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Samenvatting

Diabetes gravidarum is geassocieerd met een hogere kans op perinatale en maternale 
complicaties tijdens de zwangerschap en durante partu.1-3 Het is waarschijnlijk dat 
er voor zowel moeder als kind ook lange termijn gevolgen van diabetes gravidarum 
zijn: Er bestaat een predispositie voor obesitas, het metabool syndroom en diabetes 
mellitus.4-7 Om goede zorg te kunnen bewerkstellingen tijdens de zwangerschap en 
de bevalling, maar ook in de periode postpartum en ten aanzien van de lange termijn, 
is (tijdige) identificatie van vrouwen met diabetes gravidarum van belang. Alleen als 
er een adequate methode bestaat om diabetes gravidarum op te sporen, kan tijdig 
een behandeling kan worden gestart om de kans op complicaties te reduceren.8 Het 
belang hiervan wordt benadrukt doordat door de wereldwijd groeiende epidemie van 
obesitas en diabetes mellitus type 2 het aantal vrouwen met diabetes gravidarum ook 
zal toenemen. 

Vrouwen met diabetes gravidarum hebben meestal geen klachten of symptomen. Dit 
bemoeilijkt het opsporen van de aandoening. De afgelopen jaren zijn er verschillende 
testen en strategieën toegepast, om vrouwen met diabetes gravidarum op te sporen. Het 
is onduidelijk welke strategie het meest effectief is. In proefschrift hebben wij onderzocht 
wat de meest (kosten-) effectieve manier is om diabetes gravidarum op te sporen. In dit 
hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek worden samengevat en in de discussie 
zullen de resultaten in perspectief worden geplaatst. Ook zullen er suggesties gedaan 
worden voor toekomstig onderzoek.  

In 1968 hebben Wilson en Jungner criteria opgesteld ten aanzien van de selectie van 
ziektebeelden die geschikt zijn voor screening in het algemeen. In die tijd stelden zij vast 
dat het idee van vroege opsporing en behandeling van ziekte simpel lijkt in de basis, 
maar dat de weg naar succesvolle bewerkstelliging, ondanks dat deze soms eenvoudig 
lijkt, zeker niet gemakkelijk is.9 Meer dan 40 jaar later geldt dit nog steeds voor screening 
op diabetes gravidarum. Tot voorkort werden de aard en de incidentie van complicaties 
geassocieerd met diabetes gravidarum niet eenduidig bewezen geacht. Ook was het 
niet bewezen dat behandeling van diabetes gravidarum de kans op complicaties zou 
reduceren. Dit had tot gevolg dat er lange tijd geen uniform beleid was ten aanzien van 
screening, diagnostiek en behandeling. 

De resultaten van drie grote studies en twee systematische reviews van de literatuur hebben 
de laatste jaren meer duidelijkheid gebracht over de risico’s geassocieerd met diabetes 
gravidarum, en over het gunstige effect van behandeling.1-3,10-12  Omdat diabetes 
gravidarum veelal asymptomatisch verloopt, is de enige manier om de aandoening tijdig 
op te sporen door middel van screening. Hiertoe zijn tot nu toe verschillende testen en 
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strategieën gebruikt, zoals de random glucose meting, de 50-g glucose belasting test, 
de nuchtere glucose meting en selectie van vrouwen door middel van risicofactoren. Het 
is onduidelijk welk van deze strategieën de beste is. 

Het doel van dit proefschrift was om de accuratesse en de kosten van een aantal screening 
strategieën waaronder zowel glucose testen als risico schatting op basis van patiënt 
kenmerken te evalueren, om zo één adequate en kosten effectieve strategie te realiseren 
om vrouwen met diabetes gravidarum op te sporen, en de kans op complicaties als 
gevolg van de aandoening te reduceren. 

We hebben hiertoe met data van een prospectieve cohort studie de accuratesse van 
twee screening testen direct met elkaar vergeleken, afgezet tegen de referentiestandaard 
(orale glucose tolerantie test, OGTT). We hebben tevens een aantal systematische 
reviews van de internationale literatuur verricht, om zo de accuratesse van verschillende 
bloedglucose testen te kunnen schatten en vergelijken. Op het gebied van de toepassing 
van risicofactoren in het diagnostisch proces hebben we een bestaand risicostratificatie 
systeem extern gevalideerd. Tevens hebben we zelf een klinisch predictie model 
ontwikkeld bestaande uit patiënt karakteristieken, om zo het individuele risico op diabetes 
gravidarum per patiënt te kunnen schatten. Verder hebben we vanuit de bestaande 
literatuur een overzicht gegeven van de resultaten van een aantal grote studies over de 
maternale en perinatale risico’s geassocieerd met diabetes gravidarum en het effect van 
behandeling, en hebben we een inventarisatie verricht onder Nederlandse gynaecologen 
en verloskundigen om het huidig toegepaste beleid ten aanzien van detectie en 
behandeling van diabetes gravidarum in Nederland te evalueren. Tot slot hebben we 
een kosteneffectiviteit analyse verricht, waarbij we kosten van de verschillende testen en 
strategieën per voorkomen complicatie hebben vergeleken. 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de indeling, en beschrijft het doel van dit proefschrift 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd van een studie over de directe 
vergelijking van twee screening testen voor diabetes gravidarum; de random glucose 
meting en de 50-g glucose belasting test. Dit onderzoek werd verricht met data van een 
prospectieve cohort studie waarin 1301 vrouwen werden geïncludeerd. Alle vrouwen 
ondergingen beide screening testen bij een amenorroeduur van 24 tot 28 weken. De 
referentiestandaard om diabetes gravidarum vast te stellen of uit te sluiten was de 75-g 
OGTT. De oppervlakte onder de receiver operating characteristic (ROC) curve was 0.88 
(95% BI 0.83 - 0.93) voor de 50-g glucose belasting test, en 0.69 (95% BI 0.61 - 0.78) 
voor de random glucose meting. Het verschil tussen de beide oppervlakten onder de 
curve was 0.19 (95% BI 0.11 - 0.27) in het voordeel van de 50-g glucose belasting 
test. Er zijn twee andere studies die deze twee screening testen direct hebben vergeleken. 

proefschrift van Leeuwen 2.indb   168 6-9-2012   14:04:08



Sam
envatting &

 discussie

169

C
hapter 11

McElduff et al. vonden dat de 50-g glucose belasting test betere resultaten gaf in het 
opsporen van diabetes gravidarum.13 Mathai et al. vonden juist, dat de oppervlakte 
onder de ROC curve groter was voor de random glucose meting indien vergeleken met 
de 50-g glucose belasting test bij 26 tot 30 weken amenorroeduur.14 In beide studies 
was de referentiestandaard om diabetes gravidarum vast te stellen de 100-g OGTT. 
Gebaseerd op de resultaten van onze studie concluderen wij dat voor het opsporen van 
diabetes gravidarum de 50-g glucose belasting test geschikter is dan de random glucose 
meting. 

In hoofdstuk 3, 4 en 5 beschrijven we de resultaten van een aantal systematische reviews 
van de literatuur over verschillende screening testen voor diabetes gravidarum. Indien 
mogelijk hebben we bivariate meta-analyse verricht om samenvattende schattingen te 
berekenen van de sensitiviteit en specificiteit van de testen. 

Hoofdstuk 3 behandelt de resultaten van een systematische review van de literatuur 
over de accuratesse van de random glucose meting als screening test voor diabetes 
gravidarum. We includeerden zes originele studies (totaal 3537 patiënten). Door het 
kleine aantal studies en de klinische heterogeniteit van de verschillende studies was 
het niet mogelijk om samenvattende schattingen van de accuratesse (sensitiviteit en 
specificiteit) te berekenen. De gerapporteerde accuratessematen in de individuele studies 
varieerden sterk. Voor 100% sensitiviteit, werd een specificiteit gerapporteerd van rond 
de 40%. Voor een sensitiviteit van 60% was de specificiteit maximaal 80%. Voor een 
hogere specificiteit (rond de 100%) was de sensitiviteit maximaal 20 tot 30%. Hoewel het 
aantal studies klein is en de geïncludeerde studies aanzienlijke klinische heterogeniteit 
vertonen, concluderen we dat één enkele random glucose meting niet geschikt is als 
screening test voor diabetes gravidarum. 

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van een systematische review en bivariate meta-
analyse van de accuratesse van de 50-g glucose belasting test als screening test voor 
diabetes gravidarum. Er werden 26 studies geïncludeerd (totaal 13 564 vrouwen) die 
de 50-g glucose belasting test vergeleken met de 75- of 100-g OGTT als referentietest, 
voor 32 weken amenorroeduur. In de studies die alleen vrouwen includeerden met 
risicofactoren voor diabetes gravidarum was de gepoolde schatting van de sensitiviteit 
0.74 (95% BI 0.62 - 0.87) en de gepoolde schatting van de specificiteit 0.77 (95% 
BI 0.66 - 0.89) voor een afkapwaarde van de 50-g glucose belasting test van 7.8 
mmol/l. Bijbehorende likelihood ratios (LR) voor positief dan wel negatief test resultaat 
waren respectievelijk 3.2 (95% BI 2.0 - 5.2) and 0.34 (95% BI 0.22 - 0.53). In studies 
met inclusie van alle vrouwen was de gepoolde schatting van sensitiviteit 0.74 (95% BI 
0.62 - 0.87) en van de specificiteit 0.85 (95% BI 0.80 - 0.91). Bijbehorende LR voor 
een positief dan wel negatief testresultaat waren respectievelijk 4.9 (95% BI 3.5 - 7.0) 
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en 0.31 (95% BI 0.20 - 0.47). Hoewel hogere accuratesse de voorkeur zou hebben, 
lijkt een detectie graad van 74% acceptabel. Om de 50-g glucose belasting test als 
definitieve diagnostische test toe te passen voor diabetes gravidarum (vervangen van 
de OGTT) zijn hogere accuratesse maten noodzakelijk. We concluderen dat de 50-g 
glucose belasting test geschikt is als screening test voor diabetes gravidarum, echter niet 
om de OGTT te vervangen. 

In hoofdstuk 5 geven we een overzicht van de resultaten van een systematische review en 
bivariate meta-analyse van de literatuur over de nuchtere glucose meting als screening 
test voor diabetes gravidarum. Er werden 16 studies geïncludeerd waarin de nuchtere 
glucose meting werd vergeleken met de referentiestandaard (de 75-g of 100-g OGTT) 
om diabetes gravidarum vast te stellen of uit te sluiten, voor een amenorroeduur van 32 
weken. Totaal werden 25 560 vrouwen in de individuele studies geïncludeerd. Er was 
geen associatie tussen studie populatie (inclusie van vrouwen met risicofactoren of inclusie 
van alle vrouwen), afkapwaarde van de OGTT en de samenvattende schattingen van de 
sensitiviteit en de specificiteit van de nuchtere glucose meting. De gepoolde schattingen 
van sensitiviteit met een bivariaat regressiemodel waren 0.30 (95% BI 0.09 - 0.65), 0.75 
(95% BI 0.60 - 0.86) en 0.92 (95% BI 0.81 - 0.97) voor afkapwaarden van de nuchtere 
glucose meting van respectievelijk > 5.0 mmol/L, 4.6-5.0 mmol/L en < 4.6 mmol/L. 
De gepoolde schattingen van specificiteit voor deze afkapwaarden waren respectievelijk 
0.96 (95% BI 0.90 - 0.98), 0.70 (95% BI 0.47 - 0.86) en 0.45 (95% BI 0.27 - 0.65). 
Een geschikte screening test zou bij voorkeur een hoge sensitiviteit moeten hebben, maar 
niet ten koste van een te lage specificiteit, omdat een te lage specificiteit zorgt dat veel 
vrouwen een (overbodige) OGTT moeten ondergaan. Dit kan angst, ongemak en stress 
met zich mee brengen en is daarom ongewenst. We concluderen dat de accuratesse 
van de nuchtere glucose meting niet voldoende is om de OGTT te vervangen als enige, 
diagnostische test voor diabetes gravidarum. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen 
richten op de waarde van de nuchtere glucose meting in specifieke subgroepen. Tevens 
zouden de mogelijkheden van de nuchtere glucose meting en de 50-g glucose belasting 
test in combinatie met andere screening strategieën kunnen worden onderzocht. 

In hoofdstuk 6 beschrijven de resultaten van een validatie studie. Met data van een 
prospectieve cohort studie hebben we een bestaand klinisch risicostratificatie model voor 
het schatten van het risico op diabetes gravidarum gevalideerd. Het risicostratificatie 
model was oorspronkelijk ontwikkeld in Canada.15 In het kader van het risicostratificatie 
model werd aan alle zwangere vrouwen een risico score toegekend op basis van leeftijd, 
BMI en etniciteit. De capaciteit van het model werd getest in termen van discriminatie 
(onderscheidend vermogen) en calibratie (overeenkomst tussen klinische score en de 
geobserveerde kans op diabetes gravidarum). Het score systeem discrimineerde matig 
(oppervlakte onder de ROC curve 0.64 (95% BI 0.56 - 0.72)) en de calibratie was 
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beperkt. De screening strategie die was gebaseerd op het klinische risicostratificatie 
systeem reduceerde echter het aantal vrouwen dat een OGTT zou moeten ondergaan 
met 25% ten opzichte van universele screening, voor een vergelijkbare detectiegraad. 
Wij concluderen dat ondanks een matige discriminatie en beperkte calibratie van het 
klinische risicostratificatie systeem, de strategie gebaseerd op het systeem klinisch nuttig 
en toepasbaar lijkt. Een beter predictie model om de kans op diabetes gravidarum te 
schatten is wenselijk. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwikkeling van een klinisch predictie model voor diabetes 
gravidarum. Het predictie model werd gegenereerd met data van een prospectieve 
cohort studie. We evalueerden de voorspellende waarde van het predictie model door 
middel van discriminatie en calibratie. Tevens evalueerden we de klinische consequenties 
van screening met het predictie model. Het risico op diabetes gravidarum kon worden 
geschat op basis van de volgende factoren: etniciteit, familie anamnese, diabetes 
gravidarum in de voorgeschiedenis, en BMI. Het predictie model had een oppervlakte 
onder de ROC curve van 0.77 (95% BI 0.69 - 0.85). De calibratie was goed (Hosmer 
en Lemeshow test, p = 0.25). Indien een OGTT zou worden verricht bij alle vrouwen 
met een kans op diabetes gravidarum van 2% of hoger, zou 43% van alle vrouwen in 
het cohort een OGTT moeten ondergaan en zou 75% van alle vrouwen met diabetes 
gravidarum worden opgespoord. We stellen vast dat het klinische predictie model een 
geschikte methode lijkt om vrouwen met een verhoogd risico op diabetes gravidarum 
op te sporen, en dat het model de potentie lijkt te hebben om de efficiëntie van selectie 
voor screening te verbeteren. Echter voordat een klinisch predictie model in de praktijk 
kan worden gebruikt zal het model extern gevalideerd moeten worden. 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de literatuur over de kans op complicaties als gevolg 
van hyperglycemie in de zwangerschap, en het effect van behandeling. De resultaten van 
drie grote studies op dit gebied worden besproken. Eén cohort studie waarin meer dat 
23 000 vrouwen zijn geïncludeerd laat zien dat er een lineair verband bestaat tussen 
de waarden van de OGTT en het risico op maternale en perinatale complicaties. Twee 
andere studies laten zien dat behandeling van (milde) diabetes gravidarum het risico op 
complicaties verkleint. In dit hoofdstuk bespreken we ook de resultaten van een survey 
die werd verricht onder gynaecologen en verloskundigen om de klinische praktijk ten 
aanzien van screening, diagnostiek en behandeling in Nederland te inventariseren. Dit 
onderzoek werd verricht voor de publicatie van de hernieuwde Nederlandse richtlijn 
“Diabetes en zwangerschap” in 2010.16 De meerderheid van de gynaecologen en 
verloskundigen rapporteerden dat zij screening op diabetes gravidarum verrichten in 
het eerste en tweede trimester van de zwangerschap. Er bleek een grote variatie in het 
gebruik van testen en screening strategieën. Dit kwam overeen met onderzoeken die 
hiernaar zijn verricht in andere landen. De test die het meest werd gebruikt als screening 
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test was de random glucose meting. De test die het meest gebruikt werd als test om 
diabetes gravidarum vast te stellen was een ontbijt of een lunch test (43%), gevolgd door 
de 75-g OGTT (31%). We concluderen dat voor publicatie van de richtlijn “Diabetes 
en zwangerschap” in 2010 suboptimale testen en strategieën werden toegepast om 
diabetes gravidarum op te sporen. We hebben geen data over het gebruik van de 
verschillende testen na de publicatie van de nieuwe richtlijn. 

Hoofdstuk 9 beschrijft de resultaten van een kosteneffectiviteitsanalyse. In dit hoofdstuk 
evalueerden we met behulp van een model de kosten en effecten van een aantal 
verschillende testen en strategieën, om zo te berekenen welke strategie het meest kosten 
effectief is om het aantal ernstige perinatale complicaties als gevolg van diabetes 
gravidarum te reduceren. De screening strategie gebaseerd op het klinische predictie 
model in combinatie met een nuchtere glucose meting en een OGTT indien de nuchtere 
waarde afwijkend is, was de strategie met de laagste kosten per voorkomen ernstige 
perinatale complicatie (samengestelde uitkomst van perinatale sterfte, schouderdystocie 
en geboorte trauma) (€26 172 per voorkomen ernstige complicatie). Een hoger aantal 
ernstige complicaties kan worden voorkomen indien universele screening met een OGTT 
wordt toegepast. De kosten per voorkomen ernstige complicatie zijn dan echter wel 
hoger (€43 171 per voorkomen ernstige perinatale complicatie). De kosteneffectiviteit 
hangt af van de “willingness to pay” per voorkomen ernstige perinatale complicatie. 
Indien schouderdystocie niet werd meegenomen als ernstige perinatale complicatie, was 
de strategie van het predictie model in combinatie met de nuchtere glucose meting nog 
steeds geassocieerd met de laagste kosten per voorkomen ernstige complicatie. Echter 
de kosten per voorkomen ernstige perinatale complicatie stegen voor alle strategieën 
(€65 430 per voorkomen ernstige perinatale complicatie bij de strategie waarin het 
predictie model wordt gecombineerd met een nuchtere glucose meting).  

Discussie

De originele criteria voor diabetes gravidarum werden in 1964 opgesteld door O’Sullivan 
and Mahan, en waren gebaseerd op de 100-g OGTT.17 Deze criteria selecteerden 
vrouwen die een risico hadden op diabetes type 2 later in hun leven, en waren niet 
gericht op het risico op perinatale en maternale complicaties in de zwangerschap en 
durante partu. Door de jaren heen hebben de American Diabetes Association (ADA) 
en de World Health Organisation (WHO) respectievelijk de 100-g OGTT en de 75-g 
OGTT aangenomen als referentie test voor diabetes gravidarum, beide met hun eigen 
criteria / afkapwaarden.18,19 In 2010 heeft de International Association of the Diabetes 
in Pregnancy Study Group (IADPSG) nieuwe diagnostische criteria voor diabetes 
gravidarum voorgesteld. Deze criteria zijn gebaseerd op een 75-g OGTT.20  Omdat de 
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studies beschreven in dit proefschrift verricht zijn vanaf 2006, hebben wij veelal gebruik 
gemaakt van de WHO criteria voor diabetes gravidarum, en in mindere mate van de 
ADA criteria. Om de resultaten van onze onderzoeken in het perspectief te zien van de 
recentelijk voorgestelde IADPSG criteria, zullen we hier de achtergrond en consequenties 
van deze criteria bespreken. 

De IADPSG criteria zijn voorgesteld na uitvoerige analyses van de Hyperglycemia and 
Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO) studie.20 In de HAPO studie werden meer dan 
23 000 vrouwen geïncludeerd die tussen 24 en 28 weken zwangerschap een 75-g 
OGTT ondergingen. Het doel van de studie was om te de associatie te evalueren tussen 
maternale glucose waarden en de kans op nadelige uitkomsten van de zwangerschap. Er 
werd een continue associatie gevonden tussen maternale glucose waarden en het risico 
op nadelige zwangerschapsuitkomsten (o.a. macrosomie, sectio caesarea, klinische 
neonatale hypoglycemie, serum C-peptide > 90e percentiel, pre-eclampsie, opname 
op de neonatale intensive care, en neonatale hyperbilirubinemie), ook bij waarden die 
niet vallen binnen de definitie van diabetes gravidarum.2 De uitkomsten waren duidelijk, 
maar de klinische toepasbaarheid van de uitkomsten was lastig, omdat er meerdere 
maternale en perinatale uitkomsten zijn meegenomen, en er door de continue lineaire 
relatie geen evidente afkapwaarde kon worden vastgesteld voor het verhoogde risico. 

Na uitvoerig internationaal overleg kwamen er twee aanbevelingen vanuit de IADPSG 
ten aanzien van screening op diabetes gravidarum. Het advies luidde dat alle vrouwen 
met risico factoren voor diabetes gravidarum vroeg in de zwangerschap gescreend 
moeten worden om zo niet eerder ontdekte diabetes type 2 op te sporen, omdat deze 
vrouwen een verhoogd risico lopen op een foetus met congenitale afwijkingen.20 De 
tweede aanbeveling was dat alle vrouwen bij 24 tot 28 weken amenorroeduur een 
75-g OGTT zouden moeten ondergaan. Indien één van de volgende waarden wordt 
overschreden is er sprake van diabetes gravidarum: nuchtere waarde >5.1 mmol/L; 
1 uur waarde >10.0 mmol/L; 2 uur waarde >8.5 mmol/L. Deze afkapwaarden zijn 
vastgesteld op een odds ratio (OR) van 1.75 voor de primaire uitkomsten van de HAPO 
studie (geboortegewicht > 90e percentiel, primaire sectio caesarea, klinische neonatale 
hypoglycemie, en serum C-peptide > 90e percentiel).20 

Hoewel de IADPSG consensus aanbevelingen een belangrijke stap zijn in het bereiken 
van een uniforme, evidence-based manier van screening en diagnostiek naar diabetes 
gravidarum, zijn de aanbevelingen internationaal nog niet unaniem geaccepteerd. Het 
belangrijkste punt van kritiek is dat indien alle vrouwen een OGTT ondergaan, en er 
slechts één van de drie metingen afwijkend hoeft te zijn om diabetes gravidarum vast te 
stellen, het aantal vrouwen met diabetes gravidarum door de nieuwe criteria substantieel 
zal toenemen (tot 17.8%) vergeleken met de WHO en de ADA criteria. Hierdoor zullen 
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de kosten geassocieerd met de screening en de behandeling enorm stijgen. Het effect 
van behandeling van diabetes gravidarum gediagnosticeerd met de nieuwe IADPSG 
criteria is nog niet onderzocht. Hoewel het effect van behandeling eerder is vastgesteld 
in twee gerandomiseerde onderzoeken, berusten deze onderzoeken op de WHO en 
de ADA criteria. Er kan niet worden vastgesteld dat dit effect zonder meer bevestigd zal 
worden indien de nieuwe IADSPG criteria worden ingesteld.1,2,10-12

Het belangrijkste verschil met de ADA criteria is dat de nieuwe IADPSG criteria slechts één 
in plaats van twee van de drie afwijkende waarden behoeft voor de diagnose diabetes 
gravidarum.18 Het belangrijkste verschil met de WHO criteria is dat bij de WHO criteria 
de 2 uur afkapwaarde is vastgesteld op 7.8 mmol/L.19 Hoewel de WHO criteria en de 
IADPSG wel degelijk anders zijn, heeft een recente meta-analyse laten zien dat zowel 
studies die de WHO criteria gebruiken als studies die de IADPSG criteria gebruiken een 
verhoogd risico op complicaties bij diabetes gravidarum laten zien, met vergelijkbare 
uitkomstmaten.3 

Indien de IADPSG criteria wereldwijd geaccepteerd zullen worden, betekent dit een 
substantiële toename van het aantal OGTT’s, met als gevolg dat de kosten zullen stijgen. 
Een manier om het aantal vrouwen dat een OGTT ondergaat (en de hiermee gepaarde 
gaande kosten) te beperken zou kunnen zijn door een selectie toe te passen op basis 
van risicofactoren en patiënt karakteristieken. Deze manier van aanpak zou bijvoorbeeld 
toepasbaar kunnen zijn in populaties waar de prevalentie van diabetes gravidarum laag 
is. Indien het risico op diabetes gravidarum nauwkeurig voorspeld kan worden, kunnen 
vrouwen met een hoog risico getest worden met een OGTT, terwijl vrouwen met een 
laag risico geen test hoeven te ondergaan. Dit vermindert de belasting voor de zwangere 
vrouwen, maar ook de kosten voor de maatschappij.  

Een aantal studies heeft het gebruik van risicofactoren in de screening op diabetes 
gravidarum onderzocht.  Slechts een klein aantal heeft de resultaten weergegeven in de 
vorm van predictie model of score systeem, waarin alle factoren gecombineerd worden 
en elke factor de juiste waarde toebedeeld krijgt.15,21 Wij hebben een predictie model 
ontwikkeld door middel van multipele regressie analyse, waarmee het risico op diabetes 
gravidarum voor de individuele patiënt geschat kan worden op basis van patiënt 
karakteristieken. Het risico in ons cohort kon voorspeld worden op basis van etniciteit, 
familie anamnese, diabetes gravidarum in de voorgeschiedenis en BMI. Een beperking 
van onze studie lag in het feit dat in de originele studie niet bij iedereen standaard een 
diagnostische test werd verricht. De kans dat een diagnostische OGTT werd verricht was 
afhankelijk van de uitslagen van de twee screening testen die werden verricht. Hierdoor 
ontstond verificatie bias. Hoewel we gecorrigeerd hebben voor deze vorm van bias 
door middel van een multipele imputatie procedure, weten we niet in hoeverre dit de 
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resultaten van het predictie model heeft beïnvloed. De geschatte detectie graad van 
het predictie model was 75%. Dit is een hogere detectiegraad dan werd gevonden in 
studies die waarde van één individuele risicofactor als separate screening test hebben 
onderzocht. De oppervlakte onder de ROC curve was 0.77 (95% BI 0.69 - 0.85). 
Nanda et al. ontwikkelde een vergelijkbaar model om het risico op diabetes gravidarum 
te schatten. Dit model leverde vergelijkbare resultaten op (oppervlakte onder de ROC 
curve 0.79 (95% BI 0.76 - 0.82)). Zij stelden vast dat het risico op diabetes gravidarum 
geschat kon worden op basis van maternale leeftijd, BMI, etniciteit, diabetes gravidarum 
in de voorgeschiedenis of eerdere macrosomie, waarbij diabetes gravidarum in de 
voorgeschiedenis de sterkste voorspeller was.22 Predictie modellen dienen prospectief 
gevalideerd te worden voordat zij toegepast kunnen worden in de klinische praktijk. 
De modellen moeten worden getest in populaties die verschillen van de populatie 
waarin het model ontwikkeld is, om zo de klinische toepasbaarheid in andere situaties 
te onderzoeken. Indien de IADPSG criteria wereldwijd geaccepteerd worden, zullen 
validatie studies bij voorkeur plaats moeten vinden in combinatie met deze criteria. Het 
belang van externe validatie werd bevestigd in onze eigen validatie studie (hoofdstuk 
6). Hier hebben we een bestaand score systeem voor diabetes gravidarum gevalideerd, 
waarbij we vaststelden dat discriminatie en calibratie in onze populatie beperkt waren, 
zelfs al maakten twee van de drie factoren die wij later in ons eigen predictie model 
includeerden deel uit van het risicostratificatie systeem. 

Eén van de onafhankelijke risicofactoren voor diabetes gravidarum is obesitas. Er gaan 
stemmen op dat obesitas niet zozeer een risicofactor is voor diabetes gravidarum, maar 
direct invloed heeft op de kans op een nadelige zwangerschapsuitkomst. Uit primaire en 
secundaire analyses van de HAPO studie blijkt echter dat zowel diabetes gravidarum als 
obesitas onafhankelijke risicofactoren zijn voor een nadelige zwangerschapsuitkomst. 
Hogere maternale BMI is geassocieerd met foetale groei en adipositas en pre-
eclampsie.23 Omdat interventie strategieën voor de behandeling van obesitas in de 
zwangerschap weinig succesvol zijn gebleken, is het van belang dat diabetes gravidarum 
opgespoord en behandeld wordt, zodat de kans op complicaties wordt verminderd.24 

Uitkomsten van screening testen alsmede de resultaten van de diagnostische OGTT 
worden vaak geclassificeerd als “normaal” of “abnormaal”, afhankelijk van de 
vooraf bepaalde afkapwaarde. De associatie tussen de glucose waarde en het risico 
op complicaties is echter continu.2 Door deze continue, lineaire associatie is er geen 
evidente afkapwaarde voor het risico op complicaties aan te wijzen.2 Dit is de reden 
waarom het niet onverdeeld duidelijk is bij welke mate van hyperglycemie behandeling 
plaats zou moeten vinden. Interventie studies waarbij vrouwen met diabetes gravidarum 
volgens de WHO en de ADA criteria werden behandeld lieten een reductie zien van 
de kans op complicaties.1,10 Resultaten van een systematische review laten zien, dat 
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interventies ook effectief zijn bij vrouwen met glucose concentraties die onder de 
diagnostische waarde voor diabetes gravidarum liggen. In deze groep werd het aantal 
macrosome babies gereduceerd door behandeling van de hyperglycemie. Dit geeft het 
continue karakter van diabetes gravidarum aan. Het dichotomiseren van de resultaten 
van de testen lijkt alleen nodig om te beslissen welke vrouwen behandeld zouden moeten 
worden. Wellicht zou het continue karakter van risico schatting het continuüm van risico 
op complicaties beter weer kunnen geven. De mogelijkheden van risicoschatting lijken 
de moeite waard  om verder te exploreren door bestaande predictie modellen extern te 
valideren en te verbeteren, zo mogelijk gecombineerd met testen die beter getolereerd 
worden dan de OGTT om zo vrouwen te selecteren die baat hebben bij een behandeling 
van hyperglycemie, zonder dat daar perse het label “diabetes gravidarum” op geplakt 
hoeft te worden.25,26 

We hebben een aantal systematische reviews verricht om de accuratesse van drie 
verschillende bloedglucose testen te evalueren. We hebben tevens de random glucose 
meting en de 50-g glucose belasting test direct met elkaar vergeleken. We concluderen 
daaruit dat de random glucose meting niet geschikt is als screening test voor diabetes 
gravidarum. De accuratesse van de 50-g glucose belasting test en de nuchtere 
glucose meting waren vergelijkbaar. Onze kosteneffectiviteitanalyse heeft laten zien dat 
screening op basis van een predictie model gecombineerd met een nuchtere glucose 
meting de strategie was met de laagste kosten om een ernstige perinatale complicatie 
te voorkomen (€26 172 per voorkomen ernstige complicatie), echter niet alle potentieel 
vermijdbare complicaties werden voorkomen met deze strategie. Indien een OGTT 
verricht zou worden bij alle vrouwen zouden meer complicaties voorkomen worden. 
De kosten per voorkomen complicatie liggen dan hoger, namelijk op €43 171 per 
voorkomen complicatie. De beste strategie is afhankelijk van de “willingness to pay” per 
voorkomen complicatie. Onze kosteneffectiviteitsanalyse was gebaseerd op de WHO 
criteria en we hebben verschillende screening strategieën met elkaar vergeleken. Ohno 
et al verrichtten een kosteneffectiviteitsanalyse waarin werd gekeken naar de kosten en 
het effect van behandeling of geen behandeling voor diabetes gravidarum gebaseerd 
op de IADPSG criteria.22 De primaire uitkomstmaat waren de incrementele kosten per 
“quality-adjusted life year” (QALY). Zij concludeerden in deze studie dat de incrementele 
kosten per QALY $20 412 waren. Dit werd als kosten effectief beschouwd (onder de 
kosteneffectiviteit grens van $100 000/QALY). 

In dit onderzoek hebben we niet geëvalueerd wat de voorkeur zou zijn van de zwangere 
vrouwen. De OGTT wordt in het algemeen als onplezierige test omschreven, terwijl 
compliance een belangrijke factor is, ook in een diagnostisch traject.25,26 
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Voordat de vernieuwde richtlijn “Diabetes en zwangerschap” van de Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) verscheen in 2010, werden 
verschillende testen en strategieën toegepast in de screening en diagnostiek naar diabetes 
gravidarum. De meest gebruikte test van de random glucose meting. De meest gebruikte 
diagnostische test was de ontbijt- of de lunchtest (43%). Gebaseerd op de resultaten 
beschreven in dit proefschrift zijn wij van mening dat de random glucose meting geen 
plaats heeft in het tweede trimester als screening test voor diabetes gravidarum. De 
diagnostische test is bij voorkeur de OGTT, en niet een ontbijt- of een lunchtest omdat 
voor deze laatste testen de relatie tussen de uikomsten en de kans op perinatale en 
maternale complicaties niet is onderzocht. Overeenkomstig wordt in de laatste richtlijn 
van de NVOG het gebruik van de random glucose in het tweede trimester niet meer 
aangeraden, en wordt het gebruik van de OGTT als diagnostische test wel geadviseerd. 

Toepassingen

Door middel van screening kunnen vrouwen met (een hoog risico op) diabetes 
gravidarum worden geïdentificeerd. Deze vrouwen kunnen behandeld worden om zo de 
kans op complicaties te verminderen. Hiertoe is een accurate en kosten effectieve test of 
strategie nodig, die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk vrouwen met diabetes gravidarum 
worden opgespoord terwijl zo min mogelijk vrouwen onnodig worden belast. 

Er zijn nieuwe criteria voor diabetes gravidarum voorgesteld door de IADPSG. Indien deze 
criteria internationaal worden overgenomen zullen zij geëvalueerd moeten worden wat 
betreft het effect op zwangerschapsuitkomsten en de kosten voor de gezondheidszorg.15 
Het effect van behandeling zal geëvalueerd moeten worden, evenals het effect van 
screening strategieën.  

Op basis van de resultaten van onze onderzoeken lijkt er een rol weggelegd voor 
risicofactoren in de screening op diabetes gravidarum. Het is echter van groot belang, 
dat deze rol nader wordt onderzocht door middel van validatie van het predictie model 
of ontwikkeling van nieuw predictie model, bij voorkeur in grote observationele studies. 

Uit onze kosteneffectiviteitsanalyse blijkt dat het incorporeren van risicofactoren in een 
screening strategie wel de kosten van de screening beperkt, maar dat er relatief weinig 
complicaties als gevolg van diabetes gravidarum voorkomen worden met deze strategie. 
Daarom raden wij op dit moment aan, om voor de screening op diabetes gravidarum 
in het tweede trimester een nuchtere glucose meting of een OGTT bij alle vrouwen 
te verrichten. De mogelijkheden van de combinatie van een predictie model met een 
nuchtere glucose meting kunnen verder worden onderzocht. 
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