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INLEIDING

In Nederland gebruikten in 2019 meer dan 700.000 men-
sen met diabetes mellitus type 2 (DM2) medicatie om hun 
bloedglucose onder controle te houden, waarvan circa één 
op de vier insuline.1 De mogelijke problemen van insuline-
therapie bij DM2, waaronder verhoging van het risico op 
hart- en vaatziekten en kanker, zijn de laatste jaren vaker 
onderwerp van wetenschappelijke literatuur. Williams et 
al. beschrijven het fenomeen selectieve insulineresistentie- 
en gevoeligheid (SEIRR) bij DM2 in een uitgebreide re-
view. In de context van SEIRR is het waarschijnlijk dat hy-
perinsulinemie en insulinetherapie bijdragen aan het 
verhoogde risico op hart- en vaatziekten en kanker bij 
DM2.2 In dit artikel willen we nader ingaan op de mogelij-
ke schadelijke effecten van (hoge dosis) insulinetherapie 
bij mensen met DM2.

SELECTIEVE INSULINERESISTENTIE (SEIRR)

Insulineresistentie bij metabool syndroom en DM2 be-
treft vooral de resistentie voor de effecten van insuline op 
het transport van glucose over celmembranen.2 Insuline 
heeft echter nog veel meer functies in het lichaam die 
vrijwel normaal gevoelig zijn bij insulineresistente 

 mensen. Zo blijft het (stimulerende) effect van insuline 
op de novo lipogenese in de lever intact, evenals de 
 stimulerende effecten op het sympathische deel van het 
autonome zenuwstelsel en de celproliferatie. Bovendien 
verandert het effect van insuline op het endotheel van 
 vasodilaterend naar  vasoconstrictief bij insulineresistente 
mensen, door een veranderde balans tussen eNOS en 
 endotheline-1 (ET-1) als gevolg van de toegenomen  
ET-1-productie.2 De  compensatoire (endogene) hyperin-
sulinemie bij mensen met DM2, alsook exogene insuline-
therapie bij DM2, worden daarom in verband gebracht 
met het atherometabool syndroom, steatosis hepatitis, 
hart- en vaatziekten, mitogenese van kankercellen en 
 prematuur overlijden.2-4 

INSULINETHERAPIE EN HET RISICO OP KANKER

Wij identificeerden negen meta-analyses waarin het ver-
band tussen insulinetherapie en het risico op kanker bij 
diabetes centraal stond.5-13 De grootste meta-analyse, gepu-
bliceerd in Scientific Reports in 2015, includeerde 73 stu-
dies naar het risico op kanker en 12 studies waarin gekeken 
werd naar kankermortaliteit.10 Insulinetherapie was signi-
ficant geassocieerd met het risico op het ontstaan van kan-
ker, met een relatief risico van 1.21 (95% CI 1.08-1.36). 
Deze associatie werd niet gevonden wanneer RCT’s (n = 
13) apart geanalyseerd werden, wat een aanwijzing kan zijn 
dat het risico op de korte termijn niet verhoogd is. In sub-
groepanalyses hield de associatie stand in studies die cor-
rigeerden voor covarianten. Er werd geen significante as-
sociatie tussen insulinetherapie en kankermortaliteit 
gevonden (12 studies, RR = 1.19, 95% CI 0.80-1.77). Het 
gebruik van sulphonylureumderivaten (die de endogene 
insulinesecretie stimuleren) was ook geassocieerd met een 
verhoogd risico op kanker (72 studies, RR = 1.20, 95% CI 
1.13-1.27), terwijl andere glucoseverlagende medicijnen 
niet met het risico op kanker geassocieerd waren. Metfor-
minetherapie (dat zowel de glucose- als de insulineconcen-
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tratie verlaagt) was zelfs (zoals al vaak gerapporteerd) geas-
socieerd met een lager risico op kanker (66 studies, RR = 
0.86, 95% CI 0.83-0.90). Al met al passen deze gegevens 
goed bij de functie van (endogeen en exogeen) insuline als 
krachtige groeifactor met mitogene potentie.2

In een aantal meta-analyses werd onderscheid gemaakt 
naar het type kanker. Opvallend was het significant ver-
hoogde risico op colorectale kanker bij diabetespatiënten 
die insuline gebruikten in drie van de vijf meta-analyses 
die dit onderzochten (RR tussen 1.50 en 1.69).5,6,8,9,11 Ook 
het risico op alvleesklierkanker bij insulinetherapie was 
significant verhoogd in alle drie de meta-analyses die deze 
relatie analyseerden (RR tussen 2.58 en 4.78).5,9,11 Hor-
moongerelateerde kankers, waaronder prostaat- en borst-
kanker, waren niet significant geassocieerd met insuline-
therapie, zoals blijkt uit vijf meta-analyses.5,9,11-13 Mogelijk 
is de associatie tussen insuline(therapie) en kanker dus se-
lectief/specifiek voor bepaalde vormen van kanker.

Het huidige bewijs kent dus zijn beperkingen, en waar het 
aanwijzingen geeft, roept het ook veel vragen op. Het is 
aannemelijk dat frequente hyperglykemie het gebruik van 
(hogere doseringen) insuline in de hand werkt, waardoor 
het onduidelijk is of een associatie tussen insulinetherapie 
en het risico op kanker veroorzaakt wordt door hyperinsu-
linemie of hyperglykemie. Een recente studie in een groot 

Brits bevolkingscohort laat een verband tussen HbA1c en 
het risico op pancreascarcinoom zien, maar vijftien andere 
vormen van kanker waren niet of zelfs invers gerelateerd 
aan HbA1c.14 Dat maakt de betekenis van HbA1c als po-
tentiële confounder in de relatie tussen insuline en kanker 
minder waarschijnlijk. Daarnaast wordt de risicoschatting 
beïnvloed door de vergelijkingsgroep. Metformine verlaagt 
het risico op kanker. Ook zijn er aanwijzingen dat sulpho-
nylureumderivaten het risico verhogen (hetgeen het idee 
dat hyperinsulinemie schadelijk is versterkt). Alle andere 
glucoseverlagende middelen (met complexe effecten op de 
glucoregulatie) lijken geen impact op de ontwikkeling van 
kanker te hebben10, waardoor het risico van insulinethera-
pie over- of onderschat kan worden, afhankelijk van het 
type medicatie waarmee vergeleken wordt, zoals onder an-
dere blijkt uit de meta-analyse van Karlstad et al.5 Daar-
naast is de over het algemeen relatief korte follow-upduur 
van gerandomiseerde studies beperkend bij een uitkomst 
als het risico op kanker (zo werd geen verhoogd kankerri-
sico gevonden in de meta-analyse van Wu et al. wanneer 
RCT’s apart geanalyseerd werden). Ook ontbreken er vaak 
gegevens over de insulinedosering, hetgeen de evaluatie 
van dosis-responserelaties onmogelijk maakt. Het huidige 
bewijs is daardoor onvoldoende om zekere uitspraken over 
de rol van insulinetherapie in de ontwikkeling van kanker 
bij mensen met DM2 te doen. Er is naar onze mening 

Figuur 1. De schadelijke combinatie van hyperinsulinemie en selectieve insulineresistentie. Bepaalde signaalroutes reageren ten gevolge van resistentie minder goed op insuline 
(namelijk glucoseopname, remming van lipolyse en gluconeogenese), terwijl andere routes intact blijven en overgestimuleerd worden door hyperinsulinemie (zoals lipidensynthese 
en celproliferatie).4
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 echter genoeg reden om voorzichtig en terughoudend te 
zijn met het voorschrijven van insulinetherapie bij type 
2-diabetes zolang er geen overtuigend bewijs is voor de 
veiligheid met betrekking tot oncogenese.

INSULINETHERAPIE EN HET RISICO OP HART- EN 
VAATZIEKTEN 

Hyperinsulinemie in de context van het selectieve karakter 
van insulineresistentie bij DM2 leidt tot een verminderde 
aanmaak van stikstofmonoxide en een toegenomen influx 
van calciumionen in de gladde spierlaag van de bloedva-
ten. Dat geeft vasoconstrictie.2,4 In combinatie met door 
insuline gestimuleerde terugresorptie van natrium door de 
nier en activatie van het sympatische deel van het autono-
me zenuwstelsel verhoogt dat de bloeddruk. Insuline sti-
muleert bovendien de expressie van adhesiemoleculen en 
proinflammatoire cytokines in de endotheelcellen. Daar-
mee stimuleert het atherogenese.2 Hyperinsulinemie 
draagt langs deze routes zeer waarschijnlijk bij aan het ver-
hoogde risico op cardiovasculaire ziekte bij DM2.2,4 Recen-
te Mendeliaans gerandomiseerde studies, waarin context-
onafhankelijke genetische varianten worden gebruikt als 
‘proxy’ voor plasma-insulineconcentraties, bevestigen de 
rol van hyperinsulinemie in de ontwikkeling van cardio-
vasculaire ziekte.15,16

In cohortstudies blijkt insulinetherapie bij DM2 consistent 
geassocieerd te zijn met een hoger risico op cardiovascu-
laire incidenten.4 Verschillende studies, waaronder één uit 
Nederland, tonen zelfs een dosis-responsrelatie.17-18 On-
danks alle statistische correcties voor baseline covariabelen 
(inclusief HbA1c) in deze studies, blijft het mogelijk dat 

residual confounding (algehele gezondheidstoestand, hypo-
glykemieën) in deze cohorten een rol speelt in de uitkomst. 
Voor zover wij weten is er slechts één studie die corrigeert 
voor ‘tijdsafhankelijke’ variabelen (bijvoorbeeld HbA1c als 
indicatie van insulinedosis in de loop van de tijd). Het rap-
port vermeldt wél een positieve relatie tussen insulinedosis 
en cardiovasculaire incidenten wanneer alléén wordt ge-
corrigeerd voor baseline variabelen, maar de relatie ver-
dwijnt als ook wordt gecorrigeerd voor diezelfde variabe-
len in de loop van de tijd.18 Er zijn geen gerandomiseerde 
en gecontroleerde prospectieve interventiestudies die spe-
cifiek naar de effecten van insulinetherapie (versus geen 
insuline) op cardiovasculaire eindpunten hebben gekeken. 
De ORIGIN-trial, die het effect van glargine op glucoregu-
latie en cardiovasculaire eindpunten onderzocht, komt het 
dichtst in de buurt.19 Die studie liet geen effect van insu-
linetherapie op cardiovasculaire eindpunten zien, maar de 
insulinedosis die werd gebruikt was relatief laag (0,4 IE/kg 
lichaamsgewicht/dag). Doorgaans gebruiken patiënten 
met DM2 (veel) meer insuline4, en het is pathofysiologisch 
evident dat de hoogte van de dosis van belang is. Boven-
dien gebruikte een substantieel deel van de mensen die in-
suline kregen tegelijk ook metformine, en werd bijna de 
helft van de controlegroep behandeld met sulphonyl- 
ureumpreparaten, een medicatiecategorie die hyperinsuli-
nemie in de hand werkt. Hierdoor kan het daadwerkelijke 
effect van insuline onderschat worden, omdat beide groe-
pen meer op elkaar gaan lijken. Deze aspecten van de stu-
die maken de interpretatie van de uitkomsten lastig. Al met 
al is insuline volgens een recent gepubliceerde internatio-
nale richtlijn voor huisartsen geen middel van voorkeur 
voor mensen met een historie van cardiovasculaire inci-
denten.20

Figuur 2. De schadelijke combinatie van hyperinsulinemie en selectieve insulineresistentie m.b.t cardiovasculaire aandoeningen.4
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Prominentere plaats voor SGLT2-remmers 
en GLP-1-receptoragonisten voor zeer-
hoogrisicopatiënten in NHG-standaard

Grote studies hebben de afgelopen jaren positieve re-
sultaten laten zien met de nieuwere bloedglucose-

verlagende middelen. SGLT2-remmers en GLP-1-recep-
toragonisten blijken niet alleen de bloedglucose te verlagen, 
maar hebben ook een bewezen positief effect op cardiovas-
culaire uitkomsten. Een multidisciplinaire werkgroep − 
met drie huisartsen, twee internisten, een apotheker en een 
vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging − heeft on-
derzocht of SGLT2-remmers en GLP-1-receptoragonisten 
een prominentere positie bij de behandeling van type 2-di-
abetespatienten zouden moeten krijgen. De NGH-Stan-
daard Diabetes is op hun advies aangepast; mensen met 
een zeer hoog risico op cardiovasculaire ziekten komen 
eerder in aanmerking voor behandeling met ofwel een 
GLP-1-receptoragonist of een SGLT2-remmer.

GROTE META-ANALYSE

In een recente meta-analyse van Palmer et al is de effectivi-
teit van zowel SGLT2-remmers als GLP-1-receptoragonis-
ten samengevat.1 Uit 764 onderzoeken met 421.346 patiën-
ten bleken beide klassen geneesmiddelen het risico te 
verlagen op de algehele mortaliteit, cardiovasculair overlij-
den, niet-fataal myocardinfarct en nierfalen. Opmerkelijke 
verschillen werden gevonden tussen de twee middelen: 
SGLT2-remmers verminderden het risico op overlijden en 
ziekenhuisopname voor hartfalen (hHF) meer dan GLP-
1-receptoragonisten. GLP-1-receptoragonisten vermin-
derden het risico op niet-fatale beroerte meer dan SGLT2-
remmers. 

In deze meta-analyse zijn ook de risicoreducties en NNT’s 
voor diabetespatiënten berekend die bekend zijn met chro-
nische nierschade of een combinatie van hart- en vaatziek-
ten en chronische nierschade. Vanwege het hogere uit-
gangsrisico in deze patiëntengroepen bleken de NNT’s met 
SGLT2-remmers en GLP-1-receptoragonisten nog gunsti-
ger uit te vallen. In de groep met chronische nierschade 
bedroegen die respectievelijk 9,3 en 6,8%. In de groep met 
hart- en vaatziekten in combinatie met chronische nier-
schade was dit 15,5 en 10,2%.

RELATIEVE RISICOREDUCTIES VOOR VIJF BELANGRIJKE 
UITKOMSTEN

De netwerkanalyse berekende op basis van de trials de re-
latieve risicoreducties die bereikt worden met toevoeging 
van een SGLT2-remmer en GLP-1-receptoragonist aan 
standaardzorg voor vijf belangrijke uitkomsten: totale 
sterfte, eindstadium nierfalen, niet-fataal myocardinfarct, 
niet-fatale beroerte en niet-dodelijke beroerte en zieken-
huisopnames voor hartfalen. Voor drie zeer-hoogrisico-
groepen zijn de absolute risicoreducties en bijbehorende 
NNT’s berekend over vijf jaar. Dit zijn diabetespatiënten 
die reeds bekend zijn met hart- en vaatziekten (zie tabel 1), 
mensen met chronische nierschade en mensen met zowel 
hart- en vaatziekten als chronische nierschade. Deze tabel 
laat zien dat zowel SGLT2-remmers als GLP-1-recep-
toragonisten in deze zeer-hoogrisicogroep leiden tot min-
der sterfte, minder eindstadium nierfalen en minder hart-
infarcten. Daarnaast verlagen de GLP-1-receptoragonisten 
het risico op een beroerte en verminderen SGLT2-rem-
mers het aantal ziekenhuisopnames voor hartfalen. 

ABSOLUTE RISICOREDUCTIES

Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op alle ge-
noemde uitkomsten. Om die reden zijn ook de absolute 
risicoreductie en de bijbehorende NNT voor de samenge-
stelde uitkomst berekend. Vanwege het hogere uitgangsri-
sico in deze patiëntengroepen bleken de NNT’s voor het 
samengestelde eindpunt met SGLT2-remmers en GLP-
1-receptoragonisten nog gunstiger uit te vallen. In de groep 
met chronische nierschade bedroegen die respectievelijk 
11 en 15. In de groep met hart- en vaatziekten in combina-
tie met chronische nierschade was dit 6 en 10. Deze risico-
reducties zijn klinisch relevant en doen zeker niet onder 
voor de bekende preventieve behandelingen zoals bloed-
druk- en cholesterolverlaging.
Wat betreft de bijwerkingen is bekend dat SGLT2-remmers 
genitale infecties veroorzaken. Met GLP-1- receptoragonis-
ten worden met name gastro-intestinale voorvallen gemeld. 
Er werd weinig of geen bewijs gevonden voor het effect van 
SGLT2-remmers of GLP-1-receptoragonisten op amputatie 
van ledematen, blindheid, oogaandoeningen, neuropathi-
sche pijn of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.1
Ook deze gegevens zijn voor mensen met diabetes die be-
kend zijn met hart- en vaatziekten samengevat in tabel 1.

NTD-redactie
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Vanwege de klinisch relevante gunstige effecten van SGLT2-
remmers en GLP-1-receptoragonisten bij zeer-hoogrisico-
patiënten, is het advies hen eerder in aanmerking te laten 
komen voor behandeling met ofwel een GLP-1-recep-
toragonist of een SGLT2-remmer. Wat betreft de definiëring 
van deze zeer-hoogrisicogroep wordt de indeling aange-
houden zoals in de NHG-Standaard Cardiovasculair risico-
management (zie tabel 2). Vanwege de gunstige effecten bij 
mensen met diabetes en hartfalen met verminderde linker-
ventrikelejectiefractie, komt ook deze groep patiënten in 
aanmerking voor behandeling met van SGLT2-remmers.
 
NIEUW STAPPENPLAN 

Stap 1: Het nieuwe stappenplan staat vermeld in tabel 3. 
Het advies is bij diabetespatiënten met een zeer hoog car-
diovasculair risico en een HbA1c van > 53 mmol/mol de 
medicamenteuze behandeling te starten met een SGLT2-
remmer. Bij contra-indicatie voor SGLT2-remmers kan 
worden uitgeweken naar een GLP-1-receptoragonist. De 
voorkeur gaat uit naar een SGLT2-remmer vanwege de 
grotere gunstige effecten op hart- en vaatziekten. Daarbij 
kunnen SGLT2-remmers oraal worden ingenomen en zijn 
ze goedkoper dan GLP-1-receptoragonisten.

Stap 2: Bij onvoldoende effect van de eerste stap (te bepalen 
aan de hand van de HbA1c-streefwaarde, medeafhankelijk 
van leeftijd en diabetesduur) wordt metformine aan de 
medicatie toegevoegd. 
Stap 3: Toevoeging van een GLP-1-receptoragonist is de 
derde stap. 
Stap 4: Tot slot kan gekozen worden uit één van de andere 
groepen middelen, met de kanttekening dat de combinatie 
van een GLP-1-receptoragonist en een DPP-4-remmer niet 
zinvol is.

Om hypoglykemieën te voorkomen, is het advies bij een 
HbA1c < 64 mmol/mol de dosering sulfonylureumderiva-
ten en insuline te minderen of te stoppen. In de NHG-stan-
daard staan hierover gedetailleerdere adviezen.2

REFERENTIES
1 Palmer SC, et al. Sodium-glucose cotransporter protein-2 

(SGLT-2) inhibitors and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) 
receptor agonists for type 2 diabetes: systematic review and 
network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 
2021;372.

2 NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, gedeeltelijke 
herziening 22 november 2021.

Tabel 1. Voordelen en bijwerkingen van gebruik van een SGLT2-remmer of een 
GLP-1-agonist gedurende 5 jaar ten opzichte van gebruikelijke zorg.

Uitkomsten  
(5 jaar)

DM2* + eerder aangetoonde hart- en vaatziekten

Usual Care  
(per 1000)$

Usual Care &  
SGLT-2 remmer

NNT
Usual Care &  

GLP-1 agonist
NNT

Totale sterfte 120 18 minder  

-15%

56 13 minder  

-11%

77

Eindstadium 

nierfalen 

20 6 minder  

-30%

167 4 minder  

-20%

250

Niet-fataal 

hartinfarct

108 13 minder  

-12%

77 8 minder  

-7%

125

Niet-fatale beroerte 108 1 meer -* 16 minder  

-15%

63

Hartfalen 80 23 minder  

-29%

43 4 minder -*

Samengestelde 
uitkomst#

436 59 minder  
-14%

17 45 minder  
-10%

22

Gastro-intestinale 

klachten

44 onbekend - 58 meer  

+132%

17

Genitale infecties 73 143 meer  

+196%

7 21 minder  

-29%

48

Keto-acideos 2 0 meer -* 1 minder -*

Amputatie 45 6 meer -* 30 minder -*

 GRADE hoog

 GRADE redelijk 

 GRADE laag $ Uitgangsrisico gebaseerd op RECODe

*Statistisch niet-significant effect; #Samengestelde uitkomst van totale sterfte, eindstadium 

nierfalen, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en hartfalen (geen GRADE-beoordeling); 

NNT, number needed to treat (voor een (extra) gunstige uitkomst, of voor een (extra) ongunstige 

uitkomst), +DM2-patiënten met diabetes mellitus type 2.

Tabel 2. Indicatiestelling: patiënten met een zeer hoog risico op hart-  

en vaatziekten.

Patiënten met eerder 

doorgemaakte hart- en 

vaatziekten

Acuut coronair syndroom 

Angina pectoris 

Coronaire revascularisatie 

TIA of beroerte 

Symptomatische aorta-iliofemorale atherosclerose 

Aorta-aneurysma 

Claudicatio intermittens of perifere revascularisatie 

Bij beeldvorming aangetoonde atherosclerotische stenose of 

ischemie

Patiënten met chronische 

nierschade met matig tot sterk 

verhoogd cardiovasculair risico 

eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 met ACR > 30 mg/mmol 

eGFR 45-59 ml/min/1,73 m2 met ACR > 3 mg/mmol 

eGFR 10-44 ml/min/1,73 m2

Patiënten met hartfalen HFrEF met linkerventrikelejectiefractie < 40%

Tabel 3. Stappenplan medicamenteuze behandeling van zeer-hoogrisicopatiënten.

Stap 1 Start met een SGLT2-remmer (indien contra-indicatie zoals eGFR 10 tot 30 ml/min/ 

1,73 m2: start met GLP-1-receptoragonist).

Stap 2 Voeg metformine toe.

Stap 3 Voeg een GLP-1-receptoragonist toe. Bij de zeer-hoogrisicopatiënten vervallen de 

criteria van BMI > 30 kg/m2 en HbA1c < 15 mmol/mol boven de individuele 

streefwaarde.

Stap 4 Toevoeging van één van de overige middelen.



NDF Gesprekskaart Leefstijl:  
op weg naar een gezondere leefstijl

Een gezonder Nederland in 2040, dat is het doel van 
het Nationaal Preventieakkoord. Dit akkoord is ge-

sloten met ruim 70 partijen, waaronder ook de Neder-
landse Diabetes Federatie. Binnen het Nationaal Preven-
tieakkoord loopt het programma 2diabeat, een landelijk 
programma met een lokale aanpak gericht op het terug-
dringen van het aantal mensen met type 2-diabetes. Het 
programma is geïnitieerd door de Nederlandse Diabetes 
Federatie, Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Neder-
land. Er is gekozen voor een lokale aanpak omdat de di-
recte leefomgeving van een individu een grote rol speelt 
in gedragsverandering en het aannemen van een gezonde 
leefstijl. Na een ontwerpfase is het programma dit jaar 
concreet van start gegaan in enkele stadswijken, waaron-
der Geitenkamp in Arnhem en de Schilderswijk in Den 
Haag. Onder leiding van een lokale aanjager en onder-
steund vanuit het landelijke programma werken profes-
sionals in zorg, welzijn en bedrijfsleven samen om bewo-
ners te stimuleren tot een gezonde leefstijl. Om 
professionals ook echt handvatten te geven en tot een ge-
zamenlijke aanpak te komen, zijn en worden tools ont-
wikkeld die in eerste instantie lokaal worden aangeboden. 
De producten worden ook ontsloten in de NDF Toolkit 
Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie. In dit artikel 
besteden we aandacht aan het NDF Preventiepad en de 
NDF Gesprekskaart Leefstijl. 

NDF PREVENTIEPAD

Het NDF Preventiepad ondersteunt professionals om 
vroegtijdig in contact te komen met mensen met een hoog 
risico op diabetes en om met hen in gesprek te gaan over de 
juiste interventie op de juiste plek. De focus ligt op leefstijl 
en het doel is om diabetes te voorkomen of zo gezond mo-
gelijk te leven met diabetes. Het NDF Preventiepad bestaat 
uit stappen die de professional en de cliënt samen zetten. 
Elke stap is een beslismoment, richting de juiste interventie 
op de juiste plek. Het NDF Preventiepad komt nog dit jaar 

beschikbaar in de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabetes-
zorg en preventie.  
 
DIABETES RISICOTEST

De eerste stap is in principe altijd: het doen van de Diabetes 
Risicotest. Dit is ook een belangrijk onderdeel van de aanpak 
in de wijken. Mensen vanaf 45 jaar wordt geadviseerd jaar-
lijks deze test te doen om de kans op diabetes in te schatten. 
De Diabetes Risicotest is in tal van versies beschikbaar. Deze 
zijn allemaal te vinden op diabetesrisicotest.online. 

Bij een verhoogd risico op diabetes zal tijdens het gesprek 
met de zorgverlener nadrukkelijk de leefstijl aan de orde ko-
men. Immers, als we het hebben over het voorkomen van 
type 2-diabetes is een verandering van leefstijl cruciaal. 
Maar voor de meeste mensen is er weinig moeilijker dan dat. 
Daarom is een goed gesprek zo belangrijk: over wensen, over 
blokkades, interesses, haalbare stappen. 

NDF GESPREKSKAART LEEFSTIJL 

Voor dat goede gesprek kan de NDF Gesprekskaart Leef-
stijl van meerwaarde zijn. Vooruitlopend op de presentatie 
van het NDF Preventiepad kan dit instrument nu al ingezet 
worden. Eigenlijk gaat het om een set van drie producten, 
die in wisselwerking het onderwerp leefstijl herkenbaar en 
laagdrempelig bespreekbaar maken. De set, bestaande uit 
de Gesprekskaart (consultvoorbereiding), de Spreekka-
merkaart, een Wachtkamerposter en Tips voor gebruik, is 
te vinden in de rubriek Mijn Gesprek over leefstijl, op ndf-
toolkit.nl. 

De NDF Gesprekskaart Leefstijl is een manier om het per-
soonsgericht te hebben over leefstijl en te komen tot geza-
menlijke besluitvorming. Het bestaat uit vier leefstijlthe-
ma’s: Voeding, Bewegen, Welzijn en Zelfzorg. Elk thema is 
weer onderverdeeld in zes aandachtspunten. Onder het 
thema Bewegen zijn dat bijvoorbeeld: Fitter worden, Ster-
ker worden, Minder zitten, Dagpatroon, Risico’s, Sporten. 
 
Gesprekskaart (consultvoorbereiding)
De kans op een goed gesprek neemt toe als de patiënt of 
cliënt vooraf aan het denken wordt gezet en invloed krijgt 
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Figuur 1. 
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Figuur 3. 

Figuur 2. 



op de ‘gespreksagenda’. Daarvoor is de Gesprekskaart. Deze 
is in te vullen door de patiënt/cliënt, hetzij thuis, hetzij in 
de wachtkamer. 
 
Spreekkamerkaart
De professional heeft in zijn spreekkamer nagenoeg de-
zelfde kaart op tafel liggen. Dat is de Spreekkamerkaart, 
met suggesties om het gesprek goed te openen en te voeren.
 
Wachtkamerposter
De poster is een afbeelding van de Consultvoorbereidings-
kaart. De poster laat leefstijl zien als iets wat veel kanten 
heeft en waarover je kunt praten. 

STRATEGISCHE INZET

De set Mijn Gesprek over leefstijl maakt het grote en span-
nende onderwerp leefstijl concreet en behapbaar. Door het 
‘op te knippen’ in gewone, menselijke aandachtspunten 
kunnen mensen zich persoonlijk relateren, zowel wat be-
treft hun behoeften als doelen. De set helpt om deze bena-
dering bewust toe te passen in het patiëntcontact, bij het 
stellen van doelen en het maken van haalbare afspraken. 
En om daarop terug te komen bij volgende gesprekken en 

het eventueel bespreekbaar maken van nieuwe aandachts-
punten.
Bij de inzet van deze instrumenten is het belangrijk om 
aandacht te hebben voor de lokale aanpak rondom een ge-
zonde en actieve leefstijl, doorverwijzing en multidiscipli-
naire samenwerking.

NDF TOOLKIT PERSOONSGERICHTE DIABETESZORG 

Zoals gezegd is Mijn Gesprek over leefstijl een nieuwe ru-
briek in de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en 
preventie. Het doel van de toolkit is om zorgverleners met 
informatie en instrumenten te ondersteunen bij het aan-
gaan van ‘het andere gesprek’, waarin niet de aandoening 
maar de persoon centraal staat. De toolkit telt inmiddels 
18 rubrieken en het aanbod groeit gestaag. Daarbij wordt 
samengewerkt met leden van de NDF en tal van kennis-
partners, waaronder Pharos, Amsterdam UMC, Diabetes-
centrum/Diabetes Mentaal, Jan van Ooijenstichting, Ken-
niscentrum Sport en Bewegen, Wageningen University & 
Research, Bas van de Goor Foundation en de Universiteit 
Maastricht.

Meer informatie: Ndf-toolkit.nl
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