
TREND GEPERSONALISEERDE ZORG 
ZET DOOR SINDS HERZIENING 
NHG-STANDAARD

Resultaten Nationaal onderzoek behandelwijze diabetes mellitus type 2

Naast het controleren van de bloedglucose is het voorkomen van cardiovasculaire 
complicaties (vrijwel) altijd het behandeldoel.

Bij de keuze voor medicatie wordt met name met ‘nierfunctie’, ‘leeftijd’ en het voorkomen van   
‘hypoglykemieën’  als belangrijkste reden genoemd.
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Diabetes na hart- en vaatziekten de grootste groep patiënten met chronische ziekte.
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3 op de 4 patiënten komen uit met het stappenplan van de herziene NHG standaard
Redenen om af te wijken

DPP4-remmers, GLP1-agonisten en SLGLT2-remmers worden steeds vaker ingezet 
In het nationale onderzoek behandelwijze diabetes type 2 is er dan ook een trend zichtbaar die aangeeft dat sinds de 
herziening van de NHG standaard vaker gebruik gemaakt wordt van geneesmiddelen die eerst niet in het stappenplan 

waren opgenomen. 

Meer ruimte voor alternatieven voor insuline
In de herziene NHG standaard is binnen het stappenplan meer ruimte om insuline uit te stellen. 

Ruim 40% van alle respondenten 
geeft dan ook aan bij de meeste 
patiënten (>80%) na metformine en 
gliclazide niet direct te starten met 
insuline.

‘De patiënt wil nog niet prikken of 
monitoren’ is een van de belangrijkste 
reden om de stap naar insuline uit te 
stellen (38%).

Maar liefst 86% van de respondenten 
geeft aan dat de patiënten in de 
meeste gevallen (> 50%) opzien tegen 
het spuiten van insuline.
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Als patiënt insuline willen uitstellen

Voor patiënten met overgewicht

Op verzoek van de  patiënt

Op advies van de specialist

Onvoldoende glykemische regulatie

Oudere leeftijd van  de patiënt

Voor patiënten met hart- en vaatziekten

Ik wijk nooit af

Als patiënten bijwerkingen hebben
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