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Richtlijn Diabetesmanagement tijdens COVID-19 pandemie 
 

Inleiding 
Met de huidige maatregelen in verband met de COVID-19 pandemie is de reguliere zorg voor 

diabetes patiënten fors teruggeschroefd. Alhoewel dit deels onvermijdelijk is moeten we ervoor 

waken dat deze verminderde zorg te veel extra morbiditeit en mortaliteit in deze groep veroorzaakt. 

Een slechte glucose instelling, bij voorbeeld,  is niet wenselijk in het kader van management van de 

ziekte. Bovendien is het hebben van diabetes een belangrijke risicofactor op een slechte uitkomst bij 

een patiënt die COVID-19 heeft. 

Daarom is het van belang toch zicht op deze populatie te houden de komende tijd. Om dit wat te 

stroomlijnen is deze richtlijn opgesteld. 

Methode 
De diabetespopulatie wordt ingedeeld in 4 groepen, waarbij groep 1 de meeste zorg behoeft tot 

groep 4 die de minste zorg nodig heeft voor de korte / middellange termijn. 

Insulinegebruik bij de patiënt maakt dat controles meer noodzakelijk zijn en kans op ontregeling bij 

wegvallen controles groter. Bovendien zijn dit in het algemeen patiënten met een ernstiger vorm van 

diabetes met een waarschijnlijk groter risico op ontwikkelen van complicaties bij COVID-19. Deze 

patiënten worden daarom in Groep 1 ingedeeld. 

Vervolgens is de indeling is gebaseerd op de laatst bepaalde HbA1C -waarde van de patiënt. Alhoewel 

streefwaarden afhankelijk van leeftijd (≥70 jaar), medicatiegebruik en duur van diabetes verschillend 

liggen in de NHG-standaard wordt dat hier losgelaten.  

Patiënten met een hogere HbA1C -waarde hebben waarschijnlijk meer risico op een slechte uitkomst 

bij COVID-19 én meer kans op ontregeling bij uitvallen van diabetescontroles. Een hogere HbA1C heeft 

dus invloed op groep waarin de patiënt wordt ingedeeld.  

Aangezien leeftijd een duidelijke risicofactor lijkt te zijn op een slechte uitkomst bij COVID-19 én 

aangezien er dan gezien leeftijd meer kans is op kwetsbaarheid van de patiënt heeft ook dit invloed 

op groep waarin de patiënt wordt ingedeeld. Systematiek staat op de volgende pagina in figuur 1. 
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Figuur 1. 
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Beleid  
 

• In Groep 1 zitten patiënten die kwetsbaar zijn als ze COVID-19 krijgen én bij wie extra aandacht 

voor (instelling van) hun diabetes van belang is 

• POH of huisarts neemt telefonisch contact op met deze groep.  

• In het telefoongesprek worden in ieder geval besproken: 

o Huidige psychische functioneren:  

▪ Eenzaamheid in thuissituatie 

▪ Zorgen om COVID-19 en diabetes) 

o Eventuele gezondheidsproblemen op dit moment: 

▪ Diabetes gerelateerd 

▪ COVID-19 gerelateerd 

▪ Anderszins (hart/vaat problematiek) 

o Problemen bij handhaven met name voor deze groep geïndiceerde social distancing: 

▪ Hoe wordt in levensmiddelen voorzien? 

▪ Is er contact via telefoon / beeldbellen met familie enz? 

o Inventariseren problemen / mogelijkheden behandelen / controles in thuissituatie: 

▪ Voldoende medicatie in huis? 

▪ Glucosemeter en voldoende strips in huis? 

▪ RR meter in huis? (eventueel) 

• Bij deze groep moet in ieder geval geregeld worden dat er een glucosemeter en strips in huis zijn 

o Insuline gebruik: regelen via gewone procedure 

o Geen insuline gebruik: uitleveren volgens afspraken leverancier / apotheek  

▪ In startpakket zitten 5 strips 

▪ Voldoet voor eerste maanden voor deze groep 

• Op indicatie: RR meting 

o Zie : Richtlijn CVRM management tijdens COVID-19 pandemie (volgt) 

• Laagdrempelig bespreken van wensen van patiënt ten aanzien van ziekenhuisopname met 
eventueel IC opname: 

o Dit is afhankelijk van inschatting door POH / huisarts ten aanzien van kwetsbaarheid van 
patiënt 

o Overweeg zeker dit te bespreken bij de aanwezigheid van verdere risicofactoren naast de 
diabetes (en eventueel hogere leeftijd) voor een ernstig beloop:  

▪ afwijkingen aan luchtwegen en longen 
▪ chronische hartaandoeningen 
▪ ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie 
▪ verminderde weerstand tegen infecties). 

o Bespreek de beperkte therapeutische opties en de bespreek de vaak langdurige 
beademing (vaak 3-4 weken) en hieruit volgende revalidatie 

o Dit is géén medische afweging maar bespreken van wensen van patiënt 
▪ Bespreken vereist een zekere fijngevoeligheid bij POH /huisarts 

o Leg wensen duidelijk vast 
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Beleid 

 
• Groep 2 wordt geïnventariseerd nadat Groep 1 voldoende in beeld is 

• POH kijkt, zo nodig in overleg met huisarts bij welke patiënten de komende afspraak 3 maanden 

uitgesteld kan worden 

• POH belt met patiënten: 

o Geeft patiënten gevoel niet vergeten te zijn 

o Geeft patiënten duidelijkheid ten aanzien van beleid 

o Mogelijkheid kort bespreken van punten zoals genoemd bij Groep 1 

o Regelen van glucosemeter is een gewenste optie in deze groep, geen noodzaak 

o Glucosemeter zal door patiënten zelf aangeschaft moeten worden 

o Bespreken van wensen van patiënt ten aanzien van ziekenhuisopname met eventueel IC 
opname nog steeds bij voorkeur laagdrempelig en met zekere fijngevoeligheid 

• Verder beleid op (middel)lange termijn wordt in later stadium ingevuld, bij update richtlijn 

 

 

Beleid 

 
• Groep 3 wordt geïnventariseerd nadat Groep 3 voldoende in beeld is 

• POH kijkt, zo nodig in overleg met huisarts bij welke patiënten de komende afspraak 3 maanden 

uitgesteld kan worden 

• POH belt met patiënten: 

o Geeft patiënten gevoel niet vergeten te zijn 

o Geeft patiënten duidelijkheid ten aanzien van beleid 

o Mogelijkheid kort bespreken van punten zoals genoemd bij Groep 1 

o Regelen van glucosemeter is een gewenste optie in deze groep, geen noodzaak 

o Glucosemeter zal door patiënten zelf aangeschaft moeten worden 

o Bespreken van wensen van patiënt ten aanzien van ziekenhuisopname met eventueel IC 
opname nog steeds bij voorkeur laagdrempelig en met zekere fijngevoeligheid 

• Verder beleid op (middel)lange termijn wordt in later stadium ingevuld, bij update richtlijn 

 

 

Beleid  

 
• Groep 4 wordt geïnventariseerd nadat Groep 3 voldoende in beeld is 

• POH kijkt, zo nodig in overleg met huisarts bij welke patiënten de komende afspraak 3 maanden 

uitgesteld kan worden 

• POH belt met patiënten: 

o Geeft patiënten gevoel niet vergeten te zijn 

o Geeft patiënten duidelijkheid ten aanzien van beleid 

o Mogelijkheid kort bespreken van punten zoals genoemd bij Groep 1 

o Regelen van glucosemeter is een gewenste optie in deze groep, geen noodzaak 

o Glucosemeter zal door patiënten zelf aangeschaft moeten worden 
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o Bespreken van wensen van patiënt ten aanzien van ziekenhuisopname met eventueel IC 

opname nog steeds bij voorkeur laagdrempelig en met zekere fijngevoeligheid 

• Verder beleid op (middel)lange termijn wordt in later stadium ingevuld, bij update richtlijn 
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Bijlage 1:  

Selecteren  

 

  
1. Ga naar Viplive -> Inzicht -> Ketenzorgdashboard -> Zorgblad DM -> tabblad Zorg. Zorg dat je een 

beveiligde sessie opgestart hebt.  

 

2. Klik op Staafdiagram HbA1C: 

 

  

https://viplive.nl/#/inzicht/ketenzorgdashboard/zorg?ketenzorgType=1&kwartaal=2020-03-22&zorggroepId=38&datasetId=128548&grafiekId=6548c6f1-46eb-4257-8adc-1a89f2035602&bepalingId=2628bea0-0b0d-4bb7-818c-cd57dc99eb54&metingId=120606
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3. Scroll naar beneden tot cirkeldiagram ‘Verdeling HbA1c alle leeftijden’ 

 

 

o Kies >64.  
o Download als Excel. 

 

 

o Dit zijn dus zowel de patiënten < als ≥ 70 jaar met HbA1c>64 
 

4. Scroll naar beneden tot cirkeldiagram ‘Verdeling HbA1c ≥70 jaar’ 
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o Kies 59-64.  

o Download als Excel. 

o Dit zijn dus de patiënten ≥ 70 jaar met HbA1C 59-64 

5. Klik vervolgens op ‘Behandeling’ 

 

o Scroll naar beneden en klik naast cirkeldiagram op ‘Orale middelen en insuline’ 

 

o Download als Excel 

 

o Doe hetzelfde voor groep ‘Insuline’ naast cirkeldiagram 

6. Je hebt nu in de vier Excel lijsten alle patiënten staan die voldoen aan criteria ‘Groep 1’ 

7. Pas op: er zullen patiënten zijn die zowel insuline (al dan niet met orale middelen) gebruiken én 

die HbA1C≥64 hebben: er is overlap 
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Bijlage 2:  

Selecteren 
 

1. Ga naar Viplive -> Inzicht -> Ketenzorgdashboard -> Zorgblad DM -> tabblad Zorg. Zorg dat je een 

beveiligde sessie opgestart hebt.  

 

2. Klik op Staafdiagram HbA1C: 

 

3. Scroll naar beneden tot cirkeldiagram ‘Verdeling HbA1c ≥70 jaar’ 

https://viplive.nl/#/inzicht/ketenzorgdashboard/zorg?ketenzorgType=1&kwartaal=2020-03-22&zorggroepId=38&datasetId=128548&grafiekId=6548c6f1-46eb-4257-8adc-1a89f2035602&bepalingId=2628bea0-0b0d-4bb7-818c-cd57dc99eb54&metingId=120606
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o Kies 54-58.  

o Download als Excel. 

o Dit zijn dus de patiënten ≥ 70 jaar met HbA1C 54-58 

 
4. Scroll naar beneden tot cirkeldiagram ‘Verdeling HbA1c <70 jaar’ 

 

o Kies 59-64.  

o Download als Excel. 

o Dit zijn dus de patiënten <70 jaar met HbA1C 59-64 

5. Je hebt nu in de twee Excel lijsten alle patiënten staan die voldoen aan criteria ‘Groep 2’ 
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Bijlage 3:  

Selecteren 
 

1. Ga naar Viplive -> Inzicht -> Ketenzorgdashboard -> Zorgblad DM -> tabblad Zorg. Zorg dat je een 

beveiligde sessie opgestart hebt.  

 

2. Klik op Staafdiagram HbA1C 

 

https://viplive.nl/#/inzicht/ketenzorgdashboard/zorg?ketenzorgType=1&kwartaal=2020-03-22&zorggroepId=38&datasetId=128548&grafiekId=6548c6f1-46eb-4257-8adc-1a89f2035602&bepalingId=2628bea0-0b0d-4bb7-818c-cd57dc99eb54&metingId=120606
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3.  Scroll naar beneden tot cirkeldiagram ‘Verdeling HbA1c ≥70 jaar’ 

 

o Kies <53  

o Download als Excel. 

o Dit zijn dus de patiënten ≥ 70 jaar met HbA1C <53 

 
4. Scroll naar beneden tot cirkeldiagram ‘Verdeling HbA1c <70 jaar’ 

 

o Kies 54-58  

o Download als Excel. 

o Dit zijn dus de patiënten <70 jaar met HbA1C 54-58 

Je hebt nu in de twee Excel lijsten alle patiënten staan die voldoen aan criteria ‘Groep 3’ 

  



Versie 15 oktober 2020 
auteur: Marc Huls, huisarts, kaderhuisarts diabetes, ECT Tiel 

 

Bijlage 4:  

Selecteren 
 

1. Ga naar Viplive -> Inzicht -> Ketenzorgdashboard -> Zorgblad DM -> tabblad Zorg. Zorg dat je een 

beveiligde sessie opgestart hebt.  

 

2. Klik op Staafdiagram HbA1C 

 

  

https://viplive.nl/#/inzicht/ketenzorgdashboard/zorg?ketenzorgType=1&kwartaal=2020-03-22&zorggroepId=38&datasetId=128548&grafiekId=6548c6f1-46eb-4257-8adc-1a89f2035602&bepalingId=2628bea0-0b0d-4bb7-818c-cd57dc99eb54&metingId=120606
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3. Scroll naar beneden tot cirkeldiagram ‘Verdeling HbA1c <70 jaar’ 

 

o Kies ≤53 

o Download als Excel. 

o Dit zijn dus de patiënten <70 jaar met HbA1C ≤53 

Je hebt nu in één Excel lijst alle patiënten staan die voldoen aan criteria ‘Groep 4’ 


