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Kwaliteitsindicatoren GDM (fase2)
Deze fase 2 indicatoren zijn opgesteld door de ontwikkelgroep van het addendum Diabetes en
Zwangerschap.

Indicator 1: Screening
Relatie tot kwaliteit

GDM is erkend als pathologische entiteit die actief opgespoord moet worden door screening
en diagnostiek. De screeningsmethoden zijn in de richtlijnen omschreven en de
hoogrisicogroepen zijn geïdentificeerd

Teller

Het aantal zwangere vrouwen dat vanuit een landelijk protocol is gescreend op GDM

Noemer

Het totaal aantal vrouwen bij wie screening had moeten geschieden op basis van een
steekproefsgewijze controle van n=100 (Meting van 100 patiënten die achtereenvolgens in
een praktijk in zorg komen en bij wie retrospectief wordt gekeken of zij wel of niet gescreend
hadden moeten worden en bij wie dit ook daadwerkelijk is gebeurd)

Definitie(s)

Percentage zwangeren dat gescreend is op GDM volgens een landelijk protocol

In/ exclusiecriteria

Inclusie: dbc-code A-224
GDM
Exclusie: dbc-codes A-221, A-222
DM zonder / met complicaties

Beschrijving relevante
case-mix factoren
Type indicator

Procesindicator

Kwaliteitsdomein
Gebruik
Verslagleggingsniveau

Opmerkingen
Beperkingen bij gebruik
Interpretatie

Indicator 2: Zelfcontrole bloedglucosewaarden
Relatie tot kwaliteit

De kwaliteit van de bloedglucoseregulatie is een belangrijke mededeterminant van
zwangerschapsuitkomsten, zoals versnelde foetale groei en macrosomie. Zelfcontrole van
de bloedglucosewaarden is het belangrijkste hulpmiddel voor vrouwen met GDM en hun
zorgverleners om hun bloedglucosewaarden te verbeteren. Zelfcontrole is ook noodzakelijk
gezien de toenemende hypoglycemie-unawareness van vrouwen tijdens de zwangerschap.

Teller

Het aantal vrouwen met GDM dat op relevante momenten van de dag zelf de
bloedglucosewaarden meet

Noemer

Het totaal aantal vrouwen met GDM

Definitie(s)

Het percentage vrouwen met GDM dat op relevante momenten op de dag zelf de
bloedglucosewaarden meet

In/ exclusiecriteria

Inclusie: dbc-code A-224
GDM
Exclusie: dbc-codes A-221, A-222
DM zonder / met complicaties

Beschrijving relevante
case-mix factoren
Type indicator
Kwaliteitsdomein

Procesindicator
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Gebruik
Verslagleggingsniveau

Opmerkingen
Beperkingen bij gebruik
Interpretatie

Indicator 3: Insulinebehandeling
Relatie tot kwaliteit

De kwaliteit van de bloedglucoseregulatie is een belangrijke mededeterminant van
zwangerschapsuitkomsten, zoals versnelde foetale groei en macrosomie. Bij falen op
dieetbehandeling is insulinebehandeling in principe de volgende stap

Teller

Het aantal vrouwen met GDM dat met insuline wordt behandeld

Noemer

Het totaal aantal vrouwen met GDM

Definitie(s)

Het percentage vrouwen met GDM dat een insulinebehandeling krijgt

In/ exclusiecriteria

Inclusie: dbc-code A-224
GDM
Exclusie: dbc-codes A-221, A-222
DM zonder / met complicaties

Beschrijving relevante
case-mix factoren
Type indicator

Uitkomstindicator

Kwaliteitsdomein
Gebruik
Verslagleggingsniveau

Opmerkingen
Beperkingen bij gebruik
Interpretatie

Indicator 4: Post partum nacontrole
Relatie tot kwaliteit

De betekenis van GDM strekt zich uit tot ver na de bevalling. Het is een risico-indicator voor
latere ontwikkeling van type 2 diabetes en betekent eveneens dat de bloedglucosewaarden
geëvalueerd moeten worden voorafgaand aan een volgende zwangerschap. Een post
partum nacontrole is een maat voor een goede procesgang en is de opmaat naar een goede
begeleiding/voorbereiding van een eventuele volgende zwangerschap en controle van de
bloedglucosewaarden in de komende jaren. De verantwoordelijkheid voor het plaatsvinden
van een post partum nacontrole ligt bij het behandelteam, uitvoering ervan is op basis van
onderlinge lokale afspraken

Teller

Het aantal vrouwen met GDM dat een post partum nacontrole heeft gehad bij het
multidisciplinair behandelteam, inclusief terugkoppeling naar de huisarts

Noemer

Het totaal aantal vrouwen met GDM post partum

Definitie(s)

Het percentage vrouwen met GDM dat een post partum nacontrole heeft gehad bij het
multidisciplinair behandelteam, inclusief terugkoppeling naar de huisarts

In/ exclusiecriteria

Inclusie: dbc-code A-224
GDM
Exclusie: dbc-codes A-221, A-222
DM zonder / met complicaties

Beschrijving relevante
case-mix factoren
Type indicator

Procesindicator
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Kwaliteitsdomein
Gebruik
Verslagleggingsniveau

Opmerkingen
Beperkingen bij gebruik
Interpretatie

