
ZWANGERSCHAPSDIABETES

SCREENING, BEHANDELING EN BELANG VOOR HET LATERE LEVEN

Ongeveer 1 op 8 zwangere vrouwen in 
Vlaanderen krijgt zwangerschapsdiabetes. 
Daaraan zijn risico’s verbonden 
voor zowel moeder als kind. Wat is 
zwangerschapsdiabetes precies? Hoe 
moeten we hiervoor screenen? Wat 
houdt de behandeling in? En wat 
betekent dit voor jouw gezondheid na 
de zwangerschap? Dit artikel biedt een 
antwoord op bovenstaande vragen. 
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WAT IS ZWANGERSCHAPS
DIABETES?
Zwangerschapsdiabetes (ZWDM) is een 
tijdelijke vorm van diabetes die ontstaat 
in de zwangerschap, meestal na de 
twintigste zwangerschapsweek. Tijdens 
de zwangerschap maakt de moederkoek 
zwangerschapshormonen aan die – vooral  
in de tweede helft van de zwangerschap – 
de werking van insuline verhinderen. 
Daardoor is er plots veel meer insuline 
nodig om dezelfde hoeveelheid glucose 
(een vorm van suiker) in de cellen te kunnen 
opnemen. Bij een normale zwangerschap 
zal de alvleesklier hierop reageren door 
meer insuline aan te maken, maar soms 
kunnen de cellen die insuline afscheiden 
 de bètacellen  de toegenomen vraag 
niet volgen. De glucose zal bijgevolg niet 
meer vlot in de weefsels opgenomen 
worden, waardoor de bloedsuikerwaarden 
stijgen. Zodra deze waarden abnormaal 
verhoogd zijn, is er sprake van ZWDM. 

HEEFT ELKE VROUW EVENVEEL  
KANS OM ZWANGERSCHAPS
DIABETES TE KRIJGEN? 
Voor sommige vrouwen is de kans om 
met de aandoening geconfronteerd 
te worden aanzienlijk groter dan voor 
andere. Risicofactoren die ZWDM in 
de hand werken zijn onder andere 
een voorgeschiedenis van ZWDM, een 
allochtone afkomst of het hebben van 
naaste familieleden met diabetes type 2. 
Ook meerlingenzwangerschappen brengen 
extra risico met zich mee. Daarnaast zijn 
er nog twee andere risicofactoren die ook 
verklaren waarom we nu veel vaker ZWDM 
zien dan enkele generaties geleden, namelijk 
op latere leeftijd zwanger worden en 
overgewicht hebben als je zwanger wordt. 

HOE GEBEURT DE 
SCREENING NAAR 
ZWANGERSCHAPSDIABETES? 
ZWDM geeft geen klachten. Een syste
matische opsporing is daarom noodzakelijk. 
Vroeg in de zwangerschap wordt aangeraden 
om via een nuchtere bloedafname de 
suikerwaarden te laten controleren om 
voorafbestaande (pre)diabetes uit te sluiten. 

Als de nuchtere bloedsuikerspiegel vroeg 
in de zwangerschap normaal is, wordt 
in het tweede trimester een tweestaps
screening gevolgd. Daarvoor wordt in 
eerste instantie op 24 weken zwangerschap 
een korte suikertest (‘challenge test’) 
uitgevoerd, waarbij een suikeroplossing 
van 50g gedronken wordt en men een uur 
nadien het bloedsuikergehalte meet via een 
bloedafname. Als de bloedsuikerspiegel te 
hoog is, kan dit wijzen op ZWDM en zal er een 
uitgebreidere nuchtere suikertest volgen: de 
‘orale glucosetolerantietest’ (OGTT). Tijdens 
de OGTT gebeurt er eerst een bepaling van 
de nuchtere bloedsuikerspiegel, waarna een 
oplossing met 75g suiker ingenomen wordt. 
Eén en twee uur later wordt vervolgens 
opnieuw de bloedsuikerspiegel bepaald. In 
geval van minstens één afwijkende waarde 
wordt ZWDM vastgesteld. 

NIEUWE VLAAMSE CONSENSUS 
ROND SCREENING NAAR 
ZWANGERSCHAPSDIABETES 
Sinds 2013 raadt de Wereldgezondheids
organisatie (WHO) aan dat élke zwangere 
vrouw – dus niet alleen degenen bij wie de 
challenge test positief is – een OGTT zou 
moeten krijgen om ZWDM op te sporen. Deze 
nuchtere suikertest is het meest trefzeker, 
maar heeft ook een aantal belangrijke 
nadelen. Zo duurt ze twee uur, is ze duur, 
moet de zwangere vrouw nuchter naar het 
ziekenhuis komen en maakt het suikerdrankje 
de meeste vrouwen misselijk. Voor de 
kortere challenge test daarentegen hoeft 
men niet nuchter te zijn. Daardoor kan deze 
test makkelijk ’s avonds plaatsvinden bij de 
huisarts. Dit voordeel zorgt ervoor dat veel 
ziekenhuizen vasthouden aan de tweestaps
screening. 

Omdat in Vlaanderen veel discussie was 
of men de WHOrichtlijnen hier ook zou 
implementeren, werd in 2014 de BEDIPN 
studie opgestart. Bij 2000 zwangere vrouwen 
uit 7 Belgische ziekenhuizen werd onderzocht 
of het zinvol was om de strengere WHO
aanbevelingen ook in België toe te passen. 
Op basis van de resultaten van de BEDIPN 
studie werd een nieuwe opsporingsmethode 
uitgewerkt. Daarbij gebruikt men nog 
steeds een tweestapsscreening, maar de 
afkapwaarde van de challenge test wordt 
verlaagd van 140 naar 130 mg/dl. Vrouwen 
dienen dus enkel een OGTT te ondergaan 
indien de bloedsuikerspiegel een uur na de 
challenge test hoger is dan 130 mg/dl. Vrouwen 
met een sterk verhoogd risico op ZWDM 
(zoals vrouwen met belangrijk overgewicht 
of een voorgeschiedenis van ZWDM), raadt 
men wel aan om meteen een OGTT te doen. 
Deze aanbeveling werd in 2019 omgezet in 
nieuwe Vlaamse richtlijnen voor screening naar 
ZWDM. Met de nieuwe opsporingsmethode 
kunnen we zwangerschapsdiabetes beter en 
eenvoudiger opsporen en behandelen. Dat 
helpt om verwikkelingen in de zwangerschap 
te voorkomen. Bovendien kan zo in meer 
dan de helft van de gevallen de nuchtere 
OGTT vermeden worden zonder aan 
betrouwbaarheid in te boeten. 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR 
MOEDER EN KIND?
ZWDM verloopt bijna altijd zonder 
klachten, maar kan wel ernstige gevolgen 
hebben. Het risico op vroeggeboorte en 
op zwangerschapsvergiftiging neemt toe 
als de bloedsuikerwaarden onvoldoende 
onder controle raken. Daarnaast verhoogt 
een onbehandelde ZWDM het risico op 
een te hoog geboortegewicht, waardoor 
de bevalling vaak moeilijker verloopt. 
Zo kunnen er ademhalingsproblemen of 
schouderontwrichting optreden, en zijn er ook 
vaker keizersneden nodig.  
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Bij een volgende zwangerschap is er een 
grote kans dat de moeder opnieuw ZWDM 
ontwikkelt. Bovendien krijgt ongeveer de 
helft van de vrouwen – na verloop van tijd – 
diabetes type 2. Wanneer de baby ouder 
wordt, heeft hij of zij ook zelf een verhoogd 
risico op overgewicht en het ontwikkelen van 
diabetes. 

Om de risicofactoren voor overgewicht en 
diabetes type 2 bij moeders en kinderen na 
de zwangerschap beter in kaart te kunnen 
brengen, wordt in het voorjaar van 2021 
gestart met de BEDIPfollowup studie. Met 
dit onderzoek zal bij 375 moeders en hun 
kinderen – 3 tot 7 jaar na hun deelname 
aan de BEDIPN studie – onderzocht 
worden hoe het risico op diabetes en 
overgewicht op lange termijn nauwkeuriger 
kan worden voorspeld. Dit zal helpen om 
op maat gemaakte preventiestrategieën te 
ontwikkelen. Meer informatie over de BEDIP
FUS studie kan je vinden op  
www.bedipfus.be.

WAT ALS ER ZWDM VASTGESTELD 
WORDT?
Wanneer er ZWDM vastgesteld wordt, worden 
deze vrouwen doorverwezen naar een 
diabetesteam in een ziekenhuis. Daar kunnen 
ze terecht bij een diabetesverpleegkundige 
en een diëtist, die hen leren hoe ze hun 
bloedsuikerwaarden moeten bepalen, 
waar ze hun voedingspatroon kunnen 
bijsturen, en hoe ze een gezonde portie 
lichaamsbeweging kunnen integreren in 
hun leven. Bij ongeveer 1 op de 5 vrouwen 
volstaat het niet om de voeding aan te 
passen om zo de bloedsuikerwaarden 
te normaliseren. In dat geval schrijft het 
diabetesteam een insulinebehandeling voor. 
Vaak kan men de dag na de bevalling de 
insulinetoedieningen al stopzetten. 

WAT NA DE BEVALLING?
Kort na de zwangerschap normaliseren de 
bloedsuikerwaarden meestal volledig, maar de 
gevolgen van ZWDM blijven niet beperkt tot de 
zwangerschap en de bevalling zelf. Vrouwen 
met ZWDM lopen een risico van 1 op 2 om 
binnen de 10 jaar na de zwangerschap diabetes 
type 2 te ontwikkelen. De huidige Vlaamse 
consensus beveelt daarom een suikertest 6 
tot 12 weken na de bevalling aan voor het 
opsporen van (pre)diabetes. Indien kort na de 
zwangerschap de bloedsuikerwaarden reeds 
verhoogd zijn, is de kans om diabetes te krijgen 
zelfs 1 op 2 binnen de 5 jaar. Een gezonde 
levensstijl aanhouden na de zwangerschap 
blijft dan ook heel belangrijk voor het hele 
gezin. Door meer te bewegen, te zorgen voor 
een gezond gewicht en een gezonde voeding, 
kan je het risico om diabetes te krijgen met 
maar liefst 50% verlagen. Het is voor jonge 
moeders vaak echter een grote uitdaging om 
een gezonde levensstijl na de zwangerschap 
vol te houden. We zijn daarom op zoek 
naar een goede manier om deze vrouwen 
te begeleiden, zodat we diabetes kunnen 
voorkomen in deze risicogroep. In 2019 
werd zo het Melinda project opgestart, een 

samenwerking van 7 Vlaamse ziekenhuizen. 
In de eerste plaats willen we met het Melinda 
project onderzoeken hoe vaak prediabetes 
(een voorfase van diabetes type 2) voorkomt 
bij vrouwen met een recente voorgeschiedenis 
van ZWDM en wat de mogelijke risicofactoren 
hiervoor zijn. Vervolgens willen we 
onderzoeken of we de progressie naar 
diabetes type 2 kunnen voorkomen door 
het invoeren van levensstijlaanpassingen. 
Concreet willen we deze jonge moeders 
ondersteunen door middel van een mobiele 
app en telefonische coaching om op hun 
eigen ritme en van thuis uit een gezonde 
levensstijl te kunnen aanhouden. Meer 
informatie over het Melinda project kan je 
vinden op www.melindaproject.be. 

Daarnaast blijft een jaarlijkse controle bij de 
huisarts van het grootste belang om zo tijdig 
(pre)diabetes op te sporen en te behandelen. 
Daarom zou aan elke vrouw met ZWDM een 
registratie in het ‘Zoet Zwanger’register 
moeten worden aangeboden, een project 
dat in 2009 werd gelanceerd door 
de Diabetes Liga om het bewustzijn 
rond het risico op diabetes op lange 
termijn na zwangerschapsdiabetes 
te verhogen. Vrouwen met 
ZWDM die zich registeren in dit 
project, krijgen jaarlijks een 
opvolgingsbrief voor een 
controle van de nuchtere 
bloedsuikerspiegel bij 
hun huisarts. Meer info 
over het project Zoet 
Zwanger vind je op  
www.zoetzwanger.be 
en in het artikel op 
pagina 14. 

Aan de hand van een onderzoeksfonds, 
steunt de Diabetes Liga de CRISTAL 
studie van prof. Dr. Benhalima. 
In deze studie wil men bij zwangere 
dames met diabetes type 1 nagaan of 
een kunstmatige alvleesklier – waarbij 
de insulinepomp rechtstreeks aan-
gestuurd wordt door de glucose 
sensor (MinimedTM 780G-Systeem) 
– zorgt voor een betere bloedglucose 
regeling in vergelijking met de 
bestaande therapieën. Een goed 
gebalanceerde bloedglucose tijdens 
de zwangerschap is van cruciaal 
belang om complicaties voor zowel 
moeder als kind te verminderen.
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fonds
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