INFORMATIEKAART: CONTROLEBELEID NA ZWANGERSCHAPSDIABETES
Controlebeleid na zwangerschapsdiabetes
Deze kaart bevat informatie over het maken van een selectielijst voor het oproepen
van patiënten die bekend zijn met zwangerschapsdiabetes. De helft van de vrouwen
met zwangerschapsdiabetes (50%) krijgt diabetes mellitus type 2 in de eerste vijf jaar
na de zwangerschap. Daarom moeten vrouwen bekend met zwangerschapsdiabetes jaarlijks gecontroleerd worden in de eerste vijf jaar na de bevalling.
Vervolgens kan controle om de drie jaar plaatsvinden. Controle zorgt voor een tijdige
diagnose, waarmee de diabetes beter te behandelen is.

Screening patiënten diabetes gravidarum
Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben doorgemaakt

Postpartum < 6 weken

Diagnose W84.02
5 jaar

Controle nuchter glucose

Diagnose W84.02

> 5 jaar
Zwangerschapswens

Controle nuchter glucose
1x per jaar

Diagnose W84.02

> 5 jaar
Geen zwangerschapswens

Controle nuchter glucose
1x per 3 jaar

Selectie op zwangerschapsdiabetes
Om een lijst van de patiënten die bekend zijn met zwangerschapsdiabetes op te
stellen, kunt u gebruik maken van de patiëntenselectie van Calculus. De ICPC code
waarop gezocht moet worden, is afhankelijk van de manier waarop de praktijk diabetes
gravidarum registreert.
Veel praktijken zullen de ICPC code W84.02 (Zwangerschapsdiabetes) gebruiken,
terwijl ook A91.05 (Gestoorde glucosetolerantie) mogelijk gebruikt wordt. Deze laatste
patiëntengroep dient jaarlijks gecontroleerd te worden; dus vanuit praktisch oogpunt
kan ervoor gekozen zijn om de diabetes gravidarum onder de gestoorde
glucosetolerantie op te nemen. In dit laatste geval heeft het maken van een selectie
op zwangerschapsdiabetes, zoals beschreven in deze kaart, geen aanvullende waarde
voor uw oproepen.
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Selecteren patiënten via Calculus

!

Ga via ‘Inzicht’ naar ‘Patiënten selecteren’ en maak de onderstaande selectie.
Toon patiënten waar:
 Ingeschreven / gelijk aan / ja
 Én Episodes, zowel in- als actief / bevat waarde beginnend met / W84.02
Let op: gebruik steeds de rechter “en” knop, om aan te geven dat dit een verdere
beperking van de selectie is op de eerder gevonden groep patiënten.
 Én diabetes mellitus (alle) / niet gelijk aan / ja

Bepaal vervolgens welke informatie u wilt zien van de gevonden patiënten.
Om kolommen toe te voegen, klikt u op de groene knop ‘kolom toevoegen’:
 Geboortedatum
 Patiëntnummer
 Samengestelde naam
 Leeftijd
 Gestoorde glucosetolerantie: A91.5
 Gestoorde glucosetolerantie: A91.5 startdatum
 Glucose nuchter, veneus (lab)(372)
 Glucose nuchter, veneus (lab)(372) datum
Verwijder voor het overzicht de overige kolommen. Gebruik het ‘kruisje’ om een
kolom uit de selectie te verwijderen.

!

Onder resultaat wordt het aantal patiënten dat aan de selectie voldoet, getoond.
Kies voor ‘Filter uitvoeren’ om de daadwerkelijke patiënten te zien.
Let op: voor het tonen van de namen in plaats van pseudoniemen moet u via het
‘slotje’ de beveiligde sessie starten.
Beoordeel op basis van deze lijst en de informatie uit het HIS welke patiënten u
uitnodigt voor controle.
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