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23 maart 2016 

Glucoseregulatie 
en hemodialyse 
door Jessica Kranenburg 

Lid SIG diabetes en nefrologie 
 

Dialyse- en diabetesverpleegkundige in het  

Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem 

•  KDOQI richtlijnen 
•  Informatie uit Dialyse Document Diabetes 
•  Casussen 
•  Aanbevelingen 

Inhoud 
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Doel presentatie 

• Kennis over glucoseregulatie bij 
hemodialyse opfrissen. 

• Dialyse Document Diabetes meer 
bekendheid geven om het gebruik ervan 
te stimuleren in de diabeteszorg op de 
dialyse afdeling. 

• D.m.v. casusbeschrijving kennis en 
ervaringen delen. 
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Op 1 januari 2015 waren er in 
Nederland 1080 HD-patiënten met primaire 

nierziekte diabetes (type 1 en 2) 
 

(bron: Renine, stichting Nefrovisie) 
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KDOQI Diabetes Guideline; 2012 update 
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HbA1c van 53 mmol/mol (7%) of lager 
om microvasculaire  complicaties te 
voorkomen of te vertragen inclusief 

diabetische nefropathie. 
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Bij patiënten met een verhoogd risico op 
hypoglykemie : 

geen HbA1c van 53 mmol/mol 
nastreven 
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Bij patiënten met comorbiditeiten, verlaagde  

levensverwachting (hogere leeftijd) : 

een HbA1c van hoger dan 53 mmol/mol 

nastreven 
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HbA1c 

Het HbA1c is, als afspiegeling van de 
gemiddelde glucosewaarden van de 
voorafgaande twee tot drie maanden, bij 
dialysepatiënten met diabetes minder 
betrouwbaar. 
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Hypoglykemie 

•  Dialysepatiënten met diabetes hebben 
verhoogd risico op hypoglykemie 

•  Leefstijlveranderingen na start van 
hemodialyse. 

•  Afname insulinebehoefte. 
•  Invloed dialyse. 
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Hypoglykemie 

•  Autonome neuropathie 
•  Hypo unawareness waardoor 

waarschuwingssignalen (zweten, beven, 
hongergevoel) niet worden opgemerkt. 

•  Gastroparese waardoor onvoorspelbare 
opname van koolhydraten 
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Medicatie 

Bloedglucose verlagende medicatie 
(tabletten en insuline) kan hypoglykemie 
veroorzaken bij dialysepatiënten met 
diabetes onder andere door een ver-
minderde klaring van geneesmiddelen en 
het effect van dialyse. 
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Zelfcontrole 

•  Inzicht in het glucoseverloop op dialyse en 
niet dialysedagen. 

• Eventueel verlagen van de medicatie. 
• Glykemische regulatie(HbA1c minder 

betrouwbaar) 
• Onderscheid maken tussen hypoglykemie en 

hypotensie. 
• Hypo-unawareness 
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Casus A 
Dhr. A, leeftijd 55 jaar 

•  Diabetes Mellitus type 2 sinds 1994 
•  Diabetische nefropathie en IgAnefropathie 
•  HbA1c: 47 mmol/mol 
•  Insulinepomp: 20 EH novorapid in 6 trajecten per 24 uur. 

Maaltijdbolussen: 9-7-8 EH novorapid 
•  Hypo-awared 
•  Goed zelfmanagement 
•  Streefwaardes bloedglucoses voor de maaltijden tussen 5 

en 7 
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Eerste hemodialyse: 
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•  Bloedglucose : 
 Voor :   4.8 
 Tijdens :  4.1 en 8 
 Na :   6.8 

•  Dhr. A heeft bij aanvang pomp afgekoppeld 

•  Hij heeft na zijn eerste dialyse de dagelijkse 
hoeveelheid insuline verlaagd. 

•  Volgende dialyses zijn bloedglucoses > 5 

 Diabetesdagboek	
 Naam patiënt :	   Dhr. A  (casus A)	  	  	

 	  	  	  	  	  	

 	  	

 Datum :	 Nuchter	 Na ontbijt	 Voor lunch	 Na lunch	 Voor avondeten	 Na avondeten	 Voor slapen	 Nacht	

 	  	  	  	  	  	  	  	  	

 2 november 2015	 4,2	 7	 4,6	 8	 4,6	 8	 4,1	 4,6	
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Verpleegkundige zorg 

•  Educatie voor en bij start hemodialyse over insulinebehoefte 
bij hemodialyse. 

•  Zelfzorg ondersteunen: advies dagelijks dagcurves maken en 
inschakelen diabetesverpleegkundige van de poli voor 
begeleiding aanpassen insuline. 

•  Afspraken hoe te handelen bij ernstige hypo tijdens 
hemodialyse zijn vastgelegd in dossier en duidelijk voor alle 
dialyseverpleegkundigen. 
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Resultaat: 

•  Dhr. A heeft de basale insuline verlaagd naar 14 EH per dag 
en de bolussen voor de maaltijden gehalveerd. 

•  Blijft dagelijks dagcurves maken en past in overleg met 
diabetesverpleegkundige zonodig insuline aan. 

•  Patiënt heeft goede dialyses zonder hypoglykemiën en een 
HbA1c van 48 mmol/mol, thuis ook geen hypo’s meer. 
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Mevr. S, leeftijd 50 jaar : 

•  Diabetes mellitus type LADA sinds 1996.  
•  Diabetische nefropathie. 
•  Bij start hemodialyse: 
•  Novomix 30 14-0-14 
•  HbA1c: 85 mmol/mol 
•  Hypo-unawareness 
•  Gastroparese 
•  Geen adequaat zelfmanagement 
•  Streefwaardes bloedglucoses: tussen de 10-15 
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Casus B 
Verloop hemodialyses : 
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•  Mevr. S begint met hemodialyse in de ochtendgroep, 
aanprikken gaat moeizaam 

•  Mevr. S meet thuis onder begeleiding van de 
thuiszorg 4x daags bloedsuiker om 7-12-19 en 21 
uur 

•  Op de dialyse wordt voor, tijdens en na dialyse een 
bloedsuiker gemeten 

•  Herhaaldelijk hypo na aansluiten waarbij ook 
verminderd bewustzijn 
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 Diabetesdagboek	
 Naam patiënt :	   Mevr. S (casus B)	  	  	

 	  	  	  	  	  	

 	  	

 Datum :	 Nuchter	 Na ontbijt	 Voor lunch	 Na lunch	 Voor avondeten	 Na avondeten	 Voor slapen	 Nacht	

 	  	  	  	  	  	  	  	  	

 1 augustus 2014	 11,4	 7,6	 25,7	 26,1	

  2 augustus 2014	 	10,2	 		 		 		 		 		 		 		

  8 augustus 2014	 7,0		 		 16,1		 		 		 19,8		 17,1		 		

  9 augustus 2014	 	5,2	 		 		 		 		 		 		 		

 	 		 		 		 		 		 		 		 		

•  Patiënt heeft hypo’s tijdens en na aanprikken, 
zeer wisselende dagcurves en hoog HbA1c: 

•  Huidige gegevens geven onvoldoende inzicht 
hoe dit kan. 

•  Ondanks verlaging van de novomix bij het 
ontbijt blijven de hypo’s met aanprikken 
bestaan. 
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Continue Glucose 
Monitoring 
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Verpleegkundige zorg : 

•  Advies diabetesverpleegkundige is om de novomix 30 in de 
ochtend te vervangen door insulatard, zelf-controle aan te 
vullen met een meting om 10.00 uur 

•  Over een maand herhaling van het sensoronderzoek 

•  Eerste doel wordt nu hypovrij 
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Conclusie 2e continue 
glucosemeting 
•  Geen hypo’s meer na starten insulatard in de 

ochtend, maar nachten voor dialyse sterke daling 
bloedglucoses en slecht slapen: prikangst ligt hieraan 
ten grondslag en geeft glucosedaling 

•  Inmiddels intensivering behandeling door psycholoog 
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Resultaat: 
 
•  Mevr. S heeft geen hypoglykemien meer tijdens aanprikken. 
•  Spuit 15 EH insulatard ‘s ochtends en 22 EH novomix 30 ‘s 

avonds. 
•  Prikangst is onder controle na intensieve behandeling 

psycholoog. 
•  Nog steeds slecht gereguleerd en wisselende dagcurves. 
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Aanbevelingen 
•  Diabeteseducatie over diabetes en dialyse en hun 

wederzijdse beïnvloeding. 

•  Stimuleren en ondersteunen bij zelfcontrole. 

•  Zorg op maat: individuele streefwaardes 
glucoseregulatie vaststellen en vastleggen samen met 
arts en patiënt.  

•  Goede multidisciplinaire samenwerking. 

•  Scholing aan dialyseverpleegkundigen over 
glucoseregulatie en hemodialyse. 
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