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Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) 

De fase 1 indicatoren voor diabetes type 2 zijn vastgesteld door NDF en NHG en worden sinds 

2011 uitgevraagd over voorgaande jaren.  

 

Voor aanvullende informatie over tellers en noemers : 

https://www.nhg.org/themas/publicaties/download-indicatoren   

 

1.  HbA1c 

1. HbA1c 

Indicator 1a: % diabetespatiënten bij wie het HbA1c in de afgelopen 12 maanden is 

geregistreerd 

 

1. HbA1c 

Indicator 1b: % diabetespatiënten met een leeftijd onder de 70 jaar (< 70) en een HbA1c 

bepaling in de afgelopen 12 maanden en een uitkomst van 53 mmol/mol of lager (≤ 53) in 

de groep patiënten met diabetes type 2 en een leeftijd onder de 70 jaar (< 70) 

 

1. HbA1c 

Indicator 1c: % patiënten met diabetes type 2 en een HbA1c bepaling in de afgelopen 12 

maanden en een uitkomst van groter dan 64 mmol/mol (> 64) 

 
 

2.  Bloeddruk 

2. Bloeddruk 

Indicator 2a: % diabetespatiënten bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden is 

geregistreerd 

 

2. Bloeddruk 

Indicator 2b: % patiënten met diabetes type 2 en een leeftijd jonger dan 80 jaar  (< 80 jaar) 
en een systolische bloeddruk bepaling in de afgelopen 12 maanden met een uitkomst van 
140 mm Hg of lager (≤ 140) in de groep patiënten met diabetes type 2 en een 
geregistreerde bloeddrukbepaling in de afgelopen 12 maanden met een leeftijd jonger dan  
80 jaar  (< 80) 

 

2. Bloeddruk 

Indicator 2c: % patiënten met diabetes type 2 en een systolische bloeddruk > 140 mm Hg 
en leeftijd jonger dan 80 jaar zonder medicamenteuze behandeling met antihypertensiva 

https://www.nhg.org/themas/publicaties/download-indicatoren
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3.  Nierfunctie 

3. Nierfunctie 

Indicator 3a: % diabetespatiënten met urineonderzoek (portie) op albumine of 

albumine/creatinine ratio in de afgelopen 12 maanden 
I
 

 

3. Nierfunctie 

Indicator 3b: % diabetespatiënten bij wie een creatinineklaring berekend of geregistreerd 

is in de afgelopen 12 maanden 

 

3. Nierfunctie 

Indicator 3c: %  Patiënten met diabetes type 2 en een eGFR tussen 60 ml/min (< 60) en 30 

(≥30) 

 

3. Nierfunctie 

Indicator 3d: % Patiënten met diabetes type 2 en een eGFR lager dan 30 ml/min (< 30) 

 
 

4. Lipidenprofiel 

4. Lipidenprofiel 

Indicator 4a: % diabetespatiënten bij wie een lipidenprofiel (totaal cholesterol en 

triglyceride en HDL en LDL) is geregistreerd 
I
 

 

4. Lipidenprofiel 

Indicator 4b: % Patiënten met diabetes type 2 en een leeftijd jonger dan 80 jaar  (< 80) en 

een LDL-cholesterol bepaling in de afgelopen 12 maanden met een uitkomst gelijk aan 2,5 

mmol/l of lager (≤ 2,5) in de groep diabetespatiënten met een geregistreerde LDL-bepaling 

in de afgelopen 12 maanden en een leeftijd jonger dan 80 jaar (<80) 

 

4. Lipidenfunctie 

Indicator 4c: % Patiënten met diabetes type 2 die een lipidenverlagend medicament 

(bijvoorbeeld statines) gebruiken 

5. Oogonderzoek 

5. Oogonderzoek 

Indicator 5a: % diabetespatiënten met een fundusonderzoek in de afgelopen 24 maanden
 I
 

 

5. Oogonderzoek 

Indicator 5b: % diabetespatiënten met diabetische retinopathie
 I
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6. Voetzonderzoek 

6. Voetonderzoek 

Indicator 6a: % diabetespatiënten met een voetonderzoek in de afgelopen 12 maanden 

 

6. Voetonderzoek 

Indicator 6b: % Patiënten met diabetes type 2 met een registratie van de Simm’s 

classificatie van het voetonderzoek in de afgelopen 12 maanden 

 

6. Voetonderzoek 

Indicator 6c: % Patiënten met diabetes type 2 met diabetische voetafwijkingen 

(bevindingen voetonderzoek afwijkend bij laatste controle) 

 

7. Roken 

7. Roken 

Indicator 7a: % diabetespatiënten waarvan het rookgedrag bekend is
 I
 

 

7. Roken  

Indicator 7b: % diabetespatiënten dat rookt van degene waarvan het rookgedrag bekend 

is
 I
 

 

7. Roken 

Indicator 7c: % diabetespatiënten dat rookt en een stoppen met roken advies heeft 

gekregen in de afgelopen 12 maanden
 I
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8. BMI 

8. BMI 

Indicator 8a: % Patiënten met diabetes type 2 bij wie de Body Mass Index geregistreerd is 

in de afgelopen 12 maanden I 

 
 

8. BMI 

Indicator 8b: % Patiënten met diabetes type 2 met een leeftijd jonger dan 70 jaar (< 70) bij 

wie de Body Mass Index lager is dan 25 kg/m2 in de groep patiënten met een leeftijd 

jonger dan 70 jaar (< 70) 

 
 
9.  Voeding 

 

9. Voeding 

Indicator 9a: % Patiënten met diabetes type 2 waarbij het voedingspatroon is besproken in 

de afgelopen 12 maanden 

 

10.  Bewegen 

 

10. Bewegen 

Indicator 10a: % Patiënten met diabetes type 2 waarbij de mate van lichaamsbeweging is 

geregistreerd in de afgelopen 12 maanden 

 
11.  Alcohol 

 

11. Alcohol 

Indicator 11a: % Patiënten met diabetes type 2 waarbij het alcoholgebruik is geregistreerd 

in de afgelopen 5 jaar 

 
 
12.  Totaal controlebeleid 

 

12. Totaal controlebeleid 

Indicator 12a: % Patiënten met diabetes type 2 met de combinatie van gegevens op eerder 

genoemde procesindicatoren (HbA1c, bloeddruk, lipidenprofiel, nierfunctie, rookgedrag, 

BMI, voetonderzoek en oogonderzoek) 

 


