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Diabetes Gravidarum (GDM) 
 
 
Aanleiding: 
 
Wereldwijd is er grote variatie in opsporing en behandeling van GDM. Ook binnen Nederland 
verschillen de beroepsgroepen van mening hierover. Onderstaande werkafspraak is daarom 
opgemaakt op basis van consensus binnen de VSV’s.  
 
 
Definitie: 
 
Diabetes gravidarum is elke vorm van hyperglykemie die tijdens de zwangerschap wordt ontdekt, 
onafhankelijk van het feit of deze afwijking na de zwangerschap weer verdwijnt.  
 
 
Incidentie: 
 

• 3 tot 5 % van alle zwangerschappen; 
• 60 % herhalingskans in volgende zwangerschap. 

 
 

Mogelijke complicaties ten gevolge van GDM: 
 
Zwangerschappen gecompliceerd door GDM worden gekenmerkt door een hogere kans op perinatale 
en maternale morbiditeit, zoals LGA (P90), schouderdystocie, neonatale hypoglykemie en neonatale 
hyperbilirubinemie.  
Tevens zijn er metabole lange-termijn-gevolgen voor moeder en kind. Na diabetes gravidarum is er 
een sterk verhoogde kans op diabetes mellitus binnen 5 tot 10 jaar voor de moeder. 
 
 



 
Screening: 
 
Eerste trimester 
 
Zwangeren met risicofactoren voor GDM worden gescreend (prevalentie van 24,2%) 
 
De risicofactoren zijn: 

• GDM in anamnese 
• een BMI > 30 (kg/m2) bij de eerste prenatale controle (belangrijk: objectief meten van lengte 

en gewicht) 
• eerder kind met geboortegewicht > P95 of > 4500g volgens de PRN 
• eerstegraads familielid met diabetes type 1 en/of 2 (GDM bij de moeder van de zwangere 

zonder dat ze later diabetes mellitus type 2 heeft gekregen is geen risicofactor) 
• etnische groepen waarin diabetes veel voorkomt 

- Zuid-aziaten (India, Pakistan, Bangladesh, Hindoestanen)  
- Afro-Caribiërs,  
- Midden-oosten (Saoudi- Arabië, Arabische Emiraten, Irak, Jordanië, Syrië, Oman, Quatar, 
Koeweit, Libanon),  
-Noord-Afrika (Marokko en Egypte) 

• onverklaarde IUVD in de voorgeschiedenis  
• Polycysteus-ovariumsyndroom  
• Meerlingzwangerschap (uitsluitend tweede-trimester-screening) 

 
Er zijn twee screeningsmethoden in het eerste trimester (nuchter glucose of OGTT) 
Bij zwangeren met risicofactoren voor GDM wordt een nuchtere glucose bepaald. De nuchtere 
glucosebepaling moet een veneuze bepaling zijn. (Diagnostiek voor U doet de bepaling op dezelfde 
manier als CZE en MMC en houdt ook dezelfde referentiewaarden aan).  
 
Vrouwen met GDM in de anamnese worden echter ook in het eerste trimester gescreend dmv 
een OGTT. 
 
Voor vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan dient de GDM screening verricht te worden 
in overleg met gynaecoloog en chirurg omdat sommige ingrepen een contra-indicatie zijn voor een 
OGTT. 
 
 
Afkapwaardes 
Indien nuchtere glucose < 6,1 mmol/l. Geen diabetes, geen verdere actie. 
Indien nuchtere glucose > 7.0 mmol/l is de diagnose GDM gesteld. 
Indien nuchtere glucose > 6.1 mmol/l maar < 7.0 mmol/l wordt er een 75g-OGTT verricht  
  
75g-OGTT 
De diagnose GDM wordt gesteld bij tenminste één afwijkende waarde.  
Afwijkende waarden zijn nuchter > 7.0 mmol/l (veneus) en na 2 uur > 7.8 mmol/l (veneus). 
 
 
Indien er in het eerste trimester afwijkende glucose-waarden worden vastgesteld kan er geen onderscheid meer 
gemaakt worden met een eventuele pre-existente DM. Een pre-existente DM brengt echter wel extra risico’s 
zoals IUVD a terme met zich mee. 
 
 
Indien er in het eerste trimester GDM vastgesteld wordt, dient er een consult gynaecoloog plaats te 
vinden en wordt de zorg overgenomen. 
 



 
Tweede trimester 
 
Screening gebeurt bij zwangeren met risicofactoren (zie boven) en mits er nog geen GDM is 
aangetoond. 
 
Er wordt een 75g-glucose-tolerantie-test verricht (OGTT) tussen 24 en 28 weken AD.  
De diagnose GDM wordt gesteld bij tenminste één afwijkende waarde.  
Afwijkende waarden zijn nuchter > 7.0 mmol/l (veneus) en na 2 uur > 7.8 mmol/l (veneus).  
 

Indien GDM wordt vastgesteld volgt een consult gynaecoloog.  
 

 
 
 
 
 
 
Behandeling: 
 
De behandeling streeft naar het beperken van hyperglycemie bij de moeder en foetale macrosomie.  
 
 
Follow-up na diagnose 
 
- consult gynaecoloog: aanmaken EPD, biometrie, patiëntenfolder ‘Zorgwijzer diabetes en 
zwangerschap’ meegeven.  
  
-Gynaecoloog verwijst naar 2e lijns diëtiste (streven naar consult binnen 3 werkdagen) voor 
dieetadvies, verstrekking glucosemeter en instructie tot gebruik, beweegplan (tenminste 30 min per 
dag). 
 
 

• In de eerste week wordt er 2 tot 3 keer een 4-punts-Glucose dagcurve (GDC) verricht 
(nuchter, 1 uur na de 3 maaltijden) 

• Streefwaarden: nuchter < 5.3 mmol/l en 1 uur na de maaltijd < 7.8 mmol/l.  
• De glucose-streefwaarden dienen binnen één week (max. 2 weken) bereikt te zijn. 
• De zwangere wordt besproken in het multidisciplinair overleg “diabetes en zwangerschap” na 

een week dieet en bij veranderingen in het beleid. De diëtiste of de diabetesverpleegkundige 
plaatst patiënte op de werklijst. Het zorgpad wordt aldaar bepaald en de verloskundige en de 
huisarts worden schriftelijk op de hoogte gebracht door de gynaecoloog. In MMC wordt het 
beleid genoteerd in het EPD (beleidsplan). Tijdens het MDO zijn aanwezig: internist, 
diabetesverpleegkundige, diëtiste, gynaecoloog, optioneel klin. verloskundige, optioneel 
eerstelijns verloskundige.  

 
 
 

 
 

Indien er tijdens de zwangerschap symptomen optreden die kunnen passen bij diabetes gravidarum (b.v. pos. 
dyscongruentie, polyhydramnion SDP > 8 cm, macrosomie) dient gericht onderzoek plaats te vinden o.a. naar 
diabetes gravidarum. Dit wordt in dit protocol buiten beschouwing gelaten. 
 



Indeling in zorgpaden: 

Groep 1, vsv-zorgpad Medium risk A 
GDM met enkel dieet, glucoses binnen de streefwaarden, zonder tekenen van foetale 
macrosomie (echo FAC < P90 vlg. Verburg)  
  
Beleid: 
Foetale groei:   
-seriële echo’s om de 3 weken worden door een gecertificeerde hulpverlener gemaakt.  
- wees alert op het ontstaan van macrosomie indien AC > HC (disproportionele groei) en/ of bij een 
groeispurt en overweeg consult gynaecoloog  
-Overname zorg door gynaecoloog indien FAC > P90 vlg. Verburg. 
 
Glucose-waarden:  
-De zwangere bepaalt 1 keer per week een 4-punts-GDC en blijft per mail in contact met diëtiste over 
de waarden (zie streefwaarden) 
-De verloskundig zorgverlener bespreekt de glucose-waarden tijdens de consulten en legt dit vast in 
het dossier. 
-Bij onvoldoende effect van het dieet neemt de diëtiste contact op met de gynaecoloog. De 
gynaecoloog informeert de verloskundige en de zwangere. De gynaecoloog verwijst de zwangere 
naar de internist(-endocrinoloog) en diabetesverpleegkundige voor medebehandeling en start 
glucoseverlagende medicatie. 
- Overname zorg door gynaecoloog indien streefwaarden niet bereikt met dieet. 
 
Partus en pasgeborene:  
-Afwachten tot maximaal 41 weken. Poliklinische partus overwegen 
-Consult gynaecoloog tussen 40-41 weken om inleiding te plannen. 
-Post partum: geen glucose controles van de neonaat indien geboortegewicht < P90 vlg. PRN. 
Indien kind toch (onverwacht) macrosoom postpartum (geboortegewicht >P90) wel consult kinderarts 
en glucosecontrole. 
 
 
 
Groep 2, vsv-zorgpad Medium Risk C 
GDM met alleen dieet, glucose binnen de streefwaarden, en verdenking foetale macrosomie 
(FAC >P90 en/of disproportionele groei) 
 
beleid: 
-seriële biometrie om de 2 à 3 wk door gecertificeerde zorgverlener 
-1 keer per week 4-punts-GDC 
-Partus en pasgeborene: inleiding aanbieden tussen 38 en 39 weken. Afwachten maximaal tot 40 
weken. Postpartum consult kinderarts voor glucosecontroles indien geboortegewicht >P90 (vlg. PRN). 
 
 
Groep 3, vsv-zorgpad High Risk A 
GDM met insuline-therapie of diabetes onvoldoende ingesteld met dieet na 36 wk 
 
Beleid: 
-seriële biometrie om de 2 wk door gecertificeerde zorgverlener 
-controle insulinetherapie door internist en diabetesverpleegkundige 
-partus en pasgeborene: inleiding tussen 38 en 39 weken aanbieden. Afwachten tot max. 40 weken. 
Hierbij de foetale groei, de instelling van de glucose en het hoeveelheid insuline meewegen. De 
internist geeft advies over insuline-glucose-beleid durante partu. Postpartum altijd consult kinderarts 
voor glucosecontroles indien moeder glucoseverlagende medicatie heeft gebruikt. 
 
Toelichting insulinebeleid, richtlijn NVOG: Recente studies laten zien dat bij de keuze voor insuline 
ook de foetale groei (macrosomie en/of groeiversnelling) meeweegt. Bij (asymmetrische) macrosomie 
(FAC > P90) of foetale groeiversnelling (toename van de foetale buikomvang > P75 in seriële 
metingen) in combinatie met hyperglycemie is insulinebehandeling geboden. Als aan het eind van het 
tweede trimester de foetale buikomvang < P75 en daarnaast ook de mate van hyperglykemie beperkt 



is, is er minder reden om met insulinebehandeling te starten. Tegelijkertijd moet terughoudendheid 
worden betracht bij een foetale buikomvang < P30 om een intra-uteriene groeirestrictie te voorkomen. 
In het algemeen wordt tot een zwangerschapsduur van 36 weken gestart met insuline. 
 
 
Voedingsbeleid pasgeborene 
Borstvoeding is de meest geschikte voeding voor pasgeborenen van moeders met diabetes 
gravidarum. Bij insuline-behandeling verwijzing naar lactatiekundige tijdens de zwangerschap voor 
informatie over start kolven aan het eind van de zwangerschap. Bijvoeding iom kinderarts. 
 

 
 
NB: Borstvoeding mag tijdens het eerste uur na de geboorte gegeven worden. Het sacred hour hoeft 
niet verstoord te worden door glucosebepaling. Met orale glucosetoediening bij hypoglykemie (fig.2) 
wordt flesvoeding bedoeld. 
 
 
Post partum (moeder) 
-Stoppen met dieet, glucosecontrole en insuline tenzij anders bepaald door internist (zie beleidsplan in 
EPD).  
 
Door casemanager te coördineren: 
-OGTT dient plaats te vinden voor de nacontrole (binnen 6 wkn) ter uitsluiting van een persisterende 
DM type 2. 
-Counseling over sterk verhoogde kans om binnen 5 à 10  jaar DM type 2 te ontwikkelen, daarom 
jaarlijkse controle nuchtere glucose via huisarts. De huisarts wordt hierover geïnformeerd. 
-Counseling ten aanzien van volgende zwangerschap. 
 
 
Toekomstige ontwikkelingen: 
Het is te verwachten dat de diagnostische criteria voor diabetes gravidarum in de nabije toekomst 
gaan veranderen. Een lagere afkapwaarde voor nuchtere glucose (b.v. > 5.1 mmol/l) en een hogere 
afkapwaarde 2 uur na belasting met 75 g glucose (b.v > 8.5 mmol/l) identificeren moeders en kinderen 
met een verhoogde kans op slechte zwangerschapsuitkomsten beter dan de huidige criteria (zie 
HAPO-studie, American Diabetes Association, IADPSG en WHO 2013 voor de nieuwe criteria). De 
werkgroep zal deze ontwikkelingen in de gaten houden en het vsv-protocol zo nodig conform 
landelijke richtlijnen en adviezen reviseren. 
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