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Wereldwijd wordt vastgesteld dat naast de epidemie van diabetes type 2 ook de prevalentie van
zwangerschapsdiabetes fors toeneemt. Zwangerschapsdiabetes wordt gedefinieerd als ‘elke graad van glucoseintolerantie met ontstaan of eerste detectie tijdens de zwangerschap’ (1). De stijging is deels te verklaren door de
toename van obesitas en een sedentaire levensstijl in onze maatschappij. Mogelijk heeft ook de verhoogde aandacht
voor het screenen naar zwangerschapsdiabetes een impact.
Hoewel in 9 op de 10 gevallen de glycemiewaarden na de bevalling opnieuw normaal worden, moet
zwangerschapsdiabetes als een belangrijk alarmsignaal van het lichaam beschouwd worden. Zowat de helft van de
vrouwen met zwangerschapsdiabetes ontwikkelt al in de eerste vijf tot tien jaar na de zwangerschap diabetes type
2 (2). In een Europese populatie ziet men een diabetesrisico van 6,9% na 5 jaar en 21% na 10 jaar (3). Om de
diabetesepidemie een halt toe te roepen, is het dan ook essentieel dat er naast algemene preventie in de bevolking
ook extra aandacht wordt gegeven aan hoogrisicogroepen, zoals vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad.
Dit biedt een belangrijke opportuniteit om via leefstijlveranderingen en regelmatige opvolging van de glycemie de
ontwikkeling van diabetes type 2 en de verwikkelingen ervan te voorkomen of uit te stellen. Tot voor ‘Zoet Zwanger’
ontbrak er in België een gestructureerde opvolging van vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Hierdoor
werden belangrijke kansen gemist voor preventie en vroegdetectie.

HET PROJECT
‘ZOET ZWANGER’

G1921N

In 2009 lanceerde de Diabetes Liga, samen met de VVOG en Domus Medica, en
met de steun van de Vlaamse overheid, het
project ‘Zoet Zwanger’. Dit project zou de
postnatale opvolging moeten bevorderen van
vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben
gehad. Ondertussen werd dit project voor de
tweede maal op rij verlengd door de Vlaamse
overheid. Tot eind 2018 blijft, naast het sensibiliseren van de vrouwen en van alle betrokken zorgverleners, het opvolgingssysteem de
belangrijkste opdracht.

>> BASISPRINCIPE VAN HET
OPVOLGINGSSYSTEEM
Vrouwen kunnen zich vrijwillig registreren voor het opvolgingssysteem ‘Zoet Zwanger’. Een registratie in het project kan zodra
de diagnose zwangerschapsdiabetes is gesteld
en mits de vrouw woonachtig is in Vlaanderen. Een registratie wordt aangeboden door
een zorgverlener van de dienst diabetologie
of verloskunde. Eens geregistreerd ontvangt
de vrouw jaarlijks automatisch een opvolgingsbrief/e-mail met het advies langs te gaan
bij de huisarts voor een nuchtere glycemiecontrole. Hierbij moeten de glycemiewaarden achteraf doorgegeven moeten worden.

16

De geautomatiseerde opvolging binnen het
project kan beëindigd worden om drie redenen: de vaststelling van diabetes, op verzoek
van de vrouw om uit het project te stappen of
doordat de vrouw onbereikbaar is.

RESULTATEN NA 6 JAAR
‘ZOET ZWANGER’
>> BEREIK ZORGVERLENERS
Doordat de diagnose van zwangerschapsdiabetes meestal gesteld wordt door
de gynaecoloog (82% van alle geregistreerde vrouwen) hebben we bij de start van het
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Figuur 2:
Aantal registraties per projectjaar (van 01/10/2009 tot en met 31/12/2015).
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>> GEREGISTREERDE VROUWEN
Na een opstartjaar met 641 registraties
voor het eerste projectjaar (oktober 2009september 2010) telden we voor de volgende
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De gemiddelde leeftijd van de geregistreerde vrouwen op moment van de bevalling
bedraagt 32 jaar (SD = 4,8). In vergelijking
met de vrouwen die in 2014 bevallen zijn (4),
blijkt dit een iets oudere populatie te zijn.
Van alle vrouwen die in 2014 bevallen zijn,
was 51,7% ouder dan 30 jaar, terwijl 64,3%
ouder is dan 30 in de ‘Zoet Zwanger’-populatie. Naast leeftijd is ook overgewicht een
belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen
van (zwangerschaps)diabetes. Om die reden
wordt bij elke registratie ook de lengte en het
gewicht voor de zwangerschap opgevraagd.

Figuur 1:
Verdeling van de centra volgens aantal registraties.
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jaren iets meer dan 1.000 registraties per projectjaar. In totaal registreerden 6.247 vrouwen zich voor ‘Zoet Zwanger’. Figuur 2 geeft
een overzicht van het aantal registraties per
projectjaar (Figuur 2).
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>> IMPLEMENTATIE IN VLAAMSE
CENTRA
Uit de gegevens van de eindevaluatie op
31/12/2015 blijkt dat de meeste ziekenhuizen
in Vlaanderen en een aantal Brusselse ziekenhuizen actief deelnemen aan het project door
aan de vrouwen bij wie zwangerschapsdiabetes
wordt vastgesteld het project voor te stellen en
een registratie aan te bieden. Van de 66 centra
tellen 18 centra (27%) meer dan 100 registraties voor de periode van 01/10/2009 tot en
met 31/12/2015 (Figuur 1).
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Zesendertig procent van alle Vlaamse
huisartsen kwam in contact met het project
door registratie van een van hun patiënten.
Van al deze huisartsen (N = 3.023) bevestigde
69% via een feedbackfiche zijn/haar actieve
steun aan het project.
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project ervoor gekozen om hen telkens op de
hoogte te brengen als een van hun patiënten
zich registreert in het project. Sinds de start
van het project zijn reeds 486 gynaecologen
van de naar schatting 670 Vlaamse gynaecologen (72,5%) in contact gekomen met het
project ‘Zoet Zwanger’ doordat een van hun
patiënten zich registreerde in het opvolgingssysteem. Dit betekent dat in de praktijk reeds
veel gynaecologen die zwangere vrouwen opvolgen, in contact gekomen zijn met ‘Zoet
Zwanger’.

De helft van de geregistreerde vrouwen (50%)
had overgewicht of obesitas voor de zwangerschap. In vergelijking met de algemene populatie vrouwen (> 18j) (5) is de frequentie van
obesitas duidelijk hoger (11,6% versus 23%
in ‘Zoet Zwanger’).
>> EERSTE POSTNATALE
GLYCEMIECONTROLE
Drie maanden na de bevalling ontvangt
de vrouw een eerste brief waarin de belangrijkste aandachtspunten ter preventie van dia
betes worden herhaald. Hierbij wordt tevens
nagevraagd of de vrouw in de eerste acht tot
twaalf weken na haar bevalling een postnatale glycemiecontrole heeft gehad. De respons
op deze brieven is 85,5%. Uit de antwoorden blijkt dat 58% (2.785/4.766) in de eerste
3 maanden na de bevalling een dergelijke
screening heeft gekregen.
>> JAARLIJKSE RESPONSEN SCREENINGSGRAAD
Jaarlijks wordt naar de vrouw een opvolgingsbrief verstuurd met het advies langs te
gaan bij de huisarts voor een nuchtere glycemiescreening. Daarnaast wordt ook de vraag
gesteld om via de feedbackfiche het resultaat
en bijkomende gegevens op te sturen. Om
een correcte vergelijking te kunnen maken
van de jaarlijkse respons- en screeningsgraad
is een cohorte gedefinieerd van alle vrouwen
die minstens 4 jaar geleden bevallen zijn
(N = 1.829). Dit zijn vrouwen die al minstens
vier jaar op rij een opvolgingsbrief ontvangen hebben, tenzij de opvolging is stopgezet
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Tabel 1:
Jaarlijkse respons- en screeningsgraad van de cohorte vrouwen die minstens al 4 jaar
geleden bevallen zijn (N = 1.829).
Opvolgingsjaar 1

Opvolgingsjaar 2

Opvolgingsjaar 3

Opvolgingsjaar 4

N vrouwen naar wie een opvolgingsbrief
werd verstuurd

1.761

1.581

1.639

1.437

Responsgraad (N, %)

1.412
(80,2%)

1.144
(72,4%)

1.039
(63,4%)

868
(60,4%)

N gescreend

933

741

702

597

Screeningsgraad
- t.o.v. verstuurde brieven
- t.o.v. aantal antwoorden

52,9%
66,1%

46,9%
64,8%

42,8%
67,6%

41,5%
68,8%

(diabetes, onbereikbaar, wenst niet meer deel te
nemen). Van alle vrouwen die minstens vier jaar
geleden bevallen zijn, daalt de jaarlijkse responsgraad van 80,2% in jaar 1 naar 60,4% in jaar 4
(Tabel 1). De screeningsgraad of het percentage vrouwen dat liet weten een nuchter bloedonderzoek te hebben gehad bij de huisarts ten
opzichte van het aantal verstuurde brieven, is
respectievelijk 52,9%, 46,9%, 42,8% en 41,5%
voor de verschillende opvolgingsjaren. Dit is
wat er minimaal met zekerheid is bekomen.
Als ‘het aantal vrouwen dat een antwoord heeft
bezorgd’ echter als noemer wordt gebruikt,
schommelt de screeningsgraad tussen 66,1%,
64,8%, 67,7% en 68,6% voor de verschillende
opvolgingsjaren. De werkelijke screeningsgraad
zal waarschijnlijk ergens tussenbeide liggen.
Ten opzichte van de literatuur (6) blijkt
alleszins de bereikte langetermijnscreeningsgraad in ‘Zoet Zwanger’ veel beter te zijn dan
wat men maximaal mag verwachten volgens
de standaardpraktijk (jaarlijks 20%).
Ondanks het feit dat vrouwen het belang van het screenen inzien, onderschatten
ze blijkbaar toch hun risico en de mogelijke gevolgen. Dit kan verklaren waarom de
motivatie voor een jaarlijkse screening ontbreekt bij een aantal van hen. De literatuur
toont ook aan dat de perceptie van de vrouw
over haar risico om diabetes te ontwikkelen
een belangrijke motivatie is om zich al dan
niet te laten screenen (7). Vrouwen die zich
een eerste jaar hebben laten screenen en te
horen kregen dat alles in orde was, zullen
het blijvend jaarlijks screenen misschien als
een ‘overshooting’ ervaren. De kans zit er in

dat ze zich dan ook niet meer jaarlijks laten
screenen. Barrières zoals tijdsgebrek, geen
opvang voor kinderen, schrik voor mogelijke
diagnose van diabetes, kosten en ongemak
worden frequent aangehaald in de literatuur.
We kunnen veronderstellen dat deze factoren op langere termijn, en dus ook binnen
‘Zoet Zwanger’ een mogelijke rol kunnen
spelen bij het al dan niet jaarlijks screenen bij
de huisarts.
Uit de analyse van de follow-upgegevens
blijkt dat van alle vrouwen die minstens al 4
jaar op een rij een opvolgingsbrief ontvangen
hebben (N = 1.437):
- 	 72% zich minstens één keer heeft laten
screenen in de voorbije 4 jaar;
- 	 55% zich minstens twee keer heeft laten
screenen in de voorbije 4 jaar;
- 	 38% zich minstens drie keer heeft laten
screenen in de voorbije 4 jaar;
- 	 20% zich jaarlijks heeft laten screenen in
de voorbije 4 jaar.
We kunnen dan ook besluiten dat meer
dan de helft van de vrouwen uit ‘Zoet Zwanger’ effectief in opvolging is bij de huisarts in
het kader van hun diabetesrisico, zelfs al gaat
dit niet gepaard met een jaarlijkse screening.
Tenslotte wordt de noodzaak van deze
opvolgingsbrieven
nogmaals
bevestigd.
70,5% van de respondenten van een enquête
die in april 2015 bij 500 vrouwen uit ‘Zoet
Zwanger’ werd afgenomen, bevestigt dat ze
zonder de jaarlijkse opvolgingsbrieven nooit
spontaan zouden langsgaan bij de huisarts in
het kader van hun diabetesrisico.
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GEZONDHEIDSWINST OP
VERSCHILLENDE NIVEAUS
Een regelmatige opvolging bij de huisarts, zoals wordt gepromoot in ‘Zoet Zwanger’ kan een gezondheidswinst betekenen op
verschillende niveaus:
- 	 vrouwen met een voorgeschiedenis van
zwangerschapsdiabetes hebben namelijk
een sterk verhoogd risico op het metaboolsyndroom (OR: 3,96; CI: 2,995,26) en op cardiovasculaire problemen (8-10). Een langetermijnopvolging
van deze doelgroep is dus van essentieel
belang ter preventie van hart- en vaat
aandoeningen;
- 	

daarnaast hebben vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes ook een verhoogd risico om bij een
volgende zwangerschap opnieuw met
zwangerschapsdiabetes geconfronteerd
te worden. Dit risico varieert voor de
Europese populatie tussen de 20 en 50%,
afhankelijk van aanwezigheid van andere
risicofactoren (11);

- 	

tenslotte hebben vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, een verhoogd risico om in de daaropvolgende
jaren verder te evolueren naar type 2
diabetes. Dit wordt binnen het project
‘Zoet Zwanger’ duidelijk aangetoond.
Van alle vrouwen die minstens 4 jaar geleden bevallen zijn, en waarvan de screeningsresultaten jaar 3 bekend zijn, heeft
18,8% in de loop van de eerste drie jaren
postnataal minstens 1 maal gestoorde
waarden gerapporteerd en maar liefst
9,8% diabetes.

Het feit dat vrouwen met afwijkende glycemiewaarden in dit vroeg stadium reeds ‘ontdekt’ worden, geeft aan de arts en de vrouw de
mogelijkheid om de evolutie naar type 2 diabetes af te remmen. Vroegdetectie en behandeling van afwijkende waarden, is essentieel
in de strijd tegen en preventie van type 2 diabetes. Klinische studies hebben wereldwijd op
een zeer consistente manier aangetoond dat
leefstijlinterventieprogramma’s bestaande uit
intensief voedings- en bewegingsadvies, bij
personen met een verhoogd risico op type 2
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diabetes de incidentie daarvan op een 3-tal
jaar met 50 tot 60% kunnen verminderen.
Zelfs na 10 jaar blijft de risicoreductie bij
vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben
gehad, behouden tot 35% (12, 13).

Voor meer informatie over het project: www.zoetzwanger.be.

Zoet zwanger?
Wacht niet langer,
praat erover
met je arts.

De vroegtijdige opstart van de behandeling bij een diagnose van diabetes resulteert in
een sterke vermindering van het risico op dia
betesgerelateerde complicaties. Doordat een
slecht gecontroleerde diabetes het risico op geboortedefecten en foetussterfte verhoogt, heeft
vroegdetectie van diabetes tenslotte ook belangrijke implicaties voor een nieuwe zwangerschap.

ZOET
ZWANGER.be
www.

ZWANGERSCHAPSDIABETES

Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad,
lopen een hoog risico op de ontwikkeling van blijvende diabetes.
Belangrijk is om er vooral tijdig bij te zijn.
Meer informatie vind je alvast op
www.zoetzwanger.be
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CONCLUSIE
Na deze tweede fase zijn meer dan 6.240
vrouwen geregistreerd in het project ‘Zoet
Zwanger’. Al deze vrouwen worden gesensibiliseerd en jaarlijks opnieuw gemotiveerd langs
te gaan bij hun huisarts voor een nuchtere
glycemiescreening. Uit de evaluatie van de
tweede projectfase kunnen we besluiten dat
een systeem met jaarlijkse opvolgingsbrieven,
zoals het project ‘Zoet Zwanger’ beoogt, de
vrouwen effectief aanzet tot een regelmatige
opvolging bij de huisarts in het kader van
hun diabetesrisico. Van alle vrouwen die
reeds meer dan 4 jaar geleden bevallen zijn,
is meer dan de helft minstens tweemaal in de
voorbije 4 jaar bij hun huisarts op controle
geweest in het kader van hun diabetesrisico.
De regelmatige opvolging van vrouwen met
een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes bij de huisarts, maakt het mogelijk om
risicofactoren voor diabetes en cardiovasculaire problemen aan te pakken. Verder laat
deze aanpak ook toe diabetes vroegtijdig te
detecteren en een adequate behandeling op te
starten. Zo wordt er op verschillende niveaus
gezondheidswinst bereikt.
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Wenst u verder op de hoogte te blijven van het project,
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