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Screening en diagnostiek diabetes gravidarum
Bij een eerste bezoek vindt inventarisatie van risicofactoren plaats;

 GDM in de voorgeschiedenis
 BMI > 30 (kg/m2)
 Eerder kind met een geboortegewicht >p95 of >4500 gram
 Eerstegraads familielid met diabetes mellitus
 Bepaalde etnische groepen (Zuid-Aziaten, Hindoestanen, Afro- Caribiërs, Midden-Oosten, 

Marokko en Egypte)
 Onverklaarde intra-uteriene vruchtdood in de voorgeschiedenis
 Polycysteus ovariumsyndroom 

Bij alle zwangeren vindt in het 1e trimester een random glucosescreening plaats.

Tabel 1: Random glucoses (veneus)
Random glucose  <6.1 Geen verdere actie nodig
Random glucose ≥ 6.1 Nuchtere glucose bepalen
Random glucose ≥ 11 DM bevestigd

Tabel 2: Nuchtere glucoses (veneus)
Nuchtere glucose < 6.1 Geen verdere actie nodig
Nuchtere glucose ≥ 6.1 OGTT inplannen

 Bij een zwangere met diabetes gravidarum in de voorgeschiedenis dient een OGTT te worden 
verricht bij 16 weken zwangerschap. Als deze normaal is herhalen bij 24-28 weken.

 Voor alle overige risicofactoren geldt dat een OGTT dient te worden verricht bij 24-28 weken.
 Bij positieve discongruentie (EFW >p90 en/of FAC >p97) en/of polyhydramnion (DP > 8) (veelal 

in het 2e /3e trimester) dient er z.s.m. een 75g OGTT  verricht te worden (en NIET een random 
glucose).

 Bij een mislukte OGTT door braken kan eventueel een nieuwe OGTT worden ingezet na 
inname van een anti-emeticum (Emasefene supp.). Tweede optie is een glucosedagcurve via 
de internist. 

Gestoorde OGTT – beleid 

Afwijkende glucosewaarden 
75 grams OGTT veneus plasma 

(mmol/l) 
capillair volbloed 
(mmol/l) 

nuchter > 7,0 > 6.1 
na 2 uur > 7,8 > 7.8 



1. De zwangere vrouw wordt door de eerstelijns verloskundige doorverwezen naar internist, 
diabetesverpleegkundige en diëtist (het diabetesteam) via Zorgdomein met verkorte 
toegangstijd 

2. Zelfregulatie middels dagelijkse vijfpunts-curves (nuchter, 2 uur na elke maaltijd en voor 
slapen gaan) met frequente controles van de bloedglucoses door diabetesverpleegkundige

3. Streefwaarden glucose: nuchter <5,3 mmol/l, 2 uur postprandiaal en voor het slapen gaan 
<6,7 mmol/l)

4. Biometrie door eerste lijn bij 28-32-36 weken 
5. Zolang er sprake is van een, middels dieet,  goed gereguleerde diabetes gravidarum met een 

normale biometrie (EFW <p90 en/of FAC <p97) mag patiënte in de eerste lijn onder controle 
blijven en daar ook bevallen.

6. Indien er sprake is van insulinebehoefte bericht de internist/diabetesverpleegkundige de 
eerstelijns verloskundige en de gynaecoloog/klinisch verloskundige met het verzoek tot 
oproepen patiënte in de tweede lijn. Daarnaast wordt patiënte op de eerstvolgende MDO 
‘diabetes en zwanger’- agenda geplaatst.  

7. Indien er sprake is van macrosomie (FAC>p97 of EFW > p90) bericht de eerstelijns 
verloskundige het diabetesteam en verwijst de eerstelijns verloskundige patiënte naar de 
gynaecoloog voor verdere begeleiding in de tweede lijn. Patiënte wordt door de 
gynaecoloog/klinisch verloskundige op de eerstvolgende MDO ‘diabetes en zwanger’-agenda 
geplaatst

Echo
Er wordt verwezen indien er sprake is van: 

1. Macrosomie (FAC >p90 en/of EFW >p90)
2. Echoscopisch geschat gewicht AC <p5 en/of EFW <p10 
3. Afbuigende groeicurve (naar boven of onder) van 20 percentielen (EFW en/of AC)

Partus
1. Bij patiënten met optimale glucoseregulatie zonder insuline en zonder complicerende 

factoren (pre-existente hypertensie, PIH, foetale macrosomie, IUGR etc.) een spontane 
vaginale baring afwachten. Volgens geldend VSV protocol ‘serotiniteit’ inleiding bespreken 
vanaf 41 weken.  

Post partum
1. Glucosemetingen bij de neonaat volgens protocol (geboortegewicht >p97.7)
2. Dieet kan gestaakt worden
3. Na vier tot zes weken nacontrole door de internist met HbA1c vooraf. Patiente zelf maakt in 

de eerste drie dagen na de bevalling (via e-consult door te geven aan de 
diabetesverpleegkundige) en ook vlak voor de nacontrole bij de internist een 5 punts GDC.

4. Gezien fors verhoogde incidentie van DM type II na eerdere DG (25-50 % kans op ontwikkelen 
van DM type 2 in de volgende 5 jaar) is het advies jaarlijks glucosecontrole via huisarts te laten 
uitvoeren en controle glucosehuishouding bij zwangerschapswens 

5. Counselen herhalingsrisico. In verband met het herhalingsrisico op diabetes gravidarum dient 
bij een eventuele volgende zwangerschap reeds bij 16-18 weken een OGTT te worden 
verricht. Indien deze niet afwijkend is opnieuw OGTT bij 24-28 weken zwangerschap.


