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Suikermetabolisme en zwangerschap 

1ste  helft zwangerschap 
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Suikermetabolisme en zwangerschap 

> 24 weken  

 

 

 

 

 

↑ Vetdepositie  

↑ Calorie-intake 

↓ Fysieke inspanning 

↑ β cellen 

pancreas 

Glucose 



Definitie 

 Diabetes of suikerziekte 

 een chronische ziekte waarbij het 

suikergehalte in het bloed te hoog is. 

 

 Verschillende types 

 Type 1 diabetes 

 Type 2 diabetes 

 Gestationele diabetes 
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Studiedag Diabetes 2016 

Diabetes Mellitus en zwangerschap 

 6 -10 % van alle zwangeren 
 GDM    87,5%  

 DM1   7,5%    

 DM2  5%   

 Grote plaatselijke verschillen 

 Centra met expertise 

 Diabetes referentie centrum 

 

 Gestationele diabetes 

 Wereldwijde schatting: +/- 7% 

 Prevalentie US: 9% 

 Prevalentie UZ Brussel: 8-10 % (2014: 9,1%) 

 Toegenomen incidentie de laatste decade 

 Toegenomen maternele leeftijd 

 Toegenomen maternele BMI 

    



Definitie  

 Gestationele diabetes 

 ACOG 

 Toestand van glucose intolerantie die ontstaat of voor het 

eerst ontdekt wordt tijdens de zwangerschap. 

- Onafhankelijk van de ernst van de glucose intolerantie 

- Onafhankelijk van de behandeling ( dieet, insuline) 

- Onafhankelijk van het feit of deze conditie persisteert na de 

zwangerschap 

 WHO / ADA / IADPSG 

 GDM: Toestand van glucose intolerantie gediagnosticeerd 

vanaf 2de helft zwangerschap 

 Diabetes mellitus van de zwangerschap: glucose 

intolerantie gediagnosticeerd 1ste helft zwangerschap 
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Definitie 

 Gestationele diabetes 

 

 Meeste vrouwen hebben glucose intolerantie die ontstaat 

tijdens de zwangerschap 

 

 Maar: 

 Geen uitsluitsel over het al of niet aanwezig zijn van 

miskende glucose intolerantie voor de zwangerschap 

- Niet gediagnosticeerde DM type 2 

- Latente vorm van DM type 1 
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Risicofactoren gestationele diabetes  

 Maternele leeftijd > 25 jaar  

 Maternele obesitas 

 BMI > 30 kg/m² 

 Extreme gewichtstoename tussen 2 zwangerschappen 

 Extreme maternele gewichtstoename 1ste helft zwangerschap 

 Etnische  origine  (verhoogd basisrisico op DM type 2) 

Solomon et al, JAMA 1997;278:1078 

CDC Florida 2004- 07  Kim 2012   
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RR  7 -11 
Midden Oosten   RR 10 



Risicofactoren gestationele diabetes  

 Maternele geboortegewicht > 4,1 kg of onder de 2,7 kg   

 Persoonlijke voorgeschiedenis  

 PCO 

 afwijkende glucose tolerantie 

 MIU of congenitale afwijkingen 

 Essentiële hypertensie of zwangerschapsgebonden problematiek van 

hypertensie 

 Gebruik van glucocorticoïden  

 Familiale voorgeschiedenis van diabetes 

 Zeker indien het 1ste graad verwanten betreft 

 Meerlingzwangerschap → ↑ placentaire massa → ↑ diabetogene toestand  

     

Solomon et al, JAMA 1997;278:1078 

Sivan et al, Obst Gynecol 2002; 99: 91-4 

Schwartz et al. Am J Obstet Gynecol 2001; 181:912-14 
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Screening en diagnostiek  

 Vroegtijdig opsporen & behandelen van gestationele diabetes : 
 Vermindering maternele morbiditeit 

- Reductie preEclampsie ( RR 0,62 , 95% CI 0,43-0,89; 7,2% versus 11,7%) 

- Geen siginificant verschil in maternele BMI, gewichtstoename in de 
zwangerschap, incidentie sectio caesarea. 

 Vermindering foetale morbiditeit 
- Significante daling  schouderdystocie  (RR 0,50 , 95% CI 0,35-0,71) 

- Minder voorkomen van macrosomie ( RR 0,42%, CI 0,23-0,77) 

 Vermindering neonatale morbiditeit 

 

Nut van screening en diagnostiek 
 

 
  

    Benefits and Harms of Treating Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-analysis for 
   the U.S. Preventive Services Task Force and the National Institutes of Health Office of Medical Applications 
   of Research 
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Wie screenen ? 

 Screening op basis van risicofactoren 

 Laag risico → voldoen aan alle volgende criteria: 
 Maternele leeftijd jonger dan 25 jaar 

 Materneel gewicht: BMI < 25 kg/m² 

 Ethniciteit met lage prevalentie van GDM ( dus geen 
Latino, African-American, Native American, Zuid-oost  
Asië, Pacific bewoner) 

 Geen 1ste graads verwanten met diabetes mellitus 

 Geen antecedenten van afwijkende glucosetolerantie 

 Geen antecedenten van abnormale 
zwangerschapsuitkomst 

 ADA recommendations, Am J Obstet Gynecol 1999; 181:798 

 Echter 20% diagnose GDM: geen risicofactoren 

Avalos et al, Diabetes Care 2013;36:3040   Chevalier et al Diabetes Metab 2011; 37:419 
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Wie screenen ? 

 Universele screening 

 Gesteund door de ACOG 

 Verhoogde sensitiviteit 

 Meest praktische aanpak 

 

  HAPO studie: (2008) 

 universele screening is de beste methode om de 

zwangerschapsuitkomst te verbeteren,  

- vermits hyperglycemie de foetus kan aantasten,  

- zelfs indien de zwangere vrouw niet voldoet aan de ADA 

criteria voor de diagnose van gestationele diabetes 
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Wanneer screenen? 

 Universele screening:  
 Optimale tijdstip: 24-28  zwangerschapsweek 

 

 Bij hoog risico heeft op miskende DM type 2:  

 

 screening bij het 1ste prenatale bezoek 
- Manifeste obesitas (BMI > 30 kg/m²) 

- Persoonlijke voorgeschiedenis van GDM 

- PCO 
→ indien screening negatief: herhalen bij een 
zwangerschapsduur van 24-28 weken 

 

suggestief voor miskende pregestationele diabetes 2 

 HbA1C > 6,5% ( > 48mmol/mol) 

 nuchtere glycemie >126 mg/dl  

    Randomglycemie  > 200 mg/dl  

 

 
     Moyer et al  Ann intern Med 2014.160:414 
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Hoe screenen  

 

 Willekeurige nuchtere glycemie 

 2 staps-screening / diagnose: 

 50-gram glucose challenge test 

 Diagnose: OGTT 

 1 stap screening /diagnose 

 75 gram, 2 uur OGTT 
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Hoe screenen?  

  Nuchtere meting glycemie 
 Nuchter: > 126 mg/dl  diagnose diabetes  

 Indien nuchtere glycemie < 85 mg/dl 

 Negatieve predictieve waarde gestationele 
diabetes: 97% 

 Als OGTT niet mogelijk  

 Nausea, braken, bypass 

 
                                                                              Alberti et al, Diabetes Med 2004; 27: S88-S90 
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Two step screening  

 

 ‘O Sullivan 

 Aanbevolen door ACOG / ADA/ Canadian DA 

 50-g orale glucose challenge test 
 50 gram orale glucose  

 Gestandaardiseerde vorm van glucose  

- Niet vervangen door andere voedingswaarden die beter getolereerd 

worden, bv cola 

 → ↓ sensitiviteit en specificiteit 

 Onafhankelijk van tijdstip van laatste maaltijd 

 Precies 60 minuten later:  

- glycemie bepaling ( plasma/serum glc) in veneus plasma 

- Geen gebruik maken van capillaire meting (minder nauwkeurigheid) 
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Two step screening  : STEP 1   

 50-g orale glucose challenge test  
 

 Bovengrens 130 mg/dl of 140 mg/dl 

 130 mg/dl:  
 25% van de zwangere vrouwen hebben een positief resultaat 

 90% van de patiënten met gestationele diabetes wordt opgespoord 

 Kost per opgespoorde diabetespatiënt: 249$ 

 140 mg/dl 
 14%-18% van de zwangere vrouwen hebben een positief resultaat 

 80% van de patiënten met gestationele diabetes wordt opgespoord 

 Kost per opgespoorde diabetespatiënt: 222$ 

 

 Indien waarde ≥ 200 mg/dl: 80% van de vrouwen GDM 
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Two step screening  STEP 2 

 Orale glucose tolerantie test (OGTT) 
 3 uur  100 gram glucose oraal 

 2 gestoorde waarden: positieve test 

 2 criteria voor grenswaarden: 
 ‘ Fourth International Workshop-Conference on Gestational 

Diabetes’ Carpenter and Coustan criteria 

 National Diabetes Data Group (NDDG) 

 

  NDDG Carpenter & Coustan 

nuchtere glycemie 105 95 

60 min 190 180 

120 min 165 155 

180 min 145 140 

INCIDENTIE GDM 3% 5% 
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Two step screening  en IGT   

 Wat indien er slechts 1 waarde gestoord is ? 
 gestoorde insulineresistentie  (IGT) vergelijkbaar met patiënten met 

gestationele diabetes 

 Associatie aan  
 hogere incidentie macrosomie, sectio caesarea, preëclampsie 

  verhoogd risico op de ontwikkeling van diabetes in hun latere leven 

 

 2 voorstellen 
 Herhalen van de OGTT 4 weken later 

 Behandelen zoals 2 gestoorde waarden 

 

 Uitzonderingen: 
 Patiënten met een refractaire hypoglycemie (<50 mg/dl) na 3 uur 

 geen verhoogd risico op macrosomie of DM type 2 

 
     McLaughlin et al, Am J Obstet Gynecol. 2006; 194: e16-9 
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One step screening   

 75 g orale glucose tolerantie test 
 IADPSG, WHO, australian Diabetes 

 75 g gestandaardiseerde glucose oplossing bij nuchtere 

patiënte 

 1 te hoge waarde: positieve test 

 18% van doorsnee obstetrische populatie: GDM 

 

 

 

 

 

Glycemie 

nuchter ≥ 92 mg/dl 

1 uur ≥ 180 mg/dl 

2 uur ≥ 153 mg/dl 

HAPO  N Engl J Med 2008; 358:1991 

WHO 2013 
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Screening 

1steps IADPSGC versus 2-steps Carpenter-Coustan 

 Nadeel: 
 Prevalentie GDM met 1-step 3,5 maal hoger  toename kosten 

 42% van GDM 1-step geëxcludeerd met 2-step 

 Bijkomende diagnoses 1-step  

   - 55% verstoorde nuchtere G (92-95) 

   - 33% verstoorde G 1u postprandiaal 

   - 12% verstoorde G 2u postprandiaal 

 Insulinebehoefte 

 20 % ( in de 2 groepen)  

 wel verschil in type insuline (1 steps vs 2 steps) 

- 1steps: ↑nood aan intermediar werkende insuline:  8,3 vs 0,5%  

- 1steps: ↓ nood aan kortwerkende insuline: 3,5 vs 17,8% 
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Screening 

 

1steps IADPSGC versus 2-steps Carpenter-Coustan 
 Voordeel  

 Betere tolerantie test 

 reductie maternele en neonatale complicaties door de snelle detectie en 

behandeling “ milde GDM” 
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Duran , Diab Care 2014 

IADPSGC 

 (1526) 

 

2 steps 

(1750) 

GDM (%) 35,5 10,6 

AHT  3,5 4,1 

Prematuriteit 5,7 6,4 

Sectio 19,7 25,4 

SGA 7,1 7,7 

LGA 3,7 4,6 

Apgar 1 min < 7 3,5 3,8 

Neonatale IZ 6,2 8,2 
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Verwikkelingen diabetes 

 



Verwikkelingen Gestationele Diabetes 

 Zwangerschap 
 
 Gestationele hypertensie 

10-20% 

 Preeclampsie 2-12% 

 Sectio Caesarea  RR2 

 Polyhydramnion 

 

 Foetaal 
 Macrosomie 20% 

 overdreven groei van insuline 

gevoelige weefsel 

 Romp-schouder obesitas 

 Organomegalie vnl lever 

 Toename spiermassa 

 Toename vetmassa door 

hyperplasie adipocyten 

 Associatie aan  
 ↑ Geboortetrauma 

 ↑ Kunstverlossingen 

 ↑ Perinatale sterfte 

 ↑ RDS 

 ↑ hypertrofische cardiomyopathie 

 intra-uteriene vruchtdood 

 thrombose vena renalis 

  cryptorchidie 
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 Neonataal 
 Polycythaemia 

 Hyperbilirubinemie, 

 Hypoglycemie 

 Hypocalcemie 

 



Lange termijn verwikkelingen 

Gestationele diabetes 

 Kind 

 obesitas 

 diabetes gedurende 

kinderleeftijd of adolescentie 

 Psychomotorische 

ontwikkelingsstoornissen 

 fijne motoriek 

 grove motoriek 

 Concentratiestoornissen 

 ADHD   

 Moeder 
 DM type 2 

 50% binnen 10 jaar  

 Verhoogd risico 

cardiovasculaire 

aandoeningen 
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Preexisterende diabetes  ≈ 1 %   

 Type 1 diabetes: 

  insulinedependente diabetes 

 “iuveniele diabetes” 

 Auto-immune ziekte 

 Destructie van de bètacel in de 

pancreas 

 Pathogenese ? 

circulerende “islet-cell” 

antilichamen 

HLA DR3/DR4 allelen 

 Noodzaak aan insuline behandeling 

 Ontstaat meestal op jonge leeftijd (< 

35 jaar) 

 Type 2 diabetes 

 meest voorkomende vorm ( 

“ouderdoms” diabetes) 

 begint na het 35-40ste levensjaar. 

  risicofactor = overgewicht 

 verhoogde insulineweerstand ~ 

onvoldoende insulineproductie ter 

hoogte van de pancreas 

 Therapie: 

 Orale medicatie die de 

insulinegevoeligheid verhoogt 

 Insuline ( meestal niet nodig) 
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Chronische maternale ziekte 

Chronische aantasting van alle cellen door glucose 

Ernst van maternale ziekte ifv 

 Glycemieregeling 

 Glycemieschommeling 

 Duur van de diabetes  
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Suikermetabolisme en zwangerschap 

1ste  helft zwangerschap 

Relatieve hypoglycemie 

↑ stapeling glycogeen 

↑ glucose verbruik 

↓ hepatische glucose productie 

Glucose 

 

 

 sensitiviteit aan insuline  

 glycemie 

 

Neiging tot ontstaan van hypoglycemie 

Nood tot reductie insulinedosis 

 

Risico hypoglycemisch coma 
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Suikermetabolisme en zwangerschap 

> 24 weken  
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↑ Calorie-intake 

↓ Fysieke inspanning 

↑ β cellen 

pancreas 
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 sensitiviteit aan insuline 

 resistentie aan insuline  

 

Neiging tot ontstaan hyperglycemie 

Verhoogde insulinenood 

hoog risico Ketoacidose  
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Maternale verwikkelingen DM 1/2 

 Maternale mortaliteit 

 Maternale morbiditeit 

 ~ Diabetes:  

 Retinopathie 

 Nefropathie 

 Glycemieregeling 

- Ketoacidose  

- Hypoglycemie 

 ~ Zwangerschap  

 Preeclampsie 

 Preterme partus 
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     Maternale mortaliteit 

 Historisch gegeven 

 

 Williams (1909) 

 50% maternale sterfte 

 50% perinatale sterfte bij overlevenden 

 Advies tot TOP bij alle diabetica 

 

 Sedert introductie Insuline virtueel onbestaande 



Inschatting individueel risico 

 Hoe langer een chronische aandoening 

gaande is , hoe groter de kans op 

verwikkelingen voor de diabetica 

 Glucose is in hoge concentraties schadelijk voor 

alle cellen 

 Snelst vast te stellen veranderingen zijn thv 

capillairen 

 Ziekte van capillairen weerspiegelt antasting van 

alle bloedvaten 

 Meest gebruikt : oogfundus , nieren 
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      Maternale morbiditeit 

 Diabetes Retinopathie 

 

 15-66% van zwangere diabetica 

 Wordt ernstiger gedurende de zwangerschap 

 Normaal -> retinopathie 0-33% 

 Background -> proliferatief 10-65% 

 Meer uitgesproken proliferaties 14 -100% 

 Oorzaken multipel 

 Vasculaire veranderingen zwangerschap 

 Snelle verbetering glycemie 

 Gestationele hypertensie en preE 

 Echter  

 spontane regressie binnen jaar na partus in > 50% 

 Geen lange termijn invloed op visus  tenzij ontstaan van proliferatieve 
retinopathie        
                                  (Kajaa 2008) 
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       Maternale morbiditeit 

 Diabetes  Nefropathie 
 

 Gedefinieerd als Proteïnurie > 500mg/24h 

 

 5-10 % van zwangere diabetica 
 1ste keuze therapie zijn ACE inhibitoren 

- Vertragen progressie 

- CAVE teratogeniciteit : stop therapie uiterlijk zodra diagnose 
zwangerschap 

 Tenzij ernstige nefropathie  
 Meestal geen invloed van zwangerschap op nierfunctie 

 Lange termijn effect zwangerschap@ nierfunctie is onduidelijk 

 

 Bij bestaande nefropathie 
 Associatie aan Pre Eclampsie, IUGR , MIU 
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   Invloed nefropathie op zwangerschap 

 Recenter :  reductie complicaties door  
 Strenge metabole controle 

 Systematische therapie met Methyldopa 

 Bloeddruk < 135/85 mmHg 

 Geen preE bij voorafbestaande microalbuminemie 

 Bij nefropathie  

- Verlenging gemiddelde zwangerschapsduur 

- Reductie preE                  (Nielsen 2006,2008) 
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      Maternale morbiditeit 

 Diabetes polyneuropathie 

 Aantasting eerst thv onderste ledematen 

 Verlies pijnperceptie en ontstaan ulceraties  

 Evolutie weinig gekend 

 Bestaande neuropathie gaat achteruit 

 Niet irreversibel 

- Algemene prevalentie blijft ongewijzigd  
       (DCCT 2000, Verier-Mine 2005) 

  Cardiale aantasting 

 individuele evaluatie 

 Na bypass chirurgie soms mogelijk 

                 (Darias 2001)  
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Foetale verwikkelingen DM1/2 

 Allen gevolg van slechte regeling diabetes 

pre-,peri- en postconceptioneel 

 Hyperglykemie  = oorzakelijke factor 

 

 Bij embryo in vitro leidt hyperglykemie tot 

 Apoptose, toename oxidatieve stress, toename secretie 

TNF-alfa 

- Abnormale celgroei en celdood 

 

 Deficiëntie Inositol, verstoring van Pg metabolisme, 

gebrek aan foliumzuur 

- Ontstaan van morfologische afwijkingen 
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Foetale verwikkelingen 

 

 

 Spontaan miskraam 

 Congenitale afwijkingen 

 Macrosomie 

 IUGR 

 Foetale sterfte 
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        Spontaan miskraam 

• Prevalentie  
• Stijgt bij onvoldoende glycemiecontrole  periconceptie/eerste trimester 

• Verschilt  in functie van  

• bestaan educatie programma´s  

•  medische zorgverlening 

• Historisch : RR  2 

• Actueel: Zoals non DM vooral door betere regeling glycemie 
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         Congenitale malformaties 

 5 -10%  

 Toename morfologische afwijkingen 
 Geen toename chromosomale afwijkingen  

 Associatie aan slecht gecontroleerde diabetes 

 Toename met factor 15-18 bij case-control studies (Buchanan) 

 

 Meest recent  : 42 -82/1000 levend geborenen   (UK 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Prenatale diagnose in 65%  (Cardiaal  54,8 %, Andere 71,6%) 
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       Perinatale sterfte 

 Diabetica 

 300/1000 geboortes  in 1940) 

 41,8/1000 geboortes in 2006 (CEMACH 

 PNM  (België 2014)  6,7/1000 (SPE) 

 

 Oorzaak  

 Geen reductie % congenitale afwijkingen 

 Betere prenatale begeleiding  

 “Specialized care” 

 Geen specifieke informatie beleid bekend 

 Echter geen significante reductie meer 
sedert 1995 (Yang 2006) 
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         Abnormale foetale groei   

         IUGR en LGA 
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  DM 1/2 & Intra-uteriene groeirestrictie 

 Onderliggende factoren 
 maternale angiopathie 

- preexisterende AHT geen vasculopathie OR 1 

- Proliferatieve retinopathie   OR 2,2 

- Nefropathie    OR 3,7 

- Proliferatieve retinopathie + Nefropathie OR 5,5  (Haeri 2008) 

- Alle vormen van vasculaire aantasting  OR 6 (Haeri 2007) 

 

 Frequente maternale hypoglykemie  RR 2 
 

 Zwangerschap geassocieerde pathologie 
- Gestationele hypertensie 

- Preeclampsie 

 
 Placentaire afwijkingen 
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    DM 1 /2 & Large for Gestational Age 

 

 

 Prevalentie 25 – 33%  

 Onderliggende factoren 
 Glycemie controle  

 Tussen 18-24 weken 

- Reductie LGA bij vrouwen met normale HbA1c en normale glycemie (Raychauduri 2000) 

 3de trimester 

- Associatie aan  

- pre - en postprandiale hyperglycemie 

- Hoge mean glucose waarden (Kerssen 2007) 

 Beste indicator is aantal glucosemetingen > normaal (Herranz 2007) 

 Maternale voeding  
 Nutritionele aanvoer Glucose & Vet  

 Vroege vaststelling LGA 
 Bij LGA op echografie 30 weken  hebben 50% van vrouwen LGA bij bevalling (Kerssen 

2007) 

 Maternale obesitas 
 Slechte regeling leidt meer tot LGA bij BMI > 23 (Nielsen 2008) 
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       Implicaties  

 

 

 IUGR 

 Foetale nood pre en peripartaal 

 Prematuriteit 

 LGA 

 peripartum complicaties 

 Schouderdystocie (x2)  

 Plexus Brachialis letsels  

 Prolonged labour 

 Vacuumextractie 

 Sectio 

 PP bloeding  
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Indicatie maternaal toezicht 

 Preconceptie nazicht 

 Algemeen medisch onderzoek 

 Nastreven optimale glycemieregeling 

 Aanpassing medicatie 

 Nazicht systemische verwikkelingen DM 

 Algemeen obstetrisch nazicht 

 

 Reductie preEclampsie 

 Acetylsalicylzuur (Aspirine®)  vanaf 1ste trimester 

 Opsporing risico preEclampsie/IUGR 

 Doppler a uterina op 20 weken 

 

 Nauw interdisciplinair contact 
 

 

 



Indicatie maternaal toezicht 

 Vanaf preconceptie R / Foliumzuur 5 mg  

 

 Liefst geplande zwangerschap  

 Optimale glycemie periconceptioneel 

 Reductie miskraam 

 Reductie congenitale afwijkingen 

 STREEFDOEL HbA1C ≤ 6,0 -7,0 % 

 

 normoglycemie gedurende de zwangerschap 

 Reductie macrosomie 

 Reductie peripartumcomplicaties 

 Vermijden hyperglycemie en vermijden grote glycemieschommelingen  

 Reductie MIU 
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Prenatale zorg diabetespatiënt 
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Prenatale zorg: aangepast dieet 

 Doelen van het dieet 

 Adequate toevoer van calorieën en 

voedingsstoffen die tegemoetkomen aan de noden 

van een zwangerschap en een goede 

glycemiecontrole: 

 Normoglycemie bereiken 

 Vermijden ketosis 

 Adequate gewichtstoename 
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Prenatale zorg: aangepast dieet 

 Berekening caloriebehoefte / gewichtstoename in de zwangerschap 

 

 

 

 

 Samenstelling voeding : 

 3 hoofdmaaltijden 

 2-4 snacks 

- Laat avond snack  voorkomt ketosis ‘s morgens 

 
koolhydraten

eiwitten

lipiden (liefst

onverzadigde

vetzuren)

BMI 18,5-25  30 kcal/kg/dag 11,5-16 kg 

BMI 26-29 24 kcal/kg/dag 7-11,5 kg 

BMI > 30 12-15 kcal/kg/dag 5-9 kg 

BMI < 18,5 40 kcal/kg/dag 12,5 -18 kg 

Studiedag Diabetes 2016 49 



Prenatale zorg: aangepast dieet 

 Impact dieetadvies op zwangerschapsoutcome 
 Bij reductie calorietoevoer met 30% 

 Minder indicaties voor insulinetherapie 
- Postprandiale glycemiewaarden ~ inname van koolhydraten 

 

 Geen significante reductie  van zwangerschapsgerelateerde 
complicaties  
- sectio caesarea , macrosomie   

- neonatale hypoglycemie 

- Maternele hypertensieve complicaties 

- Metabool syndroom kind op leeftijd 2 jaar 

 
  Pettitt et al; Diabetes Care 2010; 33: 1219 
  Viana et al; Diabetes Care 2014; 37: 3345 
 

 Reductie obesitas:  

 Associatie  Obesitas  ook zonder GDM aan  
- excessieve foetale groei 

- maternele gestationele hypertensieve pathologie 

 Toename glucose intolerantie 

 
 Studiedag Diabetes 2016 



Prenatale zorg: lichaamsbeweging 

 Aanbevolen > 3 x  20 minuten/week lichte cardiovasculaire training  
  

 ↑ verbeterde weefselgevoelingheid aan insuline 

 ↓ nuchtere glycemiewaarden & ↓ postprandiale waarden 

 ↓ insulinebehoefte 

 ↓ foetale macrosomie 
   Bung et al, Diabetes 1991; 40: S182 

   Horton et al, Diabetes 1991; 40 : S 1775 

   Ceysens G et Al, Cochrane Database 2006:CD004225 

   De Barros et al, Am J Obstet Gynecol 2010; 203:556 e1 

   Barakat R et al, Br J Sports Med 2013;47:630  

 

Effect van cardiovasculaire training 

op de incidentie van insulinotherapie 

bij GDM 
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Prenatale zorg: glycemie monitoring 

 Streefwaarden glycemie  

 

 

 
    

 

   ADA, Diabetes Care 2014; 37  

   ACOG, Obstet Gynecol 2013; 122:406 

 1ste week:  dagelijkse glycemiemonitoring  

 Indien een correcte glycemiecontrole bekomen is: 

-Reductie frequentie meting (1dag/2dagen => 1dag/3dagen) 

 Reductie kosten metingen 

 Toename patiënten tevredenheid 

 Geen toename foetale – neonatale morbiditeit 

   Mendez-Figueroa et al, J Matern Fetal Neonatal Med 2013, 26:1268 Studiedag Diabetes 2016 

geen diabetes, nl BMI, 

gemiddelde  glycemie 

Geen diabetes, BMI > 30, 

gemiddelde glycemie 

Streefwaarde 

glycemie GDM 

preprandiaal 71 mg/dl 81 mg/dl <95 mg/dl 

1 uur 

postprandiaal 

109 mg/dl 119 mg/dl <140 mg/dl 

2 uur 

postprandiaal 

99 mg/dl 109 mg/dl < 120 mg/dl 



Prenatale zorg: glycemie monitoring 

 Wanneer meten ? 

 Nuchtere glucose /  

 postprandiale metingen 

 Minder risico’s op 

complicaties (tgv een  te late 

opstart insuline therapie) bij 

postprandiale metigen   ipv 

preprandiale   metingen 

- ↓ maternele, foetale en 

neonatale complicaties 

 1 uur postprandiaal ivp 2 uur 

postprandiaal 

- = postprandiale piek bij een 

normale zwangere is 

eveneens 1 uur pp 

     

    

SC voor foeto-pelviene disproportie
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De Veciana et al, N Engl J Med 1995; 333: 1237 

neonatale hypoglycemie 
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Prenatale zorg: glycemie monitoring 

 4 metingen/ dag of 7 metingen /dag ?  

 Preprandiaal ‘s morgens – postprandiaal ( 3*) 

 Preprandiale glycemie (3*) – postprandiale glycemie (3*) – 

glycemie voor slapen gaan 

 

 Vergelijking efficiëntie 4 metingen versus 7 metingen 
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Langer et al, Am J Obstet Gynecol 1994; 170(4): 1036-46 
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Prenatale zorg: glycemie monitoring 

 Continue glycemie monitoring 

 Vergelijking continue glycemie monitoring versus 7 metingen 

Yu et al, J Clin Endocrinol Metab 2014; 99:4674 
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Prenatale zorg: glycemie monitoring 

 Opvolging glucosurie 

 Niet bruikbaar in de opvolging van gestationele diabetes 
 Verandering glomerulaire doorlaatbaarheid glucose in de zwangerschap 

 

 Opvolging ketonurie 

 Diabetes ketoacidosis is zeldzaam bij patiënten met gestationele diabetes 

 Ketonurie: 
 Niet terratogeen, kan wel aanleiding geven aan gedragsproblemen bij kinderen 

 Duidt op catabolische voedingstoestand moeder (afbraak vetreserves) 

 Kan reeds voorkomen na een periode van 12 uur vasten 

 

 HbA1c: 

 Minder bruikbaar in de zwangerschap  
→ ↓ 20% glucosebinding met Hb in de zwangerschap 

→ ↑ aantal rode bloedcellen in de zwangerschap 

→ ↓ levensduur rode bloedcellen 

 Geen verband met risico op foetale macrosomie 

 

 Fructosamine 
 Controle om de 4 weken 

 Streefdoel zwangerschap < 200 µmol/L 
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Prenatale zorg: insulinetherapie  

 Wanneer dient insulinetherapie te worden opgestart ? 
 ~ niveau van maternele glycemie 

 > 2 afwijkingen/ week  

 ~ foetale groei bij een zwangerschapsduur van 29 – 33 weken 
 ABO > percentiel 75  

- Toename opstarten insulinetherapie 

- Reductie obstetrische morbiditeit 

 

 

 

 Insulinetherapie 
 Gaat niet transplacentair 

 Niet teratogeen 

 

 Welke insulinetherapie wordt opgestart ? 
 (Ultra) Snelwerkende insuline (3 dosissen) & 1 intermediar werkende insuline 

 ↑ verbeterde metabole controle 

 Geen ↑ maternele hypoglycemie  

 Insulinepomp: geen bewezen meerwaarde 

Peterson et al, J Am Nutrition 1995; 14(4): 369-75 

Balsells et al, Acta Obstet Scand 2014;93:144 
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Prenatale zorg: orale antidiabetica 

 ADA / ACOG / FDA 
 Voorlopig onvoldoende bewijs ~ veiligheid en efficiëntie 

 Metformine (Glucophage®) 

• Efficient in de reductie macrosomie en obstetrische complicaties 

• Toename preterme partus ( RR 1,5  95% CI 1,04-2,16) 

• Passage placentair  toename sc vet kinderen op leeftijd 6 jaar 

• 1/3  combinatie met insuline 

 Glyburide (hypoglykemiërende sulfamiden) 

- Minder efficiënt in de reductie obstetrische complicaties dan insuline 

(schouderdystocie, macrosomie, neonatale hypoglycemie) 

- 86% efficient als  single agent voor glycemiecontrole 

- Geen teratogeniciteit 

 NHS  

 Eerste keuze: Metformine ( kosten – baten efficientie) 

Balsells et al, BMJ 2015; 350:h102 

NICE guidelines 2015 
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Prenatale zorg:  

foeto-maternele bewaking  

 Beste garantie voor ongecompliceerd verloop 

 Leidt tot significante reductie prenatale 
verwikkelingen en perinatale sterfte 

 
 Preconceptie counceling 

 Optimale glycemieregeling gedurende de zwangerschap 

 Nauwe interdisciplinaire samenwerking 
 Diabetoloog 

 Diabeteseducator 

 Diëtist 

 Obstetricus 

 Vroedvrouw 
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Prenatale zorg:  

foeto-maternele bewaking  

Studiedag Diabetes 2016 

Diagnose 
GDM 

GDM + dieet 

ABO < p75 

( 28-36 weken) 

Routine 
prenatale zorg  

+ DIABETO 

ABO > p75  

( 28-36 weken) 

VERHOOGDE 
FOETO-

MATERNELE 
BEWAKING 

GDM + 
insulinetherapie 

VERHOOGDE 
FOETO-

MATERNELE 
BEWAKING 

Diabetes T1 

Diabetes T2 



Prenatale zorg:  

foeto-maternele bewaking  
 Frequentie: 

 Tot 32 weken zwangerschapsduur: 1 / 2 weken 

 32 - 36 weken zwangerschapsduur: wekelijks 

 36 – partus: 2*/ week 

 

 Maternele bewaking:  

 Glycemie   

 Bloeddrukcontrole 

 Proteïnurie  

 

 Foetale bewaking:  

 Non stress test  ( monitoring) 

 afwijkende foetale groei 

 Nood aan insulinetherapie 

 echo foetale groei + doppler 

 Vanaf 28 weken: 1/ 4weken 

 Opvolgen foetale groei 

 Opsporen polyhydramnion 

 Doppler-meting  

- efficiënter in bepalen foetale welzijn dan NST 

 Studiedag Diabetes 2016 
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Peripartaal beleid 

 

 Tijdstip bevalling 

 Inductie versus sectio 
 Macrosomie 

 Risico schouderdystocie 
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          Moet een Inductie tussen 34 en 37 w ? 

? 

 In verleden door vrees van MIU na 34 weken 

 Reductie MIU met 50 %  

 Stijging Neonatale sterfte van 10 naar 14,7 % 

 

 Rekening houden met vertraagde longrijping 

- Hoog risico RDS  

- Indicatie tot VWP ter evaluatie longmaturiteit vnl bij onvoldoende 

goede glycemie regeling 

 

  

 

Steeds op medische/obstetrische 

indicaties 

 

Obsoleet bij goed gevolgde & goed 

geregelde DM 
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         Moet een inductie tussen 37–39 w ? 

 

 Geen reductie % sectio door afwachtende houding 

  44 % gaat spontaan in arbeid (Kjos1993) 

 Toename LGA van 10 % -> 23% 

 Toename schouderdystocie 1,4 %-> 10,2% 

 

 Hoog risico op MIU na 38 w bij  

 Polyhydramnios 

 slechte glycemiecontrole 

 LGA 
 

 
 
Bevalling tussen 37 en 39 w aangewezen 
voor   
 goed geregelde DM1 / 2  
 GDM met verwikkelingen  
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          Moet een inductie na 38 -39 w ? 

 

 Geen toename perinatale verwikkelingen bij 
 GDM 

 Goede glycemiecontrole met dieet 

 Geen medische pathologie 

 Geen verloskundige pathologie  

 
 
Spontane bevalling afwachten bij 
  
 GDM onder dieet zonder verwikkelingen  
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          Sectio of Inductie van de baring ?  
 

 Sectio percentage DM = 20 - 50 % 

Deels twa diabetes  

Weinig evidentie in de literatuur 

Keuze van de arts/patient ? 

 

 Streefdoel = Preventie Schouderdystocie 

 

Bij Sectio virtueel onbestaande 

Bij Vaginale partus  

 84% bij geboortegewicht DM Baby > 4000g 

- RR 3,1 bij GG > 4000 g tov 3000-3999g 

- Probabiliteit persisternd plexusletsel 6,7% 

 Preventie van één plexus letsel vereist 169 sectio´s 

  Tevens rekening houden met secundaire morbiditeit van 
schouderdystocie 

- Asfyxie, fracturen, neonatale hospitalisatie      
veel minder gekend 

 

 
 
Sectio bij geschat GG > 4000g 

 

Reductie schouderdystocie -  50%   (1,4 ipv 2,8%) 
 
Toename sectio`s bij diabetica + 4 %  ( 25 ipv 21,7%) 
 
Vandaag algemeen aanvaard , zeker bij GG > 4250 g 
 
 
  



Peripartaal beleid 

 

 

 

alle andere GDM  

of 

Slechte controle glycemie 

Of   

Diabetes type 1 / 2 

 

GDM + dieet  

+ ongecompliceerd 

=  

Routine prenatale 
zorg 

Inductie uiterlijk  

40 w+6 

Opvolgen foetale groei 

< 4000g  

Standard zorg peripartum 

> 4000 g 

Geen kunstverlossing 

> 4000 g 

Electieve Sectio 
Foetale bewaking  

Bevalling op  37-39 w 
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Peripartaal beleid 

 Intrapartale glycemiecontrole 

 

 Streefwaarden: 70 – 126 mg/dl 

 Indien glycemie >140 mg/dl 
 ↑ foetale hyperglycemie  ↑ foetale asphyxie 

 ↑ foetale hyperglycemie  ↑ neonatale hypoglycemie 

 

 Peripartaal  
 Ervaren obstetricus 

 Ervaren vroedvrouw 

 Ervaren neonatoloog  

 

 

 

 

 

ACOG, Obstet gynecol 2001; 98: 525-38 

NICE guidlines, 2015 
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Peripartaal beleid: Latente Fase 

 

 Glycemiecontrole  
 DM1;2;GDM + insuline:1*/4 uur 

 GDM + dieet: controle: 1*/4-6 uur 

 KH toevoer 

 Niet nuchter: calorie intake 50% van de normale behoefte 

 Nuchter: 

 Korte duur:  gebruik van hepatische reserves glucose 

 Langere duur: noodzaak voor het opstarten van IV glucose infuus 

 Insulinotherapie 

 GDM/ DM 2  Geen noodzaak  

 DM 1: intermediar werkende insuline 

- Bij Pomp: basale dosis te halveren ( + bolus zn) 
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Peripartaal beleid: Actieve fase 

 Verhoogde energiebehoefte (myometriale functie) 

 2,5 mg/kg/min Glucose ( iv Glucose 5%) 

 Glycemie bewaart tss 70-90 mg/d 

 Optimaal bij elke arbeid: isotone sportdranken toevoegen 

 

 Glycemiecontrole  
 DM1;2;GDM + insuline:1*/1 uur 

 GDM + dieet: controle: 1*/4uur 

 Insulinotherapie 

 GDM / DM2 : meestal geen nood 

 DM 1: sc Insuline aan ½ van 3de trimester dosis   

- + extra subcutaan of iv  :  1E snelwerkende insuline/ 20 mg/dl 

toename in glycemie boven 120 mg/dl 

- Pomp: stop pomp 
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Peripartaal beleid:  

electieve Sectio/ Inductie 

 Electieve sectio: 

 Best plannen  ‘s ochtends 

 Insulinotherapie  

 Normale dosis intermediair werkende insuline avond preop 

 GDM/ DM 2: geen noodzaak aan opstarten insuline 

 DM1: kort werkende insuline voor correctie glycemie 

 Glycemiecontrole:  1/uur 

 Infuus:  NaCl 0,9%  Geen Glucose iv 

 

 Inductie: 

 Ballonrijping ‘s morgens: 

 Licht ontbijt en halve dosis kortwerkende insuline 
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Peripartaal beleid : De neonaat 

 Altijd bij de moeder  

 Geen indicatie systematische opname neonatale afdeling, 

tenzij 

- Symptomatische hypoglycemie 

- RDS 

- Ernstige hyperbillirubinemie 

- Partus < 36 weken 

 

 Dexcontrole 2 uur na de geboorte 

 Ontslag uit het ziekenhuis ten vroegste 24 uur na de geboorte  

 Geen vroege poliklinische opvolging 

 

NICE guidlines, 2015 
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Postpartum beleid 

Daling insulinebehoefte   Verlossing van de placenta  ↓ insulineresistentie 

Borstvoeding:  Nood aan 500 kcal extra /dag ( 100 g KH + 20 proteïnen) 

 
 

 DM 1 : 

 48 uur postpartaal 
Controle  GLC 1/ 6 uur 

aangepaste toediening 

insuline 

 Vanaf dag 3 

postpartaal 
 Insulinenood  50% van de 

dosis 3de trimester 
 

 

 

 DM 2 

 Glycemie dagcurve 

  48 u postpartaal  

  Start Metformine, 

eventueel bijkomend 

insulinetherapie 

 

 Cave : bij borstvoeding: 

glycemie controle neonaat 
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Postpartum beleid 

 Gestationele diabetes 
 Dag 1 postpartum;  

 nuchtere glycemie + postprandiale glycemie 
 Meestal geen medicatie meer nodig 

 Lange termijn:  screening  6-13 weken postpartum:  

- OGTT 
borstvoeding: reductie glycemiewaarden 5% 
indien normaal: evaluatie elke 3 jaar 
indien 1 waarde gestoord: evaluatie na 1 jaar 

 

- 6-13 weken postpartum: HbA1c (NICE guidelines 2015:)  
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hbA1c bepaling 

< 39 mmol/mol ( 5,7%) Matig risico op ontwikkeling 

diabetes type 2 

Jaarlijkse bepaling HbA1c 

39 – 47 mmol/L ( 5,7-6,4%) 

 

Hoog risico op ontwikkeling 

diabetes type 2 

‘life style veranderingen’ 

>48 mmol/mol ( > 6,5%) 

 

Diagnose diabetes type 2 



Postpartum beleid 

 Ontwikkeling van DM type 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Innes et al, Obstet Gynecol 2001; 97: 905-10 

Peters et al, Lancet 1996; 347:227-30 

Cheung et al, Diabetes Care 2003; 26: 2005 
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Na de index zwangerschap met GDM ontwikkeling type 2 diabetes 

 9 maanden postpartaal 3,7 % 

15 maanden postpartaal 4,9% 

5 jaar postpartaal 13,1% 

9 jaar postpartaal 18,9% 

30 jaar postpartaal 70% 

75 



Counseling lange termijn risico DM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aangepast voedingsadvies 

- stimuleren lichaamsbeweging 

- Normalisatie BMI 

- Profylactische toediening metformine 
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RR 

 

Insulinotherapie GDM 17,28 

Gewichtstoename na indexzwangerschap ( per 4,5 kg) 1,47 

RR 

Gewichtsverlies na indexzwangerschap ( per 4,5kg) 0,63 

Bariatrische heelkunde 0,23 

Innes et al, Obstet Gynecol 2001; 97: 905-10 

Peters et al, Lancet 1996; 347:227-30 

Cheung et al, Diabetes Care 2003; 26: 2005 

Glazer et al, Epidemiology 2004 

Burke et al, J Am Coll Surg 2010: 211: 169 

Toename risico 

Reductie risico 



Herhalingsrisico gestationele diabetes 

 Herhalingsrisico GDM 

 30 à 84 % 

 Bij insulinegebruik in de index-zwangerschap: 75% 

 Factoren die het herhalingsrisico beïnvloeden: 

Risicofactoren 
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interval < 24 mnd
Major et al, Am J Obstet Gynecol 1998;179: 1038-42 

Getahun D, Am J Obstet Gynecol 2010: 203;467 
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Take Home 

 Diabetes is here to stay 

  

 Zwangerschap is een opportuniteit om korte 

en lange termijn gezondheid van moeder en 

kind positief te beïnvloeden 

 

 Vrouwen met een goed opgevolgde  en 

geregelde Diabetes hebben in 2016 een 

goede kans om ongecompliceerd van een 

gezond kind te bevallen   
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