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Diabetes mellitus bij patiënten 
met antipsychotica: screening 

en follow-up

Ernstige psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis 
vertonen vaak een langdurig verloop dat gepaard gaat met een verhoogd risico 
voor co-morbide somatische aandoeningen en vroegtijdig overlijden (1-4). 
Onderzoek toont aan dat het risico op het ontwikkelen diabetes mellitus bij 
patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen dubbel zo hoog is dan in de 
algemene bevolking (1, 5).
De oorzaken van het verhoogde risico op cardio-metabole aandoeningen zoals 
diabetes mellitus zijn multifactorieel en omvatten factoren die toe te schrijven 
zijn aan onder andere een ongezonde levensstijl (6), effecten ten gevolge van de 
psychiatrische ziekte (7) en de behandeling (8).
In deze bijdrage bieden we een overzicht van de procedures die gevolgd dienen 
te worden in het screenen naar diabetes bij patiënten met ernstige psychiatrische 
aandoeningen. In eerste instantie gaan we aan de hand van eigen onderzoek (9) 
na of het mogelijk is om diabetes vast te stellen aan de hand van concrete 
klinische parameters. In deel 2 stellen we, eveneens op basis van eigen onderzoek 
(10), een screeningsprotocol voor. 

Inleiding

Patiënten met psychiatrische stoornissen hebben vaker een ongezonde levensstijl, 

waarin factoren als overmatig roken (11), een overmatige consumptie van vetten en 

suikers (12) en een gebrek aan lichaamsbeweging (13) vaak een rol spelen. Ook  

antipsychotica kunnen gewichtstoename en metabole afwijkingen induceren (8).  

Ondanks het sterk verhoogde risico worden patiënten nog steeds onvoldoende  

gescreend op diabetes mellitus (14). 

Recent kan de diagnose van diabetes ook gesteld worden aan de hand van het percen-

tage geglyceerd hemoglobine in bloed (16). Glycering is het gevolg van de binding van 

glucose aan hemoglobine. Deze verbinding wordt hemoglobine A1c (HbA1c) genoemd 

(17). De mate van glucosebinding hangt af van de hoeveelheid glucose in het bloed. Als 

een diabetespatiënt de bloedsuikerspiegel niet goed onder controle heeft, is de bloed-

glucosewaarde gemiddeld hoog, waardoor ook de HbA1c-waarde hoog is. HbA1c 

biedt een meer betrouwbaar beeld van de glucosespiegel in het bloed dan een gluco-

semeting, aangezien het gehalte HbA1c niet wordt beïnvloed door actuele veranderin-

gen in dieet of medicatie. De levensduur van rode hemoglobine is 2 tot 3 maanden 

waardoor de HbA1c-waarde een indruk geeft van de gemiddelde glucosewaarde over 

de laatste paar maanden. De drempel voor de diagnose van diabetes mellitus aan de 

hand van HbA1c werd, naar analogie met de grenzen op basis van bloedglucosebepa-

ling, gekozen op basis van de waarde waarbij het risico op microvasculaire complica-
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De diagnose diabetes mellitus wordt veelal gesteld wanneer bij twee opeenvolgende 

bloedafnames (15):

• de nuchtere bloedsuikerwaarde > 125mg/dl;

• de bloedsuikerwaarde in de loop van de dag > 199mg/dl is.
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ties (met name retinopathie) sterk toe-

neemt, namelijk 6,5% (≥ 48 mmol/mol) 

(18). 

Kunnen we de diagnose van 
diabetes mellitus bij patiënten 
die antipsychotica nemen 
vaststellen aan de hand van 
klinische factoren?
In een recent onderzoek (9) bij 798 

patiënten die behandeld worden met 

antipsychotica zijn we nagegaan wat de 

sensitiviteit, specificiteit en de positief en 

negatief voorspellende waardes zijn van 

klinische factoren in het diagnosticeren 

van diabetes mellitus, en dit ten opzichte 

van de gouden standaardmeting (orale 

glucosetolerantietest; OGTT) (zie Tabel 1).

Uit ons onderzoek (9) blijkt duidelijk dat 

geen enkele klinische parameter geschikt 

is om diabetes te voorspellen. Een BMI 

onder 29,6 en een middel/heupratio 

kleiner dan 1 zijn dan weer wel goede 

indicators om de diagnose van diabetes 

uit te kunnen sluiten. Echter, op basis 

van onze bevindingen mag besloten 

worden dat geen enkele klinische 

parameter bruikbaar is in het screenen 

naar diabetes. 

Screening en follow-up van 
diabetes bij patiënten die 
antipsychotische medicatie 
nemen
In een tweede onderzoek (10) zijn we bij 

dezelfde 798 patiënten die behandeld 

werden met antipsychotica nagegaan 

welke van de algemeen gehanteerde 

metabole screenings het meest geschikt 

is om de diagnose van diabetes te de-

tecteren. De 2 uur orale glucosetole- 

rantietest (120min OGTT) blijkt de meest 

optimale test te zijn (Tabel 2). 

Parameter Sensitiviteit 
(95% BI)

Specificiteit 
(95% BI)

PVW (95% BI) NVW (95% BI) Klinische 
Bruikbaarheid* 

(+)

Klinische 
Bruikbaarheid* 

(-)

Cut-
off

Geslacht 54,0% 

(43,6%-64,5%)

62,3% 

(58,8%-65,9%)

14,6% 

(10,4%-18,7%)

92,0% 

(89,6%-94,3%)

Zeer zwak 

0,08

Voldoende 

0,57

♀

Leeftijd 80,5% 

(72,1%-88,8%)

58,7% 

(55,1%-62,2%)

18,8% 

(14,4%-23,2%)

96,2% 

(94,4%-98,0%)

Zeer zwak 

0,15

Voldoende 

0,56

38,9

GAF-score 87,4% 

(80,4% - 94,3%)

20,2% 

(17,3%-23,1%)

11,5% 

(8,9%-14,1%)

93,1% 

(89,1%-97,0%)

Zeer zwak 

0,10

Zeer zwak 

0,19

45

CGI-score 93,1% 

(87,8%-98,4%)

13,0% 

(10,5%-15,4%)

11,3% 

(8,8%-13,7%)

94,1% 

(89,4%-98,7%)

Zeer zwak 

0,10

Zeer zwak 

0,12

5

Ziekteduur 72,4% 

(63,0%-81,8%)

56,9% 

(53,3%-60,5%)

16,6% 

(12,5%-20,7%)

94,6%

(92,4%-96,7%)

Zeer zwak 

0,12

Voldoende 

0,54

9,4

Lengte 49,4% 

(38,9%-59,9%)

70,9% (67,7%-

74,2%)

16,8% 

(11,8%-21,8%)

92,2% 

(90,0%-94,4%)

Zeer zwak 

0,08

Goed 

0,65

1,68

Gewicht 71,3% 

(61,8%-80,8%)

42,0% 

(38,4%-45,6%)

12,7% 

(9,6%-15,9%)

92,5% 

(89,7%-95,3%)

Zeer zwak 

0,09

Zwak 

0,39

74,2

BMI 44,8% 

(34,4%-55,3%)

80,4% 

(77,5%-83,2%)

21,3% 

(14,6%-28,0%)

92,5% 

(90,4%-94,5%)

Zeer zwak 

0,10

Goed 

0,74

29,6

Middel/

Heup Ratio

39,1% 

(28,8%-49,3%)

78,3% 

(75,3%-81,3%)

17,6% 

(11,7%-23,5%)

91,5% 

(89,4%-93,7%)

Zeer zwak 

0,07

Goed 

0,72

1

Aangepast overgenomen uit Mitchell AJ, Vancampfort D, Weiping Y, De Hert M. Can clinical features be used to screen for diabetes in patients in 
severe mental illness receiving antipsychotics? Ingediend voor publicatie. BI = betrouwbaarheidsinterval, PVW = Positief Voorspellende Waarde, 
NVW = Negatief Voorspellende Waarde, GAF = Global Assessment of Functioning, CGI = Clinical Global Impression, BMI = Body Mass Index, 
*voor de manier van berekenen, zie www.clinicalutility.co.uk: klinische bruikbaarheidsindex ≥ 0,81 = excellent, ≥ 0,64 = good, ≥ 0,49 = vol-
doende, ≥ 0,36 = zwak, < 0,36 = zeer zwak; + = bruikbaarheid van de parameter om de diagnose diabetes te detecteren; - = bruikbaarheid van de 
parameter om de diagnose diabetes uit te sluiten.

Tabel 1: Klinische en demografische factoren in de diagnosestelling van diabetes mellitus bij patiënten die antipsychotica nemen.

De screening naar diabetes 
dient bij patiënten die 
behandeld worden met 

antipsychotica te gebeuren 
aan de hand van een 

bloedafname.
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Op dezelfde wijze zijn we ook nagegaan 

welke drempelwaarde het meest ge-

schikt is om diabetes te diagnosticeren 

bij patiënten die behandeld worden  

met antipsychotica. Een 120min OGTT- 

glucosewaarde > 199mg/dl is de meest  

optimale drempel (zie Tabel 3). 

Echter een 120min OGTT met een grens-

waarde > 199mg/dl blijkt ook ¼ van de 

diabetesgevallen te missen (zie Tabel 2). 

Er kan dus besloten worden dat geen en-

kele enkelvoudige test perfect is.

Tot slot zijn we nagegaan welke opeen-

volgende reeks van testen (algoritme) 

leidt tot de meest optimale detectie van 

diabetes. De concrete gegevens worden 

niet weergegeven, maar het meest opti-

male algoritme met een sensitiviteit van 

71%, een specificiteit van 100%, een po-

sitief voorspellende waarde van 100%, en 

een negatief voorspellende waarde van 

97.6% wordt voorgesteld in Figuur 1. 

Voorgestelde aanbevelingen 
aangaande de screening en 
follow-up van diabetes bij 
patiënten met antipsychotische 
medicatie

De aanbevelingen worden schematisch 

weergegeven in figuur 1.

1. Test alle patiënten met antipsychoti-

sche medicatie bij het opstarten van 

de medicatie aan de hand van HbA1c 

en dit met een grenswaarde ≥ 5,8%. 

2. Wanneer deze test negatief is, test 

opnieuw 6 maanden na de opstart 

van de antipsychotische medicatie. 

3. Wanneer de test positief is, ga dan 

verder naar stap 2 (en dit binnen de 2 

weken); test HbA1c, nuchtere gluco-

se en een OGTT met inachtneming 

van de conventionele drempelwaar-

den. HBA1c dient niet herhaald te 

worden indien de drempelwaarde 

reeds ≥ 6,5% is. De OGTT en nuch-

tere glucose kunnen tegelijkertijd ge-

Verklaring van de begrippen:

• Sensitiviteit = de kans op een positieve testuitslag indien diabetes 
aanwezig is.

• Specificiteit = de kans op een negatieve testuitslag indien diabetes 
afwezig is.

• Positief voorspellende waarde = het deel van de patiënten met een 
positieve testuitslag dat ook daadwerkelijk diabetes heeft.

• Negatief voorspellende waarde = het deel van de patiënten met een 
negatieve testuitslag dat correct is gediagnosticeerd.

Test Sensitiviteit 
(95% BI)

Specificiteit 
(95% BI)

PVW 
(95% BI)

NVW 
(95% BI)

Klinische 
Bruikbaarheid* 

(+)

Klinische 
Bruikbaarheid* 

(-)

Cut-
off

HbA1C 77,8% 

(68,7%-86,8%)

80,9% 

(78,0%-83,8%)

31,5% 

(23,7-39,3)

97,0% 

(95,6%-98,4%)

Zeer zwak

0,24 

Goed 

0,78

5,8

Nuchtere 

glucose

77,8% 

(68,7%-86,8%)

82,8% 

(80,1%-85,6%)

33,9% 

(25,5%-42,4%)

97,1% 

(95,7%-98,4%)

Zeer zwak 

0,26 

Goed 

0,80

98mg/

dl

OGTT 

30min

72,5% 

(62,7%-82,3%)

80,2% 

(77,3%-83,2%)

29,4% 

(21,9%-37,0%)

96,2% 

(94,7%-97,8%)

Zeer zwak 

0,21 

Goed 

0,77

179mg/

dl

OGTT 

60min

80,0% 

(71,2%-88,8%)

84,1% 

(81,4%-86,8%)

36,4% 

(27,5%-45,2%)

97,4% 

(96,1%-98,6%)

Zeer zwak 

0,29 

Excellent 

0,82

181mg/

dl

OGTT 

120min

75,0% 

(65,5%-84,5%)

91,6% 

(89,6%-93,7%)

50,4%

(37,7%-63,1%)

97,0% 

(95,7%-98,3%)

Zwak 

0,38

Excellent 

0,89

145mg/

dl

Nuchtere 

insuline

51,9% 

(41,0%-62,7%)

82,4% 

(79,6%-85,2%)

25,0% 

(17,5%-32,5%)

93,8% 

(91,9%-95,7%)

Zeer zwak 

0,130

Goed 

0,77

14,7

HOMA-

IR

60,5% 

(49,8%-71,1%)

82,7% 

(79,9%-85,5%)

28,3% 

(20,4%-36,2%)

94,9%

(93,2%-96,6%)

Zeer zwak 

0,17

Goed 

0,785

3,38

Aangepast overgenomen uit Mitchell AJ, Vancampfort D, Manu P, Correll CU, Wampers M, Van Winkel R, Weiping Y, De Hert M. How to screen for 
diabetes in patients receiving antipsychotic medication. Ingediend voor publicatie. BI = BetrouwbaarheidsInterval, PVW = Positief Voorspellende 
Waarde, NVW = Negatief Voorspellende Waarde, HbA1C = geglyceerd hemoglobine, OGTT = Orale GlucoseTolerantieTest, HOMA-IR = Homeosta-
sis Model of Assessment - Insulin Resistance, *voor de manier van berekenen, zie www.clinicalutility.co.uk: klinische bruikbaarheidsindex ≥ 0,81 = 
excellent, ≥ 0,64 = good, ≥ 0,49 = voldoende, ≥ 0,36 = zwak, < 0,36 = zeer zwak; + = bruikbaarheid van de parameter om de diagnose diabetes te 
detecteren; - = bruikbaarheid van de parameter om de diagnose diabetes uit te sluiten. 

Tabel 2: Sensitiviteit, specificiteit, voorspellende waarden en klinische bruikbaarheid van verschillende diagnosetesten voor diabetes.
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meten worden om de last voor de 

patiënt zo laag mogelijk te houden.

4. De diagnose diabetes mellitus 

wordt gesteld wanneer: de nuchte-

re bloedsuikerwaarde > 125mg/dl, 

of de bloedsuikerwaarde in de loop 

van de dag OGTT > 199mg/dl is of 

een HbA1c ≥ 6,5.

5. De diagnose van prediabetes wordt 

gesteld wanneer: de nuchtere bloed-

suikerwaarde ≥ 100mg/dl, of de 

bloedsuikerwaarde in de loop van 

de dag bij OGTT ≥ 140mg/dl is of 

een HbA1c ≥ 5,8.

6. Bij asymptomatische patiënten 

wordt aanbevolen om de test een 

tweede maal uit te voeren. De 

meerwaarde van herhaald testen 

bij patiënten met antipsychotische 

medicatie is nog niet wetenschap-

pelijk onderzocht, maar is aan- 

bevelenswaardig gezien het feit  

dat gebruik van antipsychotische  

medicatie als een risicofactor voor  

het ontwikkelen van diabetes kan  

worden beschouwd. 

7. Voor aanbevelingen wat betreft de 

behandeling van metabole aandoe-

ningen bij patiënten met ernstige 

psychiatrische stoornissen verwij-

zen we naar een eerdere bijdrage 

in Neuron (12).

Voor de praktijk
In de Belgische aanbeveling voor de di-

agnose en behandeling van diabetes 

mellitus (19) wordt, overeenkomstig 

onze eigen bevindingen, nuchtere gly-

cose als diagnostische test voor diabetes 

mellitus type 2 aanbevolen. HbA1c komt 

echter niet aan bod als diagnostisch mid-

del. HbA1c wordt, ondanks de aanbeve-

lingen van de Wereldgezondheidsorga-

nisatie (20), in België tot op heden enkel 

nog maar terugbetaald in de opvolging 

van patiënten met gekende diabetes, 

mucoviscidose en/of chronische pan-

creatitis (RIZIV-nomenclatuurnummer: 

540750-540761, B 250).

Drempelwaarde Sensitiviteit 
(95% BI)

Specificiteit 
(95% BI)

PVW 
(95% BI)

NVW 
(95% BI)

Klinische 
Bruikbaarheid* 

(+)

Klinische 
Bruikbaarheid* 

(-)

HBA1C ≥6.5 44,4% 

(33,6%-55,3%)

100,0%

 (100%-100%)

100,0% 

(100%-100%)

94,1% 

(92,4%-95,8%)

Zwak 

0,44

Excellent 

0,94

Nuchtere glucose 

> 125mg/dl

37,0% 

(26,5%-47,6%)

100,0% 

(100%-100%)

100,0% 

(100%-100%)

93,4% 

(91,6-95,1)

Zwak 

0,37

Excellent 

0,93 

OGTT 120min > 

199mg/dl

56,8% 

(46,0%-67,6%)

100,0% 

(100%-100%)

100,0% 

(100%-100%)

95,3% 

(93,8-96,8)

Voldoende 

0,57

Excellent 

0,95

Aangepast overgenomen uit Mitchell AJ, Vancampfort D, Manu P, Correll CU, Wampers M, Van Winkel R, Weiping Y, De Hert M. How to screen 
for diabetes in patients receiving antipsychotic medication. Ingediend voor publicatie. BI = BetrouwbaarheidsInterval, PVW = Positief Voors-
pellende Waarde, NVW = Negatief Voorspellende Waarde, HbA1C = geglyceerd hemoglobine, OGTT = Orale GlucoseTolerantieTest, *voor de 
manier van berekenen, zie www.clinicalutility.co.uk: klinische bruikbaarheidsindex ≥ 0,81 = excellent, ≥ 0,64 = good, ≥ 0,49 = voldoende, ≥ 0,36 
= zwak, < 0,36 = zeer zwak; + = bruikbaarheid van de parameter om de diagnose diabetes te detecteren; - = bruikbaarheid van de parameter om 
de diagnose diabetes uit te sluiten. 

Tabel 3: Sensitiviteit, specificiteit, voorspellende waarden en klinische bruikbaarheid van verschillende drempelwaarden om diabetes 

te meten.

Patiënten met antipsychotische medicatie

Symptomatische diabetes

polyurie (frequent plassen)
polydipsie (excessieve dorst)
polyfagie (excessieve eetlust) HbA1c ≥ 5,8 Stap 1: 

HbA1c
HbA1c < 5,8

Enkelvoudige test (1 van de volgende):
HbA1c
Nuchtere glucose (NG)
OGTT

Stap 2 (allen)
HbA1c
Nuchtere glucose
OGTT

HbA1c ≥ 6,5 HbA1c ≥ 5,8 HbA1c ≥ 6,5 HbA1c ≥ 5,8

NG > 125mg/dl NG ≥ 100ml/dl NG > 125mg/dl NG ≥ 100ml/dl

OGTT > 199mg/dl OGTT ≥ 140mg/dl OGTT > 199mg/dl OGTT ≥ 140mg/dl

Behandel de diabetes Behandel de pre-diabetes Retest in 6 maanden

Asymptomatische diabetes

Figuur 1: Algoritmescreening van diabetes.

De 2 uur orale glucosetolerantietest (120min OGTT) met een 
grenswaarde > 199mg/dl blijkt bij patiënten die behandeld 

worden met antipsychotica de meest optimale test te zijn om 
diabetes te diagnosticeren. Desondanks worden ook bij deze 

test 25% van de diabetesgevallen gemist.



5 l Neuron • Vol 18 • Nr 1 • 2013

Tot besluit
Patiënten die antipsychotische medicatie 

nemen, hebben een sterk verhoogd risi-

co op het ontwikkelen van diabetes. On-

danks dit verhoogde risico blijkt de 

screening ontoereikend te zijn. De diag-

nose kan niet gebeuren aan de hand van 

klinische parameters. Een bloedafname 

is strikt noodzakelijk. De diagnose op 

zich wordt gesteld wanneer: de nuchtere 

bloedsuikerwaarde > 125mg/dl, of de 

bloedsuikerwaarde in de loop van de 

dag OGTT > 199mg/dl is of een HbA1c 

≥ 6,5. De 120min OGTT met een grens-

waarde > 199mg/dl blijkt bij patiënten 

die behandeld worden met antipsycho-

tica de meest optimale test te zijn om 

diabetes te diagnosticeren. Desondanks 

worden ook bij deze test 25% van de 

diabetesgevallen gemist. 

In deze bijdrage werd een stappenplan 

tot screening en follow-up van diabetes 

bij patiënten met antipsychotische medi-

catie voorgesteld. 
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