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Diabetes typering
Nationale Diabetes Dag 

11 november 2022
Jaap Kroon en Anne-Margreeth Krijger

Programma

• Welkom & inleiding

• Diabetes subtypering: wat is het en waarom zou je het doen? 

• Hoe maak je onderscheid tussen deficiëntie en resistentie? 

• Welke inzichten geeft subtypering m.b.t. de behandeling?

• Wat is de kans op remissie bij DM2? 

• Vertaalslag naar de praktijk 

• Take home boodschappen 

• Vragen & einde

copyright Kroon & Krijger 2022
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Traditionele indeling diabetes

Deutsch et al. Diabetologia 2022 copyright Kroon & Krijger 2022

NHG-standaard DM2 2021

Zeer hoog risico patiënten: gewijzigd stappenplan

1. Start SGLT2-remmer. Bij contra-indicaties 
(bijv. eGFR 10-30 ml/min/1,73m2): start GLP1-
RA

2. Voeg toe metformine 

3. Voeg toe GLP1-RA (criteria BMI ≥30 en 
HbA1c <15 mmol/mol boven streefwaarden zijn 
hierbij vervallen)

4. Voeg toe gliclazide, DPP4-remmer of insuline 
(combinatie DPP4-remmer met GLP1-RA niet 
zinvol)

Overige patiënten: ongewijzigd stappenplan

1. Start metformine

2. Voeg toe gliclazide

3. Voeg toe: NPH-insuline, alternatief: DPP4-
remmer of GLP1-RA (bij BMI ≥30)
4. Voeg toe: GLP1-RA (bij BMI ≥30) of 
intensiveer insulinebehandeling

Eerdere ischemische HVZ, CNS met matig-sterk 

verhoogd cardiovasculair risico, hartfalen met LVEF 

<40% copyright Kroon & Krijger 2022
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Casus 1

• Mevr. A. is 57 jaar en heeft sinds 6 jaar diabetes mellitus. 

• Ze gebruikt als medicatie metformine 3 dd 850 mg en 
gliclazide 3 dd 80 mg. Met een KH-beperkte voeding is ze 
iets afgevallen, ze is onder begeleiding van de diëtist. Het 
HbA1c is nu 62 mmol/mol.

• Wat wilt u nog meer weten?

copyright Kroon & Krijger 2022

Aanvullende info

• HbA1c bij diagnose 65 mmol/mol

• BMI 23,8

• Mevr. heeft geen andere auto-
immuunziekte, zoals coeliakie, vitiligo of 
een schildklierziekte

• Familie-anamnese: haar vader had diabetes

• Normale eGFR en ACR, geen HVZ in VG

Wat zijn uw behandeladviezen?

copyright Kroon & Krijger 2022
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Casus 2

• Dhr. B. is 71 jaar en heeft sinds 12 jaar diabetes mellitus. 
Op eigen verzoek is een C-peptide bepaald. 

• Medicatie: metformine 2 dd 1000 mg, lisinopril 1 dd 20 
mg, chloortalidon 1 dd 12,5 mg, allopurinol 1 dd 300 mg.                 
VG: steatose van de lever, in 2020 is een POSE procedure 
(maagverkleining via de slokdarm) verricht. Het huidige 
HbA1c is 70 mmol/mol.

• Wat wilt u nog meer weten?

copyright Kroon & Krijger 2022

Aanvullende info

• BMI 33,7

• Dhr. heeft geen andere auto-immuunziekte, zoals 
coeliakie, vitiligo of een schildklierziekte

• Familie-anamnese: geen diabetes in familie

• Normale eGFR en ACR, geen HVZ in VG

Wat zijn uw behandeladviezen?

copyright Kroon & Krijger 2022
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Programma

• Welkom & inleiding

• Diabetes subtypering: wat is het en waarom zou je het doen? 

• Hoe maak je onderscheid tussen deficiëntie en resistentie? 

• Welke inzichten geeft subtypering mbt de behandeling?

• Wat is de kans op remissie bij DM2? 

• Vertaalslag naar de praktijk 

• Take home boodschappen 

• Vragen & einde

copyright Kroon & Krijger 2022

Diabetes mellitus type 2

Heterogeen ziektebeeld, met onderscheid:

- in ziekteprogressie

- in reactie op leefstijlinterventies en medicatie

- in complicaties

Diabetes type 2 ontstaat wanneer de insulinesecretie onvoldoende is om 
aan de eisen/vragen van de insulineresistentie te voldoen.

The Lancet 1936!!

copyright Kroon & Krijger 2022
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DM2: insulineresistentie en insulinedeficiëntie

In
su

li
n

e

Tijd (jaren)

verhoogde

insulineresistentie

insulineafgifte

normale

insulineresistentie

insulineafgifte25%: belangrijkste oorzaak: insulinedeficiëntie

75%: belangrijkste oorzaak: insulineresistentie

copyright Kroon & Krijger 2022

Ahlqvist E et al. Diabetes 2020;69:2086-93

SAID Severe Auto Immune Diabetes

SIDD Severe Insulin Deficient Diabetes

SIRD Severe Insulin Resistent Diabetes

MOD Moderate Obesity-Related Diabetes

MARD Moderate Age-Related Diabetes

Clusterindeling

copyright Kroon & Krijger 2022
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Clusterindeling

Clusterindeling

Leeftijd bij diagnose

BMI

HbA1c bij diagnose

Anti-GAD65

HOMA2-B

HOMA2-IR

Nuchtere glucose, nuchtere C-peptide (op hetzelfde moment geprikt)
copyright Kroon & Krijger 2022

Clusterindeling

Ahlqvist E et al.  Diabetes 2020;69:2086-93
copyright Kroon & Krijger 2022
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Clusterindeling

Cluster % Eigenschappen

SAID Severe Auto Immune Diabetes

(=DM1/LADA)

6 Leeftijd bij diagnose: 50 (18) jaar, BMI: 27 (6), insulinedeficiëntie, 

HOMA2-B: 57% (45), HOMA2-IR: 2,2 (1,6), HbA1c bij diagnose 80 

(31), aanwezigheid anti-GAD65

SIDD Severe Insulin Deficient Diabetes 18 Leeftijd bij diagnose: 57 (11) jaar, BMI: 29 (5), insulinedeficiëntie, 

HOMA2-B: 48% (29), HOMA2-IR: 2,5,

HbA1c bij diagnose: 102 (19), negatieve anti-GAD65 

SIRD Severe Insulin Resistent Diabetes 15 Leeftijd bij diagnose: 65 (9) jaar, BMI 34 (54), HOMA2-B= 150%, 

fors verhoogde insulineresistentie, HOMA2-IR: 5,5 (2,7), HbA1c bij 

diagnose: 54 (15)

MOD Mild Obesity-Related Diabetes 22 Leeftijd bij diagnose: 49 (10) jaar, BMI 36 (5), HOMA2-B=95%, 

verhoogde insulineresistentie, HOMA2-IR: 3,4 (1,2), HbA1c bij 

diagnose: 58 (16)

MARD Mild Age-Related Diabetes 39 Leeftijd bij diagnose: 67(9) jaar, BMI 28 (3), HbA1c bij diagnose: 50 

(10), matige insulinedeficiëntie, HOMA2-B: 87% (26), iets 

verhoogde insulineresistentie, HOMA2-IR: 2,6 (0,8)

Ahlqvist E. et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:361–9; getallen tussen haakjes: SD
copyright Kroon & Krijger 2022

Clusterindeling

Leeftijd bij diagnose HbA1c bij diagnose BMI HOMA2-IR HOMA2-B (%)

SAID 50 80 25 2,2 57

SIDD 57 102 29 2,5 48

SIRD 65 54 34 5,5 150 

MOD 49 58 36 3,4 95 

MARD 67 50 28 2,6 87 

Ahlqvist E et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:361–9

Normaalwaarden

- HOMA2-B: % van ‘normale’ bètacelfunctie, gemeten bij een jong en gezond persoon
- HOMA2-S:  % van ‘normale’ insulinegevoeligheid, gemeten bij een jong en gezond persoon
- HOMA2-IR (insulineresistentie) = 100/%S. Interpretatie: ≤1,0: normaal, >2,5: zeer wsch. insulineresistentie

copyright Kroon & Krijger 2022
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Complicaties

Cluster Complicaties

SAID Retinopathie ↑
SIDD Retinopathie ↑ (1,5x), neuropathie ↑
SIRD CNS ↑ (2-3x), NAFLD ↑, myocardinfarct/CVA (ook afhankelijk van leeftijd en geslacht)

MOD Gemiddeld risico op complicaties

MARD Hoog risico op myocardinfarct/CVA (ook afhankelijk van leeftijd en geslacht)

1. Ahlqvist E et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018

2. Zaharia OP et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2019

3. Maalmi H et al. Diabetologia 2021

NAFLD: Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

copyright Kroon & Krijger 2022

Diabetestypering ook bij bestaande patiënten bruikbaar

• 2290 patiënten met DM2, gemiddelde diabetesduur 7,9 jaar

• Verwezen naar Steno Diabetes Centre Copenhagen

• Onderverdeling m.b.v. leeftijd bij diagnose, diabetesduur, HbA1c, BMI, HOMA2-B, HOMA2-IR, anti-GAD65

Categorie %

Auto-immuun insulinedeficiëntie 3

Insulinedeficiëntie zonder auto-antistoffen 22

Insulineresistentie met korte ziekteduur 21

Insulineresistentie met lange ziekteduur 32

Metabool syndroom 22

Insulinedeficiëntie 25%

Insulineresistentie 75%

Safai et al. Diabetes Res Clin Practice 2018. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2018.05.014

copyright Kroon & Krijger 2022
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Samengevat

Met diabetes subtyperen kun je:

• per individu beter onderscheiden wat de 
pathofysiologische drijfveer is van de verhoogde 
bloedglucoses: insulinedeficiëntie (25%) vs
insulineresistentie (75%)

• het risico op bepaalde complicaties beter 
inschatten

Programma

• Welkom & inleiding

• Diabetes subtypering: wat is het en waarom zou je het doen? 

• Hoe maak je onderscheid tussen deficiëntie en resistentie? 

• Welke inzichten geeft subtypering m.b.t. de behandeling?

• Wat is de kans op remissie bij DM2? 

• Vertaalslag naar de praktijk 

• Take home boodschappen 

• Vragen & einde

copyright Kroon & Krijger 2022
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Hoe maak je onderscheid tussen insulinedeficiëntie en 
insulineresistentie?

Opties/puzzelstukjes:

I. Hoog(te) HbA1c bij diagnose

II. Nuchtere C-peptide en/of 
insulinewaarden met 
afkappunten

III. Nuchtere glucose en nuchtere C-
peptide met HOMA2-
berekeningen

copyright Kroon & Krijger 2022

Hoogte HbA1c bij diagnose

Leeftijd bij diagnose HbA1c bij diagnose BMI HOMA2-IR HOMA2-B (%)

SAID 50 80 25 2,2 57

SIDD 57 102 29 2,5 48

SIRD 65 54 34 5,5 150 

MOD 49 58 36 3,4 95 

MARD 67 50 28 2,6 87 

Ahlqvist E et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:361–9

SIDD groep: gem HbA1c= 102 mmol/mol -> deficiëntie 
SAID groep: gem HbA1c= 80 mmol/mol -> deficiëntie
Let op: gem BMI= 29 resp. 25 kg/m2

copyright Kroon & Krijger 2022
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HbA1c bij 
diagnose

• 3 cohorten: DCS (n=2953), 
GoDARTS (n=5509), Andis
(n=7478).

• Hoog HbA1c bij diagnose (≥ 80 
mmol/mol, mediaan 100 ) is 
sterke aanwijzing voor 
deficiëntie (=SIDD)

• NB mediaan BMI= 29-30 
kg/m2 

Slieker RC et al. Diabetologia 2021 

Andis

GoDarts

copyright Kroon & Krijger 2022

Puzzelstuk/optie 2: 
Nuchtere C-peptide e/o 
insuline
Aanwijzing voor het functioneren van de 
alvleesklier, maar….
juiste interpretatie labuitslag is belangrijk! 

Dus, wat zijn:

• Afkap-/grenswaarden? 

• Valkuilen bij interpretatie uitslagen? 

copyright Kroon & Krijger 2022

23

24



25-10-2022

13

Bètacellen: pro- insuline

I : I

copyright Kroon & Krijger 2022

(Alvleesklier)

Beta cellen

Pro-insuline

Insuline C-peptide

Nuchtere insuline/ c peptide: 
wat is ‘normaal’?

bepaling Referentie waarden bijzonderheden omreken factor

Insuline nuchter
< 15 mU/l 

(< 110 pmol/l)
Normaal postuur

pmol/l = mE/l

6,945

Insuline nuchter
< 25 mU/l 

(< 180 pmol/l)
Obese(n)

pmol/l = mE/l

6,945

C peptide nuchter 0,26-0,62 nmol/l
ng/ml = nmol/l

3

https://www.nvkc.nl/algemeen-overzicht-referentiewaarden

Mensen zonder 

diabetes

copyright Kroon & Krijger 2022
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Nuchtere insuline/ c peptide: 
wat is ‘normaal’?

bepaling Referentie waarden bijzonderheden omreken factor

Insuline nuchter
< 15 mU/l 

(< 110 pmol/l)
Normaal postuur

pmol/l = mE/l

6,945

Insuline nuchter
< 25 mU/l 

(< 180 pmol/l)
Obese(n)

pmol/l = mE/l

6,945

C peptide nuchter 0,26-0,62 nmol/l
ng/ml = nmol/l

3

https://www.nvkc.nl/algemeen-overzicht-referentiewaarden

Is dit ‘normaal?’ 
of is dit een 

aanwijzing voor 

insuline 

resistentie?...

copyright Kroon & Krijger 2022

Waarom ‘moet’ nuchtere insuline laag zijn?

100 pmol= 14 mE/l 

Lage insuline spiegels 

-> ruimte voor vet 

afbraak

Hoge insulinespiegels -> 

stimulatie vet aanmaak 

& - opslagV
e

t 
a

fb
ra

a
k
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Nuchtere insuline/ c peptide: 
wat is ‘normaal’?

bepaling Referentie waarden bijzonderheden omreken factor

Insuline nuchter
< 15 mU/l 

(< 110 pmol/l)
Normaal postuur

pmol/l = mE/l

6,945

Insuline nuchter
< 25 mU/l 

(< 180 pmol/l)
Obese(n)

pmol/l = mE/l

6,945

C peptide nuchter 0,26-0,62 nmol/l
ng/ml = nmol/l

3

https://www.nvkc.nl/algemeen-overzicht-referentiewaarden

Maar wat zie 

je bij mensen 

met diabetes 

……??

copyright Kroon & Krijger 2022

Nuchtere insuline: wat is ‘normaal’?
Kraft (n=14384)

Nuchtere Insuline

(micro U/ml)

KRAFT populatie

(n=14.384)

Gem=8

( SE=0,1) *
N= 2223

Geen diabetes in Kraft

populatie

Gem = 13

(SE= 0,1/0,2) *
N= 10383

Kraft populatie Patroon 

II + III

Gem = 56

(SE= 3,8)
N= 1181

Kraft populatie Patroon 

IV (hyper)

Gem= 5

(SE=0,2) *
N=597

Kraft populatie patroon 

V (deficientiegroep!) 

* Volgens Kraft: ‘normale nuchtere insuline’ varieert tussen ‘0’-30 micro 

Units/ml; > 10 is ‘verhoogd’, maar >30 mE/l is hyper insulinemie. 

ISBN: 978-1-4251-6809-4

29
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1e Valkuil

• Labuitslagen van insuline of 

C-peptide beoordelen

ZONDER 

de glucose uitslagen*  

hierin mee te nemen…..
*gelijktijdig gemeten!!

copyright Kroon & Krijger 2022

C-peptide altijd beoordelen samen met de op dat 

moment gemeten glucosewaarde!

Normaalwaarde

C-peptide*: 

0,26-0,62 nmol/l

* Volgens NVKC, geldend voor mensen zonder diabetes copyright Kroon & Krijger 2022
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Consensus report by the American Diabetes Association 
(ADA) and the European Association for the Study of 

Diabetes (EASD). Diabetologia 64, 2609–2652 (2021). 
https://doi.org/10.1007/s00125-021-05568-3

C peptide EN diagnose diabetes (geen 

antistoffen aangetoond):

< 0,2 nmol/l = DM1

0,2-0,6 nmol/l =onduidelijk

> 0,6 nmol/l= DM2 -> maar geen 

duidelijkheid mbt mate deficiëntie of 

resistentie .. !

Nuchtere C peptide: 

afkapwaarden

bij diabetes

(Voorstel) interpretatie nuchtere labuitslagen: 
C-peptide & insuline

Afkappunten C-peptide *
• Nuchter hoog: > 2 nmol/l  (bij een veel gebruikte 

methode) laat zien dat het lichaam flink insuline 
produceert -> hyperinsulinemie

• Nuchter laag:  < 0,2 nmol/l én diagnose diabetes -> 
DM1: Hypo insulinemie

• Nuchter 0,2-0,6 nmol/l én diagnose diabetes: 
onduidelijk of er sprake is van DM1. Vermoeden 
hypo- insulinemie (mn bij hoge glucosewaarden…) 

• Nuchter >0,6 (tot 2) nmol/l én diagnose diabetes: div 
subgroepen DM2 ( deficiëntie e/o resistentie).

• ‘Nuchter normale range*: Gezonde mensen (zonder 
diabetes) gemiddeld nuchter: 0,26-0,62 nmol/l. 

Afkapwaarden Insuline (Kraft)

Consensus management DM1 ADA/EASD 2021; NTVG 1993; 137, nr 4. ; https://www.nvkc.nl; Kraft; diabetes Ther 2017 ; 8: 475-487. . 

* Let op: De gemeten hoeveelheid C-peptide is afhankelijk van de testmethode. 

Daarom variëren referentiewaarden van laboratorium tot laboratorium (NVKC.nl)

Let op:

ALTIJD icm glucose 

meten en 

interpreteren !

• Nuchter hoog: > 30 mE/l = hyperinsulinemie

• Nuchter verhoogd: > 10 mE/l 

• Nuchter ‘laag-normale’ (< 10 mE/l) én diagnose 
diabetes: vermoeden hypo- insulinemie (mn bij 
hoge glucosewaarden…)

• Nuchter ‘normale’ range: Gezonde mensen 
(zonder diabetes) gemiddeld nuchter: 8 mE/l.  

(± 2-3)

33
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Puzzelstuk/optie 3: HOMA2-calculator

• HOMA2-B: maat voor bètacelfunctie 

• HOMA2-S: maat voor insulinegevoeligheid

• HOMA2-IR (insulineresistentie): 100/%S

Download pagina van de HOMA-2 calculator: HOMA2 Calculator : Download (ox.ac.uk)

Normaalwaarden

- HOMA2-B: % van ‘normale’ bètacelfunctie, gemeten bij een jong en gezond persoon.
Interpretatie: 100% is normaal, <100% is verminderde productie, >100% is overproductie.

- HOMA2-S: % van ‘normale’ insulinegevoeligheid, gemeten bij een jong en gezond persoon.
Interpretatie: 100% is normaal, <100% is verminderde gevoeligheid, >100% is gevoelig.

- HOMA2-IR (insulineresistentie) = 100/%S. Interpretatie: ≤1,0 is normaal, >2,0: mogelijk insulineresistentie,
>2,5: zeer waarschijnlijk insulineresistentie

Indeling hyperinsulinemisch en insulinopenisch DM2 
obv HOMA2-B en HOMA2-S

Groep A= DM2 met hyperinsulinemie

Groep B= ‘klassiek DM2’
Groep C= insulinopenisch DM2

Afkapwaarden:

HOMA2 IS < of > 63,5%

HOMA2 B < of > 115,3%

Stidsen e.a. Diabetes Metab Res Rev 2018:34 e 3005

35
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Het grote verschil tussen SIRD en SIDD

Insulinegevoeligheid- HOMA2-S

B
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SAID, SIDD

SIRD GEEN DIABETES

Naar: Stidsen JV et al. Diabetes 

Metabol Res Rev 2018 copyright Kroon & Krijger 2022

2e Valkuil

• Er vanuit gaan dat de             
C- peptide of insuline
uitslagen altijd
juist/betrouwbaar zijn …..

copyright Kroon & Krijger 2022
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Meting C-peptide vs insuline

C-peptide

• Voordelen
• Géén meting van exogene insuline (injecties), alleen eigen insulineproductie

• Passeert lever ‘ongeschonden’: bijna 100%. 
• Langere halfwaardetijd dan insuline, nml t1/2= 11,1-33,5 min.

• Nadelen
• Kosten (6-7x duurder dan insuline meting)

• Geen duidelijke afkapwaarden bekend voor hoge(re) uitslagen

• Minder betrouwbaar bij: (ernstige) nierinsufficiëntie, zwangerschap en 
hormoonafwijkingen. (90-95% geklaard via de nier = VALKUIL !)

NTVG 1993; 137, nr 4. & https://www.nvkc.nl; diabetes Ther 2017 ; 8: 475-487. Covic Kidn Int (vol 58) 2000: 1742-1750

Meting C-peptide vs insuline

Insuline

• Voordelen
• Goedkoop ( ca 11 euro/meting)

• Veel data/onderzoeken met insuline metingen, mn bij OGTT: afkapwaarden!

• Nadelen
• Verdwijnt snel uit bloed: meting komt nauwkeurig!! t1/2= 4,3-9,8 min. 

• Je meet perifeer: dat is veel lager dan de hoeveelheid die bij de lever aangeboden 
wordt. In de lever wordt 50-70 % van de insuline geëxtraheerd. 

• Kans op antilichamen (tegen insuline) bij gebruik exogene insuline

• Niet betrouwbaar bij insulinegebruikers: het is mogelijk dat exogene en endogene 
insuline tegelijk gemeten worden! (= VALKUIL)

NTVG 1993; 137, nr 4. & https://www.nvkc.nl; diabetes Ther 2017 ; 8: 475-487

39

40

https://www.nvkc.nl/
https://www.nvkc.nl/


25-10-2022

21

Samengevat 

• Een zeer hoog HbA1c bij diagnose is een sterke aanwijzing voor 
insulinedeficiëntie.

• Hoge nuchtere insuline/C-peptide uitslagen zijn een sterke 
aanwijzing voor hyperinsulinemie, maar..

• interpreteer de insuline of C-peptide uitslag ALTIJD in relatie tot 
de (gelijktijdig gemeten) glucose.

• Een (ernstig) verminderde nierfunctie maakt de C-peptide uitslag 
minder betrouwbaar 

• Gebruik van insuline injecties maakt de insuline uitslag 
onbetrouwbaar

• Met HOMA2 kun je mate van resistentie en bètacelfunctie in 
beeld krijgen en volgen in de tijd.

copyright Kroon & Krijger 2022

Casus (deel 2)

Hoe classificeren we 
mevr. A en dhr. B?

41
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Diabetestypering mevr. A.

Huidige leeftijd 57

Leeftijd bij diagnose DM 51

Familieanamnese m.b.t. DM (ouders, 

grootouders, broers en zussen)

P DM

Aanwezigheid andere auto-immuunziekten, 

zoals coeliakie, vitiligo, schildklierziekten

geen

Welke glucoseverlagende medicatie wordt er 

nu gebruikt?

Metformine 3 dd 850 mg, 

Gliclazide 3 dd 80 mg

BMI 23,8

HbA1c 62
Lab.: nuchtere glucose (op hetzelfde moment 

geprikt als de C-peptide)

12,3

Lab.: nuchtere c-peptide (normaal 0,26-0,62) 0,67

Lab.: Anti-GAD65 <5

HOMA2-B 25%

HOMA2-S 49,9%

HOMA2-IR 2,0

HOMA2-B % van normale β-cel activiteit

HOMA2-S % van normale insulinegevoeligheid

HOMA2-IR Insulineresistentie, normaal <1,0

- Insulinedeficiëntie
- Iets verhoogde insulineresistentie

insulinedeficiëntie

Diabetestypering dhr. B.

Huidige leeftijd 71

Leeftijd bij diagnose DM 59

Familieanamnese m.b.t. DM (ouders, grootouders, broers en 

zussen)

gb

Aanwezigheid andere auto-immuunziekten, zoals coeliakie, 

vitiligo, schildklierziekten

nee

Welke glucoseverlagende medicatie wordt er nu gebruikt? Metformine 2 dd

1000 mg

BMI 33,7

HbA1c bij diagnose 60; nu 70

Lab.: nuchtere glucose (op hetzelfde moment geprikt als de C-

peptide)

7,4

Lab.: nuchtere c-peptide (normaal 0,26-0,62) 1,5

Lab.: Anti-GAD65 <5

HOMA2-B 102%

HOMA2-S 26,9%

HOMA2-IR 3,72

HOMA2-B % van normale β-cel activiteit

HOMA2-S % van normale insulinegevoeligheid

HOMA2-IR Insulineresistentie, normaal <1,0

- Hoge insulineresistentie

- ‘Normale’ bètacelfunctie

insulineresistentie

43

44



25-10-2022

23

Programma

• Welkom & inleiding

• Diabetes subtypering: wat is het en waarom zou je het doen? 

• Hoe maak je onderscheid tussen deficiëntie en resistentie? 

• Welke inzichten geeft subtypering m.b.t. de behandeling?

• Wat is de kans op remissie bij DM2? 

• Vertaalslag naar de praktijk 

• Take home boodschappen 

• Vragen & einde

copyright Kroon & Krijger 2022

Basis boodschap

• Bij insulinedeficiëntie -> tijdig insuline 
starten

• Bij insulineresistentie * -> 
leefstijlinterventie met focus op afname 
abdominaal vet!

* Evt in combinatie met hyperinsulinemie

copyright Kroon & Krijger 2022
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Bij insulinedeficiëntie:
niet te lang wachten met insuline!

Risico op hoger HbA1c vooral bij SAID en SIDD

Pigeyre M et al. Diabetologia 2022;65:206-15
copyright Kroon & Krijger 2022

Start met insuline of noodzaak om 
met insuline te starten

DZS (Hoorn)

• SIDD: HR 3,36 (2,85-3,96) 

• SIRD: HR 0,45 (0,37-0,57)

• MOD: HR 1,32 (1,11-1,58)

• MARD: MD (Mild Diabetes): HR 1,06 (0,91-1,24)/MDH (Mild Diabetes with high HDL): HR 0,36 
(0,28-0,48)

Time to insulin requirement: periode tot start of noodzaak tot start met insuline: ≥2x HbA1c >69 
mmol/mol met interval van 3 maanden én gebruik van ≥2 niet-insuline bloedglucose verlagende 
middelen

Slieker RC et al. Diabetologia 2021 copyright Kroon & Krijger 2022
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Effecten medicatie op bètacel en insulinegevoeligheid
Medicatie Effect op bètacel Effect op insulinegevoeligheid

Metformine 0 + Toename perifere gevoeligheid

SUD’s + direct effect op betacel: stimulatie afgifte 

insuline (basaal en postprandiaal)

?/- Afname insulinegevoeligheid door o.a. 

gewichtstoename

GLP1-RA + direct effect op bètacellen (glucagon↓, 
insuline↑) -> glucose afhankelijk

+ toename insulinegevoeligheid door 

gewichtsverlies

SGLT2-remmers + minder glucotoxiciteit, minder insuline nodig 

door lagere glucosewaarden

+ toename insulinegevoeligheid door 

gewichtsverlies

DPP4-remmers + via GLP1 en GIP direct effect op bètacellen    -> 

glucose afhankelijk

0

TZD (pioglitazon) 0 + toename insulinegevoeligheid in lever, vet en 

spieren. 

insuline - Afname insulinegevoeligheid, o.a. door 

gewichtstoename en igv continue 

blootstelling 

Veelen A. et al. Mol Metab. 2021 & Farmacotherapeutisch Kompas & Bailey C. Diab Vasc Dis Research 2019.  
copyright Kroon & Krijger 2022

insulineresistentie
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SAID

SIDD

MARD

MOD

HOMA2-IR

H
O

M
A

2
-B

SIRD

(Intensieve) leefstijlinterventie

Bariatrische chirurgie

Metformine

SGLT2-remmer

GLP1-RA

(TZD)

Leefstijl

Metformine

Tijdig insuline!

(geen SGLT2-

remmer?)

Leefstijlinterventie

Metformine

GLP1-RA

SGLT2-remmer

Leefstijl

Metformine

Gliclazide

Tijdig insuline!

(geen SGLT2-

remmer?)

Leefstijl

Metformine

Gliclazide

DPP4-remmer

Naar: Tanabe H et al. Diabetes 

Res Clin Practice 2021
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samengevat
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Programma

• Welkom & inleiding

• Diabetes subtypering: wat is het en waarom zou je het doen? 

• Hoe maak je onderscheid tussen deficiëntie en resistentie? 

• Welke inzichten geeft subtypering mbt de behandeling?

• Wat is de kans op remissie bij DM2? 

• Vertaalslag naar de praktijk 

• Take home boodschappen 

• Vragen & einde

copyright Kroon & Krijger 2022
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Bètacel herstel is 
de sleutel
tot remissie

Bron: Taylor R, et al. Cell Metab. 2018; 28: 547–56.

Substantieel gewichtsverlies kan de 

onderliggende processen/pathofysiologie bij

DM 2 omkeren

Dit resulteert in afname van vet in de lever en

de alvleesklier

Maar: de terugkeer naar niet-diabetische

glucoseregulatie (=remissie) is afhankelijk van 

het vermogen van herstel van de 

betacel respons

Kans op remissie is groter bij kortere diabetesduur

De Counterpoint, Counterbalance en Direct studies laten zien dat:
• herstel van betacelfunctie lang duurt: na 5 maanden enig herstel en pas

compleet na 12 maanden.
• Kans op compleet herstel afhankelijk is van diabetes duur (lipotoxiciteit)

Aanvullende info van andere studies:
• Look Ahead: < 50%  remissie bij diabetesduur 2-7 jaar in vergelijking

met duur van 0-2 jaar. En 20% remissiekans bij diabetesduur > 7 jaar.
• 10 jaar na bariatrische ingreep: 60% remissie bij diabetesduur <1 jaar, 

20% remissie bij diabetesduur 1-3 jaar, 15% remissie bij diabetesduur > 
4 jaar.

Let op: er is casuistiek dat ook na vele jaren (>24 jaar diabetes) remissie
bereikt is, dus het is niet uit te sluiten. Maar de kans op remissie is groter bij
een kortere diabetesduur

Bron: Taylor R. Type 2 diabetes and remission: practical management guided by pathophysiology J Intern Med 2021; 289: 754–770.copyright Kroon & Krijger 2022
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Position statement NDF 2022 (concept)

• Remissie is niet voor iedereen met DM2 haalbaar, maar reversie (=omkering) voor veel 
mensen wel (d.m.v. leefstijl!)

• Gewichtsreductie (= verlies vetmassa) speelt hierbij een cruciale rol, indien er sprake is 
van centrale adipositas gerelateerde diabetes -> resistentiegroep!

• Onderscheid groepen op basis van pathofysiologische drijfveer:

1. Insulineresistentie

2. Atherosclerose, inflammatie etc. (=hoog risico HVZ)

3. Insulinedeficiëntie (tgv bètacel dysfunctie)

NDF werkgroep leefstijlinterventies bij diabetes van de ronde tafel diabeteszorg. Ned T v diabetologie aug 2022, nr 3: 42-44.  

Position statement NDF 2022 (concept)
Overheersend/ 

dominant fenotype

Centrale adipositas/ 

overgewicht gerelateerde 

DM2

DM2 met hoog risico op 

HVZ 

(volgens NHG DM2 ) 

Geïsoleerde hyperglycemie 

of insuline deficiëntie 

gerelateerde DM2

Primaire 

pathofysiologische 

drijfveren

Insuline resistentie Atherosclerose, 

inflammatie (o.a.)

Β-cel dysfunctie

Geschatte prevalentie 40-70-% 20-40% 10-20%

Uitgangspunt 

behandeling DM2 

Gewichts regulatie Regulatie cardiovasculaire 

risico’s 
Glucoseregulatie, 

Primaire 

focus/streefdoel 

behandeling DM2 

Gewichtsreductie

( ≥ 8-10%)

Gebruik van 

cardiovasculair 

beschermende 

bloedglucose verlagende 

medicatie

HbA1c streefdoelen volgens 

NHG DM2 

Secundaire 

focus/streefdoelen 

behandeling DM2

Regulatie van: 

Bloedglucose, bloeddruk, 

lipidenspectrum

Regulatie van:

Gewicht, 

bloedglucose, bloeddruk, 

lipidenspectrum, 

Regulatie van:

Gewicht, 

bloeddruk, lipidenspectrum,

NDF werkgroep leefstijlinterventies bij diabetes van de ronde tafel diabeteszorg. Ned T v diabetologie aug 2022, nr 3: 42-44.  
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Management of 
hyperglycaemia in 
type 2 diabetes, 
2022.                           
A consensus report by 
the ADA/EASD

Diabetologia
https://doi.org/10.1007/s001
25-022-05787-2 

copyright Kroon & Krijger 2022

EASD/ADA 
2022 

consensus 
report
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samengevat
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Terug naar de 
Casus (deel 3)

Behandeladviezen voor
mevrouw A en meneer B
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Diabetestypering mevr. A.

Huidige leeftijd 57

Leeftijd bij diagnose DM 51

Familieanamnese m.b.t. DM (ouders, 

grootouders, broers en zussen)

P DM

Aanwezigheid andere auto-immuunziekten, 

zoals coeliakie, vitiligo, schildklierziekten

geen

Welke glucoseverlagende medicatie wordt er 

nu gebruikt?

Metformine 3 dd 850 mg, 

Gliclazide 3 dd 80 mg

BMI 23,8

HbA1c 62
Lab.: nuchtere glucose (op hetzelfde moment 

geprikt als de C-peptide)

12,3

Lab.: nuchtere c-peptide (normaal 0,26-0,62) 0,67

Lab.: Anti-GAD65 <5

HOMA2-B 25%

HOMA2-S 49,9%

HOMA2-IR 2,0

HOMA2-B % van normale β-cel activiteit

HOMA2-S % van normale insulinegevoeligheid

HOMA2-IR Insulineresistentie, normaal <1,0

- Insulinedeficiëntie
- Iets verhoogde insulineresistentie

Behandeladvies:
- Er is nog enige winst te behalen met leefstijlverandering (meer bewegen, 

KH-beperking), evt. m.b.v. leefstijlprogramma?
- Medicamenteus: tijdig insuline starten

Diabetestypering dhr. B.

Huidige leeftijd 71

Leeftijd bij diagnose DM 59

Familieanamnese m.b.t. DM (ouders, grootouders, broers en 

zussen)

gb

Aanwezigheid andere auto-immuunziekten, zoals coeliakie, 

vitiligo, schildklierziekten

nee

Welke glucoseverlagende medicatie wordt er nu gebruikt? Metformine 2 dd

1000 mg

BMI 33,7

HbA1c 70

Lab.: nuchtere glucose (op hetzelfde moment geprikt als de C-

peptide)

7,4

Lab.: nuchtere c-peptide (normaal 0,26-0,62) 1,5

Lab.: Anti-GAD65 <5

HOMA2-B 102%

HOMA2-S 26,9%

HOMA2-IR 3,72

HOMA2-B % van normale β-cel activiteit

HOMA2-S % van normale insulinegevoeligheid

HOMA2-IR Insulineresistentie, normaal <1,0

- Hoge insulineresistentie

- ‘Normale’ bètacelfunctie

Behandeladvies: leefstijlinterventie/-programma, naast metformine  

GLP1-RA of SGLT2-remmer toevoegen?
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Programma

• Welkom & inleiding

• Diabetes subtypering: wat is het en waarom zou je het doen? 

• Hoe maak je onderscheid tussen deficiëntie en resistentie? 

• Welke inzichten geeft subtypering mbt de behandeling?

• Wat is de kans op remissie bij DM2? 

• Vertaalslag naar de praktijk -> ‘Invulformulier!’
• Take home boodschappen 

• Vragen & einde

copyright Kroon & Krijger 2022

Tip: 

PB via

Linkedin

copyright Kroon & Krijger 2022
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In de praktijk

Diabetestypering waarschijnlijk   
niet zinvol:

oBij kwetsbare ouderen

oBij mensen met zeer geringe 
levensverwachting (<1 jaar)

oDiagnose diabetes gesteld > 80 jaar

Raadpleeg/zie ‘invulformulier diabetes typering’

In de praktijk

Overweeg diabetestypering:

➢Bij laag BMI (<25) e/o relatief jonge leeftijd (<35 jaar): 
i.v.m. vermoeden type 1

➢Bij hoog HbA1c bij diagnose (>80 mmol/mol): i.v.m. 
vermoeden deficiëntie

➢Vóór start insulinebehandeling bij vergrote buikomvang  
e/o BMI > 30 kg/m2 : i.v.m. uitsluiten hyperinsulinemie

➢Bij onvoldoende resultaat leefstijlinterventie: i.v.m. 
verhogen motivatie in geval van resistentie & tijdig 
insuline kunnen starten in geval van deficiëntie.

➢Bij vraag van patiënten over oorzaak etc.

Diabetestypering: bepaal ->

C-peptide of insuline nuchter *

Glucose nuchter (* gelijktijdig 

geprikt)

Anti-GAD65 (alleen bij BMI <25 of 

<35jr)

leeftijd & HbA1c bij diagnose, BMI, 

buikomvang 

Raadpleeg/zie ‘invulformulier diabetes typering’copyright Kroon & Krijger 2022
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Anti-GAD65 heeft beperkt nut

• Bij 107 patiënten met LADA werd anti-GAD65-titer gedurende 3 jaar gevolgd

- De grootste jaarlijkse daling van het nuchtere C-peptide (-14%) vond plaats 
bij de groep met de blijvend aanwezige anti-GAD-antistoffen.

Huang G et al. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32: 615–22.

36,5%:  bleef positief 19,6%: soms wel soms niet 

aantoonbaar

43,7%: antistoffen verdwenen, bij meer dan 

60% binnen 6 maanden 

copyright Kroon & Krijger 2022

Bepaal de belangrijkste drijfveer verhoogde bloedglucoses
Omcirkel indien van toepassing Aanwijzing 

Insuline deficiëntie

Aanwijzing 

Insuline resistentie

Aanwijzing 

hyperinsulinemie

Leeftijd bij diagnose< 35 jaar

Anti-GAD positief

HbA1c bij diagnose> 80mmol/mol

BMI bij diagnose <25 kg/m3

Buikomvang risicovol vergroot

(vrouw >88cm, man >102cm)

Toename gewicht en/of buikomvang 

t.o.v waarden bij diagnose

C-peptide nuchter < 0,2 nmol/l

C peptide nuchter >2 nmol/

Insuline nuchter > 30 mE/l

HOMA2-B > 115%

HOMA2-IR<1,6 én HOMA2B< 100%

HOMA2-IR > 2
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Kies behandelstrategie o.b.v pathofysiologische 
drijfveer verhoogde bloedglucosewaarden (I)

➢ Drijfveer = insuline deficiëntie (wrschl)

Overweeg e-
consult 

kaderarts  of 
internist

Start tijdig 
met insuline

“Zeer hoog 
risico HVZ”-> 

volg NHG. 
Cave risico 

ketoacidose 
bij SGLT-2

Gezonde 
leefstijl 

belangrijk, 
maar geen 

remissie DM2

copyright Kroon & Krijger 2022

Kies behandelstrategie o.b.v pathofysiologische 
drijfveer verhoogde bloedglucosewaarden (II)

➢ Drijfveer = insuline resistentie (wrschl)

LEEFSTIJL (!!!)  
-> 8-10% 
gewichts 

afname, m.n. 
abdominaal 

vet

Kans op 
remissie 

grootst in 1e

jaren na 
diagnose

Biedt ‘Stepped
care’ leefstijl 
begeleiding

Stress, roken, 
slapen, 

voeding en 
drank, 

bewegen, 
comedicatie

“Zeer hoog 
risico HVZ”-> 

volg NHG

copyright Kroon & Krijger 2022
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Kies behandelstrategie o.b.v pathofysiologische 
drijfveer verhoogde bloedglucosewaarden (III)

➢ Drijfveer = combinatie van hyperinsulinemie & ins.resistentie

LEEFSTIJL (!!!)  
-> 8-10% 
gewichts 

afname, m.n. 
abdominaal 

vet

Kans op 
remissie 

grootst in 1e

jaren na 
diagnose

Biedt ‘Stepped
care’ leefstijl 
begeleiding

Stress, roken, 
slapen, 

voeding en 
drank, 

bewegen, 
comedicatie

“Zeer hoog 
risico HVZ”-> 

volg NHG

Vermijd, 

indien 

mogelijk, 

behandeling 

met insuline!

copyright Kroon & Krijger 2022

Leefstijl begeleiding: 
hoe? Stepped care

✓Verwijzing naar een preventief
leefstijlprogramma (gecombineerde
leefstijlinterventie = GLI), evt. in 
combinatie met gebruikmaking van een
app

✓Samen met een diëtist (& evt. afbouwen
medicatie bij DM2: handleiding A en L)

✓ Intensieve (curatieve) leefstijlbehandeling

✓Binnen de praktijk zelf (POH, huisarts) 
door gebruik van thuisarts.nl, zelfhulp-
boeken ’

copyright Kroon & Krijger 2022
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Niet vergeten: Co-medicatie

Screen op geneesmiddelen die:

➢ Gewichtstoename kunnen geven/ afvallen belemmeren
• Antipsychotica & antidepressiva

• Anti epileptica

• Bep. antihypertensiva (o.a. metoprolol, atenolol, diltiazem)

• Cortico steroiden (systemisch en lokaal)

• Protonpompremmers

• Antihistaminica

• Anticonceptie (oraal)

➢ Beweging beperken
• Betablokkers, diuretica, statines, bisfosfonaten, RAAS remmers, chinolonen.

Bron: KNMP Zorginnovatieprijs | KNMP/GLIM-protocol 

Take home 
messages

‘de voordelen 
diabetestypering 

zijn: …‘

copyright Kroon & Krijger 2022
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https://www.knmp.nl/zorginnovatieprijs
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Einde

Dank voor uw aandacht

copyright Kroon & Krijger 2022
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