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Regionaal Protocol

Diabetes Gravidarum (GDM)
Definitie
Diabetes gravidarum (GDM) is een stoornis in de koolhydraatstofwisseling die ontstaat, of
voor het eerst ontdekt wordt tijdens de zwangerschap. Hieronder vallen zowel niet eerder
gediagnosticeerde, preexistente diabetes mellitus, als hyperglykemie die voor het eerst
ontstaat tijdens de zwangerschap. De diagnose wordt gesteld op basis van een gestoorde
OGTT in het 2e trimester.
Doel
Screening op en behandeling van diabetes mellitus (DM) en diabetes gravidarum (DG), ter
vermindering van perinatale en maternale morbiditeit.
Achtergrond
Voor eenduidige begripsvorming volgen hier de classificatie en definitie van de verschillende
vormen van diabetes:
•
•
•
•

Type 1 diabetes, ß-celdestructie, leidend tot absoluut insuline tekort
Type 2 diabetes, insulineresistentie met progressief insulinesecretiedefect
Andere specifieke types diabetes (o.a. genetische defecten, pancreasziekten etc.)
Diabetes gravidarum, diabetes gediagnosticeerd tijdens de zwangerschap (>24 wk),
waarbij manifeste diabetes is uitgesloten door test in begin van de zwangerschap.

Incidentie GDM:
2-15 % ; is in de verschillende onderzoeken zeer uiteenlopend. Dit komt mede door factoren
zoals leeftijd moeder, adipositas, sociaal economische status, etniciteit, soort test dat
gebruikt is, diabetes is familie, macrosomie, doodgeboorte en aangeboren afwijkingen.
Verhoogde risico’s
Een zwangere met diabetes gravidarum heeft een verhoogd risico op de volgende
complicaties:
- congenitale afwijkingen
- foetale groeivertraging met name als gevolg van vaatschade
- toename perinatale sterfte
- macrosomie
- schouderdystocie
- neonatale hypoglycaemie
- neonatale hyperbilirubinemie
- vroeggeboorte als gevolg van polyhydramnion en/of macrosomie
- vrouwen met een doorgemaakte diabetes gravidarum hebben 50% kans om binnen
vijf jaar diabetes te ontwikkelen.
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Screening:
De gouden standaard waarop alle screening met behulp van bloedsuiker is gebaseerd is de
OGTT met 100gram glucose belasting. De WHO beveelt aan alle zwangeren te screenen met
een 75-gram OGTT met een afkappunt van 7.8 na 2uur. Mocht de OGTT geweigerd worden
door cliënt is het advies om een dagcurve te doen.
-

-

-

Alle zwangeren worden bij de intake gescreend op aanwezigheid van diabetes d.m.v.
een random glucose. Bij voorkeur wordt de glucose meebepaald bij het routine
bloedonderzoek in het eerste trimester (intake) met een veneuze bepaling.
Indien random glucose bij intake verhoogd dan een nuchtere glucose. Indien
nuchtere glucose afwijkend wordt een OGTT bij 16 weken gedaan.
Bij een verhoogde nuchtere glucose is het advies om tussen de 24-28 weken
nogmaals te screenen d.m.v. een OGTT.
Zwangeren met een risicofactor voor diabetes gravidarum: screenen d.m.v. OGTT
tussen 24-28 weken. Risicofactoren zijn:
o Etnische achtergrond ( Zuid-Aziaten zoals Hindoestanen, Afro-Caribiërs,
vrouwen uit het Midden-Oosten, Marokko en Egypte)
o Obesitas, BMI ≥ 30 kg/m²
o Positieve familieanamnese (1e graad) voor DM type 1 en 2 (NB: DMG bij 1e
graad familielid is géén risicofactor)
o Eerder kind percentiel > 95 of >4500gram
o Verdenking macrosomie/polyhydramnion huidige graviditeit.
o Niet verklaarbare IUVD i.a.
o PCOS
Vrouwen met een eerder doorgemaakte GDM: OGTT bij 16 weken en bij 24-28weken.

Verdenking macrosomie/polyhydramnion huidige graviditeit:
Definitie verdenking macrosomie: AC ≥ P95
Definitie verdenking polyhydramnion: AFI ≥ P95 (zie bijlage)
Vóór 30 weken:
Bij een verdenking op macrosomie of polyhydramnion vóór 30 weken, kan een OGTT gedaan
worden. Indien er al een OGTT is gedaan in het tweede trimester, is een herhaling niet
nodig. Indien verdenking macrosomie bij de SEO/GUO is het advies om bij 24/26 weken een
OGTT in te zetten.
Vanaf 30 weken:
Bij een verdenking op macrosomie of polyhydramnion in het derde trimester, kan het
volgende aan de zwangere geadviseerd worden:
- Glucose dagcurve: 3x prikken rondom maaltijd. Afkapwaarden: nuchter glucose  5,3
mmol/l, de postprandiale een uurswaarde  7,8 mol/l en de tweeuurswaarde  6,7
mmol/l , capillair;
- volgen van voedingsadviezen, zoals ook geadviseerd wordt aan vrouwen met GDM;
- eventueel in samenspraak met een diëtiste, in combinatie met glucosedagcurve(s);
- glucose dagcurve 2 weken na voedingsadviezen herhalen indien eerste gestoord,
indien opnieuw gestoord: verwijzing 2e lijn;
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zie ook de counselingshandvatten macrosomie;
eventueel na de zwangerschap via huisarts controle voor diabetes.

De rationale voor dit beleid is als volgt:
Een OGTT is geen afspiegeling van de glucosewaarden in het dagelijks leven, maar een
diagnostisch middel om diabetes gravidarum op te sporen. De OGTT is alleen
wetenschappelijk onderzocht in het eerste en tweede trimester. In deze studies werden de
afkappunten bepaald aan de hand van nadelige uitkomsten. Bij glucosewaarden boven deze
afkappunten, ontstonden er verhoogde risico’s. Omdat de OGTT na 30 weken niet
onderzocht is, is het onbekend bij welke afkappunten de glucosewaarden tot verhoogde
risico’s kunnen leiden. Omdat de gevoeligheid voor insuline in de cellen daalt gedurende de
zwangerschap, zouden hogere glucosewaarden na 30 weken fysiologisch kunnen zijn en
hoeven ze niet altijd te wijzen op klinisch relevante GDM.
Hierdoor is het niet mogelijk om de diagnose GDM op basis van een OGTT na 30 weken te
stellen. Wel kan een zwangere met verdenking op GDM passend advies en beleid krijgen.
NB: de tweede lijn houdt voor deze cliënten wel de OGTT aan voor standaard test.
Diagnostiek
De diagnose GDM wordt gesteld op basis van een gestoorde orale glucose tolerantietest
(OGTT). In de literatuur zijn verschillende vormen van OGTT beschreven met verschillende
afkapwaarden. Voor het huidige protocol is gekozen voor een 75 gram OGTT waarbij de
afkapwaarden zijn gebaseerd op een combinatie van de verschillende studies (zie literatuur).
De OGTT is gestoord als minimaal 1 veneuze glucosewaarden afwijkend is:
▪
▪

nuchter
2 uur na belasting

 5,6 mmol/l
 7,8 mmol/l

Behandeling
Behandeling van GDM start in de tweede lijn en begint met een dieetadvies met daarbij
twee-wekelijkse glucose dagcurve bepalingen. Indien de streefwaarden niet gehaald worden
met het dieet (nuchter glucose  5,3 mmol/l, de postprandiale een uurswaarde  7,8 mol/l
en/of de tweeuurswaarde  6,7 mmol/l , capillair) zal er glucoseverlagende medicatie worden
voorgeschreven.
Indien met het dieet een adequate glucoseregulatie wordt verkregen en er geen sprake is
van verdenking op macrosomie mag de zwangere terug naar de 1e lijn. De zwangere krijgt
dan 4 wekelijks een groeiecho om verdenking op macrosomie uit te sluiten. Indien de
glucosewaarden goed blijven en er geen extreme toename van de groeicurve is, is partus in
1e lijn akkoord. Bij gestoorde glucosewaarden en/of macrosomie vindt overleg plaats met de
2e lijn.
Postpartum
Post partum bij de diabetes gravidarum een brief meesturen voor de huisarts omdat 6 weken
p.p. een nuchtere glucose bepaald moet worden en hij/zij de diabetes verder moet opvolgen
(bij voorkeur jaarlijks controle).
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Bijlage 1:
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