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Doel 
Op eenduidige wijze verrichten van diagnostiek en behandeling van de zwangere met 

verhoogde bloedglucosewaarden.  

 

Definitie 

Diabetes Gravidarum (DG) is elke vorm van hyperglykemie die tijdens de zwangerschap 

wordt ontdekt, onafhankelijk van het feit of deze afwijking na de zwangerschap weer 

verdwijnt. 

 

Achtergrond 
DG komt in 3-5 % van alle zwangerschappen voor. Over screening en behandeling bestaat 

wereldwijd geen uniformiteit.  

Zwangerschappen gecompliceerd door DG worden gekenmerkt door een verhoogde kans op 

maternale, foetale en neonatale mortaliteit en morbiditeit zoals prematuriteit, structurele 

afwijkingen, foetale macrosomie, schouderdystocie, neonatale hypoglykemie en neonatale 

hyperbilirubinemie. Een zo goed mogelijke glucoseregulatie gedurende de zwangerschap is 

van groot belang voor vermindering van het risico op deze complicaties.  

Vrouwen bij wie aan het eind van het eerste trimester of bij de eerste prenatale controle de 

glucosewaarde verhoogd is, hebben een groter risico op een gecompliceerde zwangerschap 

(o.a. structurele afwijkingen). Meest waarschijnlijk is hier sprake van een pre-existente 

diabetes mellitus type 2 of 1 (zelden). 

Onderzoek laat zien dat behandeling van DG het aantal ernstige perinatale complicaties 

verlaagt (1% versus 4%, RR 0,33, 95%-CI 0,14-0,75, NNT=34) (Crowther, 2005) (Landon, 

2019). Opsporing en behandeling lijkt dus zinvol.  

Vrouwen met een doorgemaakte DG hebben een verhoogde kans om binnen vijf tot tien jaar 

diabetes mellitus type 2 te ontwikkelen, 50% in de eerste vijf jaar (Kim, 2002).  
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Bevoegdheden   

Diabetes Gravidarum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bepalen beleid gedurende de 
zwangerschap 

x   x     x 

Instructie zelfcontrole x x x       

Verstrekken voedingsadvies x  x x   x  x 

Bepalen beleid gedurende de partus t.a.v. 
glucose 

x x x x      

Afnemen bloedsglucosewaarden x x x x x x  x  

Toedienen insuline  x x x  x   x  

Verklaring bevoegdheden; 1 = internist 2 = assistent interne geneeskunde 3 = 

diabetesverpleegkundige 4 = gynaecoloog/ arts assistent/ klinisch verloskundige 5 = (LL) 

O&G verpleegkundige 6 = laborant 7 = diëtiste 8 = patiënt 9 = 1e lijns-verloskundige  

 

Beleid opsporen DG 

Screening:  

Screening 1e trimester 

 Glucose (at random) voor alle zwangeren, meebepalen met 1e trimester 
zwangerenlab. 

 Indien een afwijkende waarde* bij 1e trimester lab: 3 punts-glucosedagcurve (GDC)**; 
indien opnieuw afwijkende waarden*** zie verder behandeling 1e of 2e lijn. 

 Indien DG i.a: 3 punts-GDC bij 16 weken; indien afwijkende waarden*** zie verder 
behandeling 1e of 2e lijn. 
 

*     Afwijkende waarde at random glucose: ≥7,0 mmol/l. 
**   3-punts-glucosedagcurve (GDC); nuchter, 2 uur na ontbijt en 2 uur na de lunch.  

      Na het eetmoment geen intake meer behalve water. 
***  Afwijkende waarden GDC: nuchter: ≥ 6,0 mmol/l; 2 uur na de maaltijd: ≥7,0 mmol/l. 

 
NB indien de 3-punts GDC afwijkend is in de periode tussen 10-16 weken zwangerschap 
wijst dit op mogelijk gestoorde glucosewaarden rondom de conceptie en is er een indicatie 
om een GUO te verrichten. 

 
Screening 2e/3e trimester 

 DG i.a. 
 BMI > 30 
 macrosomie >p95 of geboortegewicht >4500 gram i.a 
 diabetes bij 1e graad familieleden van de zwangere (zowel type 1 als type 2 en DG) 
 bepaalde etnische groepen: vrouwen afkomstig uit Zuid-Azië, Noord-Afrika, Nabije en 

Midden-Oosten, Caribisch gebied en Hindoestanen ** 
 onverklaarde IUVD i.a  

 PCOS 
 
**Meest voorkomende landen; Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Somalië, Ghana, Eritrea, 
Turkije, Syrië, Saoedi-Arabië, India, Pakistan, Indonesië, Thailand, China, Antillen en 
Suriname.  
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Indicaties voor diagnostiek naar DG middels GDC 

 klachten suggestief voor diabetes  

 positieve discongruentie in huidige zwangerschap 

 polyhydramnion in de huidige zwangerschap  

 
Wijze en termijn van afname  
Capillaire afname via laboratorium naar keuze. Tevens in 1e lijns praktijk met gevalideerde 
apparatuur (POCT) in samenwerking met een gecertificeerd laboratorium.  
GDC: 24-26 /29-31 /33-35 (bij voorkeur op eenzelfde dag) 
Instructie patiënt: na het eetmoment geen intake meer behalve water tot aan de volgende 
afname. 

 
 24-26 weken; 3-punts curve, nuchter, 2 uur na ontbijt en 2 uur na de lunch 

 29-31 weken; 3-punts curve, nuchter, 2 uur na ontbijt en 2 uur na de lunch 

 33-35 weken; 3-punts curve, nuchter, 2 uur na ontbijt en 2 uur na de lunch 

 
Diagnose  
 
De diagnose DG wordt gesteld op basis van de 3 punts-GDC.  
 

Afkapwaarden bij screening om diagnose DG te stellen: 

 Nuchter: ≥6,0 mmol/l 

 2 uur na de maaltijd: ≥7,0 mmol/l 

 
Advies voor risicogroepen 
 
Geef dieetadvies aan zwangeren met een verhoogd risico, counsel over gezonde voeding en 
verwijs indien nodig naar een diëtiste. Voor meer informatie zie ook 
www.voedingscentrum.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=2752538b-b97b-4597-80f2-d3947905202a
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Beleid bij vastgestelde DG 
 
Beoordeel of mevrouw 1e of 2e lijns begeleiding nodig heeft, omdat de begeleiding in beide 
groepen verschillend is (zie flowchart). 
Bij BMI ≥ 35 kg/m² of groei >p95 indicatie voor overdracht naar de 2e lijn. 
 

Behandeling 1e lijn  
 
Prenataal o.l.v. de 1e lijn 
 

1. Aanmelding van patiënt door de verloskundige bij de poli-assistente van het 
diabetesteam-interne, hierbij wordt het juiste mailadres en de a terme datum van 
de zwangere doorgegeven. Tevens doorgeven of patiënt de Nederlandse taal goed 
beheerst. 

 
De patiënt krijgt per mail een instructiefilm met: 

 uitleg wat DG is 

 informatie over voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes 

 instructie over hoe de controle en het dagelijks thuis prikken vanaf nu gaat.  
Zij hoeft hiervoor niet naar het ziekenhuis te komen, de glucosemeter wordt 
toegestuurd. Na een aantal dagen is er telefonisch contact met de 
diabetesverpleegkundige om de waarden te controleren. Tevens is er een 
belafspraak met de diëtiste, met als doel te beoordelen of alle informatie begrepen is.  
Na 1 week belt de internist of de verpleegkundig specialist om de eerste curves 
samen door te spreken en een beleid te maken voor de langere termijn.  

 
Uitzonderingen worden gemaakt voor niet-Nederlandssprekende zwangeren of 
zwangeren die de instructie niet goed kunnen begrijpen; zij krijgen een fysieke 
afspraak in het ASz Zwijndrecht of Dordwijk op de diabetespoli. 

 
2. Groeiecho bij +/-30 en +/-34 weken plannen. 

 
3. Bij intentie om borstvoeding te geven; instructie geven over antepartum kolven vanaf 

36 weken en wijzen op folder borstvoeding bij diabetes zichtbaar in de ASZ 
behandelpad app. (Instructies antepartum kolven, voor de verloskundige volgen via 
de lactatiekundige, zij maakt een voorlichting voor de verloskundige) 

 
4. 1e lijns verloskundige controleert bij iedere zwangerschapscontrole ook de waarden* 

in het boekje van de zwangere, indien goede waarden en groei van het kind blijft 
onder de p95 kan de zwangere de zorg in de eerste lijn continueren. 

 
Normale glucosewaarden (streefwaarden*) 
 

*Streefwaarden bij behandeling: 

 Nuchter ≤5.3 

 2 uurs waarde ≤6.7 

 
 
 
 
 
 
 
 



VSV Dordrecht e.o. 

 

Diabetes gravidarum: screening en beleid, dec 2020 
 

5 

Indicaties voor verwijzing 2e lijn 
 

 BMI ≥ 35 

 Macrosomie (AC en/of EFW > p95) 

 Persisterend gestoorde waarden. Deze worden door diabetesverpleegkundige aan de 
internist gemeld. Indien er noodzaak tot het gebruik van medicatie ontstaat, zal de 
zwangere door de internist verwezen worden naar de gynaecoloog (zie verder 
behandeling en partus 2e lijn). 

 Verloskundige maakt een afspraak op het gecombineerde diabetes spreekuur 
ZWADM (gynaecoloog, internist). 

 In bovenstaande gevallen mailt de verloskundige vanuit 1e lijn een consult, 
zwangerschapskaart en echocurves naar het zorgmailadres gynaecoloog. 

 
Partus o.l.v. de 1e lijn  
 

 Thuis of poliklinisch. 

 Stoppen met glucosecontrole op de dag van de partus. 

 Verwijzing naar de 2e lijn voor inleiding bij 41 weken: consult uiterlijk 40+4. 

 

Post partum o.l.v. de 1e lijn 

 

 CAVE: onverwacht macrosoom kind (geboortegewicht kind >p95): glucosecontrole 

volgens afnameschema* met POCT thuis (gevalideerde glucose meter van een 
gecertificeerd laboratorium) of via de afdeling op Rhena. Start actief bijvoeden kind.  

 Geboortegewicht kind <p95 actief borstvoedingsbeleid of start kunstvoeding (al naar 
gelang de wens van patiënte). 

 Let altijd op tekenen van hypoglycaemie bij de pasgeborene bij moeders met 
diabetes gravidarum. 

 

*Afname schema: 1,3 en 7 uur postpartum voor de voeding  
< 2,6 en > 7,0      consult kinderarts  
> 2,6 – 7              continueer volgens schema  

 
Nacontrole 1e lijn  
 

 Patiënt krijgt een informatiebrief van de internist, hierin staan adviezen voor de 
toekomst. 

 Nacontrole glucosewaarden via de huisarts volgens adviezen in de brief van de 
internist. 

 Jaarlijkse glucosecontrole door de huisarts. 

 Reguliere nacontrole zwangerschap bij de verloskundige. 
 

Behandeling 2e lijn  
 
Dit betreft dus patiënten die in de zwangerschap al in de 2e lijn onder controle zijn of 
zwangeren die vanuit de 1e lijn verwezen zijn tijdens de zwangerschap. 
 
Prenataal o.l.v. de 2e lijn  
 

1. De gynaecoloog of arts-ass geeft aan de poliassistente gynaecologie door dat patiënt 
bij het diabetesteam-interne aangemeld moet worden. De poliassistente geeft via een 
order in HIX door aan de diabetespoli dat patiënt de instructiefilms via de mail 
toegestuurd moet krijgen. Hierbij wordt het juiste mailadres en de a terme datum 
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van de zwangere doorgegeven. Tevens doorgeven of patiënt goed Nederlands 
verstaat en een instructie via video kan volgen. 

 
De patiënt krijgt per mail een instructiefilm met: 

 uitleg wat diabetes gravidarum is 

 informatie over voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes 

 instructie over hoe de controle en het dagelijks thuis prikken vanaf nu gaat.  
Zij hoeft hiervoor niet naar het ziekenhuis te komen, de glucosemeter wordt 
toegestuurd. Na een aantal dagen is er telefonisch contact met de 
diabetesverpleegkundige om de waarden te controleren. Tevens is er een 
belafspraak met de diëtiste, met als doel te beoordelen of alle informatie begrepen is.  
Na 1 week belt de internist of de verpleegkundig specialist om de eerste curves 
samen door te spreken en een beleid te maken voor de langere termijn.  

 
Uitzonderingen worden gemaakt voor niet-Nederlandssprekende zwangeren of 
zwangeren die de instructies niet goed kunnen begrijpen; de poli-assistente maakt 
een afspraak op de diabetespoli in het ASz Zwijndrecht of Dordwijk. 

 
2. De gynaecoloog of arts-assistent maakt in HIX een verwijzing voor de internist 

 

3. Afhankelijk van de amenorroe vraagt de gynaecoloog/arts-ass, de poli-assistente 
gynaecologie een afspraak te maken op het gecombineerde diabetes spreekuur 
interne/gynaecologie ZWADAM (gynaecoloog, internist) ca.2 weken na de instructie. 
 

4. Groeiecho bij +/-30 en +/-34 weken plannen. 
 

5. Bij intentie om borstvoeding te geven; verwijzing lactatiekundige voor instructie 
antepartum kolven vanaf 36 weken en wijzen op folder borstvoeding bij diabetes 
(zichtbaar in de ASZ behandelpad app). 
 

6. Vervolgbeleid prenataal 2e lijn: 

 Bij normale glucose waarden met dieet en een groei van het kind < p95 
continueert de normale zorg in de tweede lijn en volgt  en expectatief beleid tot 
uiterlijk 41 weken zwangerschap. 

 Bij AC en/of EFW p>95 counseling tav mogelijkheid voor inleiding vanaf 38 weken 
zwangerschap. (pm voor 2e lijn: nog counselingtekst maken voor wel/niet inleiden 
en advies prim sectio als EFW >4500gr)  

 In geval van persisterende hoge glucosewaarden kan de internist de zwangere 
instellen op medicatie. Baring wordt dan ingeleid bij 38-39 weken zwangerschap. 

 Adviseer de zwangere die medicatie gebruikt voor haar DG om haar eigen 
prikspullen mee te brengen ten tijde van de inleiding/bevalling. 

 
Partus en post partum o.l.v.de  2e lijn  
 
Diabetes gravidarum met dieet 
Durante partu: 

 CTG-bewaking  

 Stoppen met glucosecontroles op de dag van de partus, normale voeding. 
 

Postpartum: 

 Consult kinderarts, registreren als zieke zuigeling op naam van de kinderarts 

 Neonaat prikken volgens afnameschema (*). 

 Bijvoeden gaat in overleg met de kinderarts, actief borstvoedingsbeleid. 

 Geen glucosecontroles bij moeder, normale voeding. 
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Diabetes gravidarum met medicatie* 
*Zwangere brengt zelf prikspullen mee 
 

Durante partu: 

 CTG-bewaking 

 Glucose controles à 2 uur (bij voorkeur door patiënt zelf, uitslagen noteren 
dagschema), streven naar glucose waarden tussen de 4 en 7.  

 Eigen dieet en huidige dosering insuline handhaven, zolang de patiënte eet en niet 
braakt en de glucosewaarden goed zijn. Eet de patiënte niet dan ook geen 
kortwerkende insuline spuiten. 

 Bij te hoge glucose (> 10, twee keer gemeten, met interval van een uur) overleg met 
arts-assistent interne over hoeveelheid kortwerkende insuline toe te dienen. 

 Bij hypoglykemie de insuline stoppen. Dextropur volgens instructies in de blauwe 
Hypobak, zonodig extra koolhydraten (appelsap of boterham). Bloedglucose controle 
30 minuten na een hypoglykemie. 

 Bij ernstige hypoglykemie (=bewustzijnsverlies): 10 ml Glucose 40 % (dit alleen i.o.v. 
arts en zonodig nog 1 maal herhalen) en arts-assistent interne in consult vragen. 

 

Post partum: 

 Consult kinderarts, zieke zuigeling registratie op naam van de kinderarts. 

 Neonaat prikken volgens afnameschema (*) 

 Bijvoeden gaat in overleg met de kinderarts, actief borstvoedingsbeleid 

 glucoseregulerende medicatie staken, tenzij door de internist poliklinisch anders is 
afgesproken. 

 Geen glucosecontroles bij moeder, normale voeding. 

*Afname schema: 1,3 en 7 uur postpartum voor de voeding  
< 2,6 en > 7,0      consult kinderarts  
> 2,6 – 7              continueer volgens schema  

 
Nacontrole 2e lijn (met en zonder medicatie)  

 Patiënt krijgt een informatiebrief van de internist, hierin staan adviezen voor de 
toekomst. 

 Nacontrole glucosewaarden bij de huisarts, tenzij de internist dit anders afspreekt. 

 Er volgen jaarlijkse glucosecontroles door huisarts. 

 Reguliere nacontrole zwangerschap. 

 
 
Complicaties/begrippen  

 Macrosomie, hetgeen gepaard gaat met vertraagde longrijping en een grotere kans 
op foetale asfyxie, mechanische problemen bij de baring. 

 Hypoglycaemie bij moeder: gekenmerkt door bleekheid, extreme moeheid, 
nervositas, hoofdpijn, braken, duizeligheid, overmatig zweten, tremor, tachycardie, 
hongergevoel, dubbelzien met gevaar voor een hypoglycaemisch coma. 

 Hypoglycaemie bij baby: onrust, fladderen. 
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