van het hart
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Patiënt met T2DM zónder medicatie en hoog risico

Indien Hba1c >53 mmol/mol:

Stap 1: SGLT2-remmer (Indien contra-indicatie dan is stap 1: GLP1) 

Stap 2: Metformine

Stap 3: Toevoegen GLP1-receptoragonist

 Bij hoog risico vervallen de nu geldende voorwaarden voor GLP-1:

- Hba1c < 15mmol/mol boven de streefwaarde

- BMI > 30

Echter: Nog geen vergoeding indien BMI <30 is !!
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Bestaande T2DM mét medicatie en hoog risico

• Behandeling is gericht op vermindering risico

• Is de patiënt vitaal en een levensverwachting > 5 jaar en HbA1c > 53 mmol/mol 
(ondanks behaalde individuele streefwaarde)

Toevoegen SGLT2-r (Indien contra-indicatie dan GLP1)

LEEFSTIJL blijft natuurlijk bij alle stappen ook van belang !
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Medicatie aanpassen bij start SGLT2-r

• Indien Hba1c >64 mmol/mol:

- Geen aanpassing nodig

• Indien Hba1c <64 mmol/mol:

- Handhaven: Metformine / DPP4 / GLP1

- Staken SU derivaten bij gebruik van: 

º Gliclazide 1 dd 30/80 mg

º Glimepiride 1 dd 2mg

º Tolbutamide 1-2 dd 500mg

- Halveren SU bij hogere dosering halveren

19

20



Diabetes coaching POH door DVK najaar 2021

11

21

• Basale insuline ≥ 12 EH:  Verlaag de hoeveelheid EH met 20%

• Basale insuline < 12 EH:  Stop insulinetherapie

• Bolus insuline:  Verlaag met 20%

Insuline aanpassen bij start SGLT2-r
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SGLT2-remmer

• Mag gestart worden bij eGFR >30 (FK geeft >60 aan)

 Glucoseverlaging is minder bij eGFR < 60

 Risicovermindering is aangetoond tot eGFR >30 

• Staken bij eGFR < 15
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Contra-indicaties SGLT2-r

• eGFR <30 (Bij start)

• Alcoholisme

• Ondervoeding

• Intermitterend vasten

• Ketogeen dieet / KH-arm dieet (max 50 gr KH / dag)

• Voetulcus

• Recidiverend genitale (mycotische) infectie

Staken bij: - Dreigende dehydratie

- Grote operatieve ingreep

- Ketoacidose
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Casus Mevr. S.

• Mevr. S, 58 jaar

• T2DM sinds 7 jaar, geen HVZ in voorgeschiedenis

• BMI: 31,6 (vorig jaar BMI van 31,1)

• RR 134/79

• MDRD >60

• DM medicatie: Gliclazide 1 x 120 mg, Metformine 2 x 1000 mg, Januvia 1 x 100 mg

• Hydrochloorthiazide en Lisinopril 10 mg, Simvastatine 40 mg

• Oplopend Hba1c: april ‘21:  56 mmol/mol, juli ’21: 61 mmol/mol, okt ‘21:  64 mmol/mol.

• Heeft allerlei diëten geprobeerd in het verleden

• Voldoende beweging

Welke medicamenteuze stappen zou je kunnen overwegen?
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Er wordt gekozen voor een GLP-1 (gebruikt al een DPP4-remmer)

• Wat zijn de mogelijkheden?

• Wat zijn de contra-indicaties

• Welke educatie geef je bij start

• Welke wijzigingen breng je aan in de huidige medicatie?

Stel dat mevr. naast de OAD ook Glargine 44 EH zou spuiten:

• Welke wijzigingen breng je dan aan in de dosering?

Stel dat mevr. naast Metformine en Glargine ook Aspart zou spuiten:

• Wat zou je dan doen?

Casus-vervolg Mevr. S.
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9 maanden later komt mevr. S. weer op het spreekuur voor haar kwartaalcontrole:

• Het gaat goed en is 7 kg afgevallen

• Ozempic 0,5 mg

• Gliclazide 1 x 60 mg en Metformine 2 x 1000 mg

• Mevr. geeft aan zich soms niet lekker te voelen.

Lab: Hba1c 48 mmol/mol, gluc. nuchter: 6,9 mmol

Wat is je advies?

Casus-vervolg Mevr. S.
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2 jaar later:

• Mevr. is inmiddels 60 jaar, voelt zich goed

• Ozempic 0,5 mg, Gliclazide 1 x 30 mg, Metformine 2 x 1000 mg

• BMI 30

Lab: Hba1c 56 mmol/mol, gluc. nuchter 8,2 mmol

Oplopend Hba1c en toename gewicht

Wat zou je volgende stap kunnen zijn?

Casus-vervolg Mevr. S.
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• We zijn inmiddels weer 2 jaar verder en mevr. komt op je spreekuur.

• Ze gebruikt inmiddels Gliclazide 1 x 120 mg, Metformine 2 x1000 mg, Ozempic wekelijks 1 mg

• Gewicht blijft stabiel met BMI van 30,2

Lab: Na periode van stabiel Hba1c nu weer oplopend naar 60 mmol/mol, gluc. nuchter 8,9 mmol

Hoe nu verder?

Casus-vervolg Mevr. S.
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Ingezonden vraag

Zijn er insulinepennen voor patiënten met verminderde handfunctie?

Flextouch is een makkelijk bedienbare insulinepen, maar alleen geschikt voor:
• Ryzodeg
• Fiasp
• Tresiba 100e/ml en 200e/ml

Bloedglucosemeter
bij verminderde handfunctie
 Accu-chek Mobile

Innolet
• Alleen met Levemir verkrijgbaar
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Zijn er 
?? Nog vragen ??
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