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 De kwetsbare oudere patiënt  

 
In 2025 zullen er 1,5 miljoen mensen diabetes hebben in Nederland. Ruim 25% is 
hiervan 80+. 

• 60% van de ouderen met diabetes heeft 1 andere chronische ziekte erbij 

• 40% van de ouderen met diabetes heeft 4 of meer comorbiditeiten(1)(2) 

• Binnen PreventZorg praktijken varieert de 80+ populatie met diabetes per 
praktijk flink: van 5% tot 38% van het totaal aantal mensen met diabetes. 

Uit steeds meer onderzoek komt naar voren hoe belangrijk maatwerk is in de 
diabeteszorg. Dit geldt des te meer bij de oudere patiënt met diabetes. In de 
praktijk blijkt dit nog lang niet altijd te worden toegepast. Een groot onderzoek uit 
de VS liet zien dat  kwetsbare ouderen, mensen met comorbiditeit en gezonde 
ouderen hetzelfde werden behandeld:  in alle 3 de genoemde groepen had 2/3 
van de mensen een HbA1C< 53 mmol/l en meer dan de helft had een SU derivaat 
of insuline.(3) 

Wat zijn kwetsbare ouderen? 

Kwetsbare ouderen zijn ouderen van overwegend hoge tot zeer hoge leeftijd die 
kwetsbaar en veelal chronisch ziek zijn. Bij deze ouderen is er sprake van 
lichamelijke, psychische, cognitieve, communicatieve en/of sociale beperkingen. 
Huisartsen en POH’s zijn vaak uitstekend in staat een kwetsbare oudere te 
herkennen, los van vragenlijsten. Vaak is er sprake van gewichtsverlies, 
spierkrachtsverlies, langzamer en moeizamer lopen, een uitgeput gevoel. Een paar 
praktische vragen kunnen zijn:  hoe het gaat met aankleden, eten, gewicht, lopen? 
De levensverwachting is bij kwetsbare ouderen vaak beperkt door de 
comorbiditeit en verminderde conditie. 

 

Welk HbA1C is goed bij kwetsbare ouderen? 

Kwetsbare ouderen hebben geen baat bij intensieve glycaemische behandeling. Er 
is geen bewezen effect op voorkomen van achteruitgang in cognitie, of invaliditeit. 
Om complicaties van de diabetes te ontwikkelen moet er een levensverwachting 
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zijn van minimaal 6-9 jaar.  

• Kwetsbare ouderen hebben wel last van een strak ingesteld HbA1c. Een 
HbA1C<53mmol/l verhoogt het risico op vallen.(4)  Het risico op 
hypoglycamieen is veel groter bij deze patientengroep (door onvoldoende 
eten, drinken  of medicatievergissingen bijvoorbeeld). De hypo’s worden vaak 
niet opgemerkt door patiënt of mantelzorger. Hypo’s manifesteren zich vaak 
ook anders: er kan verwardheid of hallucinaties ontstaan, slaperigheid, zwakte, 
incontinentie of zelfs neurologische uitval (CVA beeld) 

De levensverwachting en de kwaliteit van leven is vaak belangrijker dan leeftijd 
voor het bepalen van het medisch beleid. Bespreek het beleid zo nodig ook met de 
mantelzorger erbij en bekijk de volgende elementen: 

• Wat is de draagkracht van een patiënt? Hoe is het met zijn cognitie en 
zelfmanagementvaardigheden? 

• Hoe zwaar is het om leefstijl adviezen, glucose metingen, medicatie inname te 
volbrengen? 

• Wat betekent dit voor de kwaliteit van leven van de patiënt? 

• Kan patiënt zelf nog hypo’s opmerken en behandelen? 

• Is er mantelzorg of een steunsysteem? 

• Ook een al langere duur van de diabetes of al doorgemaakte hartvaatziekte kan 
een extra reden zijn om het streef HbA1C naar boven bij te stellen.  

Streefwaarden voor HbA1c  

• Uit nieuw onderzoek komen de volgende adviezen naar voren:  

Kies bij de oudere (80+)DM patiënt een HbA1C streefwaarde tussen 7,5% en 9% 
(58-76 mmol/mol). Kijk hiervoor naar de volgende onderdelen: 

• Stap 1: Schat de voordelen in voor strakke HbA1C 

• Stap 2: schat de risico’s in 
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• Stap 3: overleg met patiënt en kies samen 

• Stap 4: beperk polyfarmacie(5) 

Om de zaak wat te vereenvoudigen zou je de oudere patiënt kunnen 
onderverdelen in 3 categorieën: fitte oudere, oudere met veel comorbiditeit en de 
zeer kwetsbaren. Aan de hand daarvan kun je de volgende streefwaardes 
aanhouden (6) 

Fitte oudere Comorbiditeit/kwetsbaar Zeer kwetsbare 

< 53mmol/mol (na 10 jr 
DM tot 64mmol/mol) 

58-64mmol/mol 64-75 mmol/mol 

  



PreventZorg protocol diabetes – kwetsbare ouderen- oktober 2016 
 

4 

 

Welke bloeddruk is goed bij kwetsbare ouderen? 

 
• Bij kwetsbare ouderen met diabetes mellitus is behandeling met 

antihypertensiva van belang om het risico te verminderen op een beroerte 
(CVA/TIA), cardiovasculaire incidenten en hartfalen.  

 
• Overweeg bij kwetsbare ouderen met diabetes mellitus met een SBD > 160 

mmHg te behandelen tot een daling van de SBD van 10 tot 15 mmHg van de 
uitgangswaarde, tot niet lager dan 140-150 mmHg.(7) Uit recent onderzoek in 
Nederland onder 90 plussers kwam zelfs naar voren dat bij een bloeddruk 
onder de 150mm Hg een 2x hogere sterftekans bestond dan boven de 
150mmHg. Dit stond los van een eventueel bestaand hartfalen. (Leiden 85+ 
onderzoek,(8) 
 

• Let bij de behandeling van hoge bloeddruk bij kwetsbare ouderen ook op of er 
geen orthostatische hypotensie optreedt (daling systolische bloeddruk met 20 
mmHg bij het gaan staan),  

 
• Uit onderzoek blijkt ook dat er bij duizeligheid bij ouderen er te weinig 

aanpassingen worden gedaan in de “fall risk increasing drugs”. Nogal eens is 
cardiovasculaire medicatie de oorzaak van duizeligheid (9) 
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Hebben statines bij kwetsbare ouderen zin? 

• Statines hebben slechts zin indien de levensverwachting meer dan twee jaar 
bedraagt. Verenso en de NHG adviseren toch te overwegen een statine te 
geven in deze situatie. Het wetenschappelijk bewijs voor het nut van een 
statine bij 80 plusser ZONDER doorgemaakte hartvaatziekten is echter maar 
mat.  

• Bij een onderzoek in de Verenigde staten onder 65 plussers met 
multimorbiditeit is gekeken naar het effect van medicatie. Na 3 jaar 
behandeling werd een daling gezien in het optreden van overlijden (relatief 
risico daalde). Het effect van de statine was iets groter dan van RAAS 
medicatie. Bij mensen met coronair-lijden was dit effect nog groter. (10) Het 
Relatieve Risico na 3 jaar gebruik van RAAS of statine op overlijden is in de 
tabel hieronder te lezen.  

 

 
RAAS medicatie statine 

Diabetes (n=3715) 0,87 (0,7-0,97) 0,75 (0,62-0,92) 

Diabetes en 
coronair-lijden en 
Hyperlipidemie en 
hypertensie 
(n=1471) 

0,76 (0,58-1.00) 0,65 (0,49-0,86) 

 

In een recente studie, de ALLHAT-LLT trial, werd bij 75 plussers geen winst 
gevonden na 6 jaar lang pravastatine inname. Er was geen significant effect op 
het optreden van hartinfarcten of overlijden. Bij 64-75 jaar werd er wel een 
gunstig effect gevonden van het geven van een statine. (11) 

Ook bij de statine dient door gedeelde besluitvorming een afweging te worden 
gemaakt wat de beste therapie is voor deze patiënt. 



PreventZorg protocol diabetes – kwetsbare ouderen- oktober 2016 
 

6 

Kortweg zou je kunnen zeggen dat bij een doorgemaakte hartvaatziekte het nuttig 
is de statine nog te starten.  
Bij een kwetsbare oudere met beperkte levensverwachting kun je overwegen de 
statine te staken.  
Zoals het er nu naar uitziet, is als primaire preventie een statine vooral nuttig bij 
fitte ouderen onder de 75 jaar. (11) 
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Zijn funduscontroles nuttig bij kwetsbare ouderen? 

Betrek het risico op het optreden van retinopathie bij het wel of niet uitvoeren 
van fundusonderzoek bij een kwetsbare oudere. Als een kwetsbare oudere 
tweemaal een normale fundusfoto heeft gehad is de kans op het ontwikkelen van 
retinopathie laag. 94% van de DM screening had na 6 jaar geen visusbedreigende 
retinopathie (NL onderzoek 2011). Je zou dus na 2 normale fundusfoto’s bij 
kwetsbare ouderen kunnen stoppen met de fundusfoto’s. 

Betreft het een hoog risico patiënt: hindoestaanse of negroïde patiënt, bestaande 
nefropathie, langdurige hypertensie: overweeg samen met patiënt of 
mantelzorger of voortzetten funduscontrole gewenst is.  

Is urine onderzoek op albuminurie zinvol bij kwetsbare ouderen? 

Albuminurie is op oudere leeftijd vooral geassocieerd met ↑ CV risico. 

Als een patiënt echter albuminurie heeft en al behandeld wordt met een ace 
remmer, hoeveel voegt de controle dan nog toe? Hoeveel moeite kost het een 
kwetsbare oudere de urine op te vangen? Neem dit mee in het besluit nog wel of 
geen urine meer te controleren. 

De nierfunctie in de lab afname (kreatinine. eGFR) is wel nuttig ook omdat dit bij 
een achteruitgang gevolgen heeft voor het aanpassen van de medicatie.  
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Conclusie: 

 Gezamenlijke besluitvorming en kijken naar kwaliteit van leven bij kwetsbare 
oudere.  

• Betrek zo nodig partner en mantelzorgers, thuiszorg: bespreek het 
behandelplan gezamenlijk en kijk naar de volgende onderdelen: 

• Wat zijn de zelfmanagementvaardigheden en voorkeur van patiënt? 

• Wat betekent het behandelplan voor de kwaliteit van leven van patiënt? 

• Durf ook medicatie te stoppen of te minderen in overleg met patiënt 

• Evalueer regelmatig met aandacht voor cognitie, stemming en conditie van 
patiënt. Verifieer of het behandelplan duidelijk is.  

Wees alert op 

• Depressie, verminderde cognitie 

• Polyfarmacie en fouten, vermindering therapietrouw 

• Minder eten, maaltijden vergeten, minder drinken, dehydratie 

• Kans op vergissingen insuline toedieningen en gevaren 

• Duizeligheid en valrisico 

• Lijden onder andere comorbiditeit 
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Samenvatting streefwaarde oudere patiënt met DM 

  Fitte oudere Licht 
kwetsbaar/comorb 

Zeer kwetsbaar 

HbA1c <53 mmol/l 58-64 mmol/l 64-75 mmol/l 

RR < 140mm Hg >140 en <160 mmHg >150 en <160 mmHg 

Lipiden:LDL < LDL < 2,5 Start bij HVZ Statine staken 

Urine onderzoek alb Wel jaarlijks overweeg staken 

fundusfoto Wel iedere 2 jr overweeg Laatste fundus goed: 
stop 
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FORMULARIUM “KWETSBARE OUDEREN”:  

1. Behandeling diabetes:  

• Stap 1: Leefstijladviezen  Indien nuchter glucose > 10 mmol/l : Stap 2 Indien 
nuchter glucose > 20 mmol/l : Stap 4 Bij onvoldoende effect na drie 

maanden: Stap 2   

• Stap 2: Metformine toevoegen Elke 2 - 4 weken dosering verhogen volgens 

protocol Bij intolerantie, contra-indicatie en/of onvoldoende effect: Stap 3 

  

• Stap 3: Voeg (kortwerkend) SU-derivaat toe Elke 2 - 4 weken dosering 

verhogen volgens protocol Bij intolerantie, contra-indicatie en/of 

significant risico: stap 3a, 3b of 4 Bij hypoglykemie direct: Stap 3a   

Alleen bij onvoldoende effect :  

Kijk eerst opnieuw wat voor deze patiënt een juiste streefwaarde is. Bij de zeer 
kwetsbaren kan een HbA1c tot 75 mmol/l aangehouden worden 

Ook een al langere duur van de diabetes of al doorgemaakte hartvaatziekte kan 
een extra reden zijn om het streef HbA1C naar boven bij te stellen. 

Bij  overgewicht (BMI> 35 kg/m): overweeg Stap 3b Bij onvoldoende effect: Stap 
4  

• Stap 3a: Overweeg DPP-4 remmer (echter: hier is nog geen ervaring mee bij 

75+-ers.)   

• Stap 3b: Voeg GLP-1 agonist toe (niet routinematig, er is ook nog geen ervaring 

mee bij 75+-ers.)  N.B. Zowel bij DPP4-remmers als bij GLP-1 mimetica is 
voorzichtigheid geboden bij een leeftijd ≥ 75 jaar, vanwege te weinig 

ervaring en beperkte gegevens over de veiligheid   

• Stap 4: Voeg insuline toe. Continueer Metformine, stop TZD (pioglitazon: 
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indien dit nog wordt gebruikt) Overweeg SU-derivaten te stoppen Pas zo 
nodig elke 2-3 dagen het insulineschema aan. Probeer basaalbolusschema’s 
en frequente dagcurves zoveel mogelijk te vermijden. Zie begin van het 
hoofdstuk over gevaar hypo’s, belasting van behandeling voor patiënt en 
mantelzorger etc. 

• Stap 5 Intensieve insulinetherapie  

2. Behandeling hypertensie 

• ACE-remmers zijn bij kwetsbare ouderen met diabetes mellitus middelen 
van eerste keuze. Controleer voorafgaand aan start en na twee 

weken gebruik nierfunctie en kaliumgehalte in het serum.   

• Indien een kwetsbare oudere met diabetes mellitus type 2 van negroïde 
afkomst is, dan is een diureticum of een calciumantagonist middel 

van eerste keuze.   

• Vervang bij een kwetsbare oudere met diabetes mellitus een ACE-remmer 
door een Angiotensine-II antagonist wanneer een ACE-remmer niet 

verdragen wordt.   

• Als met de toegepaste medicatie bij de kwetsbare oudere met diabetes 
mellitus de gewenste daling van de systolische bloeddruk niet wordt 
gehaald, geef dan een thiazidediureticum of een calciumantagonist 
erbij. Beperk tot bij voorkeur twee soorten (maximaal drie) 
antihypertensiva. Een lage dosering van twee soorten (maximaal drie) 

antihypertensiva is effectiever dan een hoge dosering van een  
enkelvoudig gegeven antihypertensivum. Controleer bij gebruik 
thiazidediureticum voorafgaand en na twee weken gebruik de 
elektrolyten. Tevens bij doseringswijzigingen en daarnaast regulier 1 x 
per jaar.  

• controleer of daling van de nierfunctie optreedt (25% verandering van serum 

creatinine of eGFR), Stop antihypertensiva bij koorts/braken/diarree (zie 
ook: deel 7 Nierfunctiestoornissen). Bekijk of de patiënt nog in staat is de 
medicatie adequaat in te nemen: regel evt. een Baxter of de thuiszorg. Zorg 

voor een zo eenvoudig mogelijk innameschema.  Een korte 
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levensverwachting (≤ 2 jaar), significante bijwerkingen van de medicatie of 
patiënten-voorkeuren kunnen redenen zijn om soepelere streefwaarden te 
hanteren.  

3.  Behandeling hypercholesterolemie:  

• Het toevoegen van fibraten aan statines wordt ontraden, omdat een 

combinatietherapie niet effectiever is dan monotherapie.   

• Indien blijkt dat de triglyceridenspiegel sterk verhoogd is (> 10 mmol/l) 
kan advies bij een internist worden ingewonnen in verband met het 
risico van pancreatitis.  

• Als het nodig wordt gevonden om meer dan een statine te geven 
raadpleeg dan een internist.  

• Plantensterolen, nicotinezuur(-derivaten) en omega-3-vetzuren worden 

niet aanbevolen bij kwetsbare ouderen.   

4. Behandeling met Acetylsalicylzuur:  

• Bij ouderen met diabetes mellitus met een cardiovasculair incident in de 
voorgeschiedenis of aangetoond occlusief vaatlijden dient 
acetylsalicylzuur of clopidrogel (afhankelijke van de hartvaatziekte) 
als secundaire preventie te worden overwogen door de arts.  

• Geef ter preventie van bloedingen in maag of eerste deel van het 
duodenum een lage dosis protonpompremmer aan kwetsbare 
ouderen die acetylsalicylzuur gebruiken.  

• Overige antistolling volgens protocol.  
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