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Een goede glucose-instelling is voor patiënten met diabetes 

mellitus type 2 van groot belang; deze vermindert de kans 

op het ontstaan van complicaties. Zelfcontrole van de bloed-

glucoseconcentratie berust op het verzamelen van informa-

tie over glucosewaarden op verschillende tijdstippen gedu-

rende de dag. Deze zelfcontrole is een effectieve methode 

voor het reguleren van de glucose-instelling van patiënten 

met type 1-diabetes en van patiënten met type 2-diabetes die 

insuline gebruiken. Het is echter onduidelijk of ook type 2-

diabetespatiënten die geen insuline gebruiken, met behulp 

van zelfcontrole beter ingesteld raken. Het idee is dat deze 

patiënten met behulp van zelfcontrole bewuster met hun 

ziekte zullen omgaan en erachter zullen komen welke facto-

ren leiden tot te hoge of te lage glucosewaarden. Mogelijk 

leidt dat tot een betere instelling en een betere kwaliteit van 

leven.

 Het doel van de hier samengevatte systematische review 

was om de effectiviteit van zelfcontrole van de bloedgluco-

seconcentratie vast te stellen voor patiënten met type 2-dia-

betes die geen insuline gebruiken.1 2 De review werd eerst 

gepubliceerd in de Cochrane Library1 en vervolgens in Diabetes 
Care;2 voor de laatste publicatie werd ook een meta-analyse 

uitgevoerd om het effect kwantitatief te kunnen weergeven.3

methode

Zoekstrategie. Relevante gerandomiseerde, gecontroleerde 

trials (RCT’s) werden gezocht in Medline (1966-september 

2004), het Cochrane Central Register of Controlled Trials 

(CENTRAL) in de Cochrane Library (2004, issue 3) en Embase 

(1974-september 2004). Tevens werden referentielijsten van 

eerder verschenen reviews en RCT’s doorzocht. De zoekter-

men waren ‘randomized controlled trial’ gecombineerd met 

‘diabetes mellitus, type 2’ en ‘self-monitoring of blood glu-

cose’. Alle mogelijke taalvarianten van deze zoektermen 

werden gebruikt.

 Selectiecriteria. Er werden RCT’s geselecteerd die waren 

verricht bij type 2-diabetespatiënten die geen insuline ge-

bruikten. In deze RCT’s was zelfcontrole van de bloedgluco-

seconcentratie vergeleken met de gebruikelijke zorg (geen 

zelfcontrole) of met zelfcontrole van de urineglucosewaar-

den. Bovendien diende tenminste één van de volgende uit-

komstmaten gemeten te zijn: het percentage geglycosyleer-

de hemoglobine (HbA1c), de nuchtere bloedglucosewaar-

de, het aantal hypoglykemische episoden, de kwaliteit van 

leven, het welbevinden en/of de tevredenheid van de pa-

tiënt.

 Gegevensverzameling. Twee onderzoekers verzamelden 

onafhankelijk van elkaar gegevens over de randomisatie-

procedure, de interventie (zoals het aantal zelfcontrole-

metingen en de follow-upduur van de studie), de analyses, 

de patiëntkenmerken en de resultaten.

 De methodologische kwaliteit van de studies werd even-

eens beoordeeld door twee onderzoekers die onafhankelijk 

van elkaar werkten. Zij gebruikten daartoe 11 vragen van de 

‘Maastricht-Amsterdam-scorelijst voor het beoordelen van 

RCT’s’ (tabel 1);4 studies waarbij 6 of meer van deze vragen 

met ‘ja’ konden worden beantwoord, werden beschouwd 

als onderzoeken van hoge kwaliteit. Geringe kwaliteit was 

geen reden om studies uit te sluiten.

 Analyse. Omdat de verschillende studies wat betreft pa-

tiënten en interventies tamelijk heterogeen waren, werd er 

in de review voor de Cochrane Library geen meta-analyse uit-

gevoerd. In plaats daarvan werd er een kwalitatieve analyse 

verricht, waarbij de methodologische kwaliteit gebruikt 

werd om een samenvatting te geven van de resultaten van de 

verschillende studies in termen van wetenschappelijk be-

wijs. Daarbij werd gekeken of het effect van zelfcontrole 

consistent was in de verschillende studies. Deze kwalitatie-

ve analyse was gebaseerd op het volgende scoringssysteem: 

‘sterk bewijs’: consistente effecten in meerdere RCT’s van 

hoge kwaliteit; ‘matig sterk bewijs’: consistente effecten 

in meerdere RCT’s van geringe kwaliteit en/of in 1 RCT van 

hoge kwaliteit; ‘beperkt bewijs’: consistente effecten in 
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1 RCT van geringe kwaliteit; ‘conflicterend bewijs’: incon-

sistente effecten in meerdere RCT’s; ‘geen bewijs’: geen 

RCT’s uitgevoerd op dit gebied.

 In de review voor Diabetes Care was op verzoek van de 

redactie, ondanks de klinische heterogeniteit, wel een meta-

analyse uitgevoerd om het effect kwantitatief te kunnen 

weergeven.3

belangrijkste resultaten

De review bevatte 6 studies met in totaal 1285 patiënten (ta-

bel 2). In 4 studies was zelfcontrole van de bloedglucose-

waarden vergeleken met de gebruikelijke zorg (geen zelf-

controle), in 1 studie met zelfcontrole van urineglucose-

waarden en in 1 studie met beide. Alle studies hadden het 

HbA1c-percentage als belangrijkste uitkomstmaat. In 2 stu-

dies was tevens de nuchtere bloedglucosewaarde als uit-

komstmaat gebruikt. In 1 studie waren ook andere uit-

komstmaten gebruikt, namelijk de kwaliteit van leven, het 

welbevinden en de tevredenheid van de patiënt en het aantal 

hypoglykemische episoden.

 In de 4 studies waarin zelfcontrole was vergeleken met 

de gebruikelijke zorg, was een grotere verbetering van het 

HbA1c-percentage gevonden bij de zelfcontrolegroepen; in 

2 studies was deze verbetering statistisch significant. In de 

studie waarin zelfcontrole van bloedglucosewaarden was 

vergeleken met zelfcontrole van urineglucosewaarden, was 

geen verschil gevonden tussen de beide groepen. In de stu-

die die 3 groepen vergeleek, was de verbetering in de groep 

met de gebruikelijke zorg groter dan in de 2 zelfcontrole-

groepen.

 Het effect dat zelfcontrole van de bloedglucosewaarden 

had op het HbA1c-percentage was consistent in 4 van de 

6 studies; hiervan was 1 van hoge kwaliteit en 3 waren van 

geringe kwaliteit. Op basis daarvan bestond er in de kwali-

tatieve analyse een matig sterk bewijs voor dit effect. Echter, 

het afkappunt van 6 of meer positief beantwoorde methodo-

logische vragen om een score van hoge kwaliteit te krijgen 

is arbitrair (zie tabel 1).

 In de kwantitatieve meta-analyse was het verschil in ef-

fect tussen de groep met zelfcontrole van bloedglucose-

waarden en de controlegroep statistisch significant: het ver-

schil tussen de gemiddelde dalingen van HbA1c was 0,39% 

(95%-BI: –0,56-–0,21; zie tabel 2), in het voordeel van de 

zelfcontrolegroep.

 De vergelijking van zelfcontrole van bloedglucosewaar-

den met zelfcontrole van urineglucosewaarden resulteerde 

in een niet statistisch significant verschil in daling van 

HbA1c, namelijk 0,17% (95%-BI: –0,96-0,61; zie tabel 2).

conclusie en aanbeveling

Voor type 2-diabetespatiënten die geen insuline gebruiken, 

is zelfcontrole waarschijnlijk een effectieve methode om de 

glykemische instelling te verbeteren. Het gevonden verschil 

in daling van 0,39% HbA1c is klinisch relevant. Op grond 

tabel 1. Resultaten van de methodologische kwaliteitsbeoordeling van studies waarin zelfcontrole van bloedglucosewaarden was vergeleken met 

gebruikelijke zorg of met zelfcontrole van urineglucosewaarden1 2*

vragen ter beoordeling van methodologische kwaliteit van  eerste auteur; jaar van publicatie
de ‘Maastricht-Amsterdam-scorelijst voor het beoordelen 
van RTCs’4 Allen;  Davidson;  Fontbonne;  Guerci;  Muchmore;  Schwedes; 
 1990 2005 1989 2003 1994 2002

Was de methode van randomisatie adequaat? + + + + + +

Was de randomisatie geblindeerd? – ? ? ? ? ?

Waren de groepen aan het begin van de trial vergelijkbaar

 wat betreft de belangrijkste prognostische indicatoren? + + + + + +

Waren de patiënten geblindeerd voor de interventie? n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Waren de behandelaars geblindeerd voor de interventie? n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Waren de effectbeoordelaars geblindeerd voor de interventie? ? + ? ? ? ?

Waren co-interventies vermeden of vergelijkbaar? + + ? + ? –

Was de therapietrouw in beide groepen aanvaardbaar? + – + ? + +

Is van een voldoende deel van alle geïncludeerde patiënten

 een volledige follow-up beschikbaar? + + + – + +

Was de timing van de follow-upmetingen gelijk in alle groepen? + + + + + +

Was er een ‘intention to treat’-analyse uitgevoerd? – + ? + ? –

totale kwaliteitsscore (maximum = 11) 6 7 5 5 5 5

RCT = gerandomiseerde, gecontroleerde trial; + = ja; – = nee; ? = onduidelijk; n.v.t. = niet van toepassing voor dit type interventie.
*Studies waarbij C 6 van de 11 vragen ter beoordeling van de methodologische kwaliteit4 met ‘ja’ konden worden beantwoord, werden beschouwd als 

onderzoeken van hoge kwaliteit.
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van gegevens van de ‘U.K. prospective diabetes study’ wordt 

verwacht dat een HbA1c-daling van 0,39% leidt tot een verla-

ging van 14% van het relatieve risico op microvasculaire 

complicaties.5 Echter, de resultaten van de meta-analyse 

moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd vanwege de kli-

nische heterogeniteit. Daarnaast heeft het tot nu toe ver-

richte onderzoek aanzienlijke methodologische beperkin-

gen; daarom is er beter onderzoek nodig om zekerheid te 

krijgen over het effect van zelfcontrole op het HbA1c-percen-

tage en de kans op het ontstaan van complicaties. Boven-

dien is er nauwelijks informatie over de effecten van zelf-

controle op de kwaliteit van leven, de tevredenheid en het 

welbevinden van de patiënt en op het aantal hypoglykemi-

sche episoden. Naar verwachting zal zelfcontrole ertoe lei-

den dat diabetespatiënten glucoseveranderingen steeds 

meer als een gevolg van hun eigen gedrag zien. Dat kan de 

kwaliteit van leven en de medische consumptie beïnvloe-

den.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 1 juni 2006

tabel 2. Gerandomiseerde onderzoeken naar het effect van zelfcontrole van bloedglucosewaarden op het HbA1c-percentage bij patiënten met diabetes 

mellitus type 2 die geen insuline gebruiken; er werd vergeleken met een controlegroep van patiënten met de gebruikelijke controle (geen zelfcontrole) 

of met zelfcontrole van urineglucosewaarden

1e auteur; zelfcontrole van  gebruikelijke controle gewogen verschil gewicht gewogen
jaar van publicatie bloedglucosewaarden   tussen de  in %† verschil tussen
     gemiddelden  de gemiddelden
  aantal gemiddelde HbA1c- aantal  gemiddelde HbA1c- (95%-BI)*  (95%-BI)*

 patiënten verandering patiënten verandering
  in % (SD)  in % (SD)

Davidson; 2005  43 –0,80 (1,60)  45 –0,60 (2,10)    5,21 –0,20 (–0,98-0,58)
Fontbonne; 1989  68 –0,36 (3,14)  68 –0,50 (1,54)    4,57  0,14 (–0,69-0,97)
Guerci; 2003 345 –0,90 (1,54) 344 –0,50 (1,54)   59,64 –0,40 (–0,63-–0,17)
Muchmore; 1994  12 –1,54 (1,46)  11 –0,85 (1,87)    1,66 –0,69 (–2,07-0,69)
Schwedes; 2002 113 –1,00 (1,08) 110 –0,54 (1,41)   28,92 –0,46 (–0,79-–0,13)

totaal 581  578   100,0 –0,39 (–0,56-–0,21)‡

  – 4 – 2 0 2 4

 zelfcontrole van bloedwaarden gunstig zelfcontrole van bloedwaarden niet gunstig

1e auteur; zelfcontrole van  zelfcontrole van gewogen verschil gewicht gewogen
jaar van publicatie bloedglucosewaarden urineglucosewaarden tussen de  in %† verschil tussen
     gemiddelden  de gemiddelden
  aantal gemiddelde HbA1c- aantal  gemiddelde HbA1c- (95%-BI)*  (95%-BI)*

 patiënten verandering patiënten verandering
  in % (SD)  in % (SD)

Fontbonne; 1989 68 –0,36 (3,14) 72 –0,13 (2,20)   75,14 –0,23 (–1,13-0,67)
Allen; 1990 27 –2,00 (3,40) 27 –2,00 (2,40)   24,86  0,00 (–1,57-1,57)

totaal 95  99   100,0 –0,17 (0,96-0,61)§

  – 4 – 2 0 2 4

 zelfcontrole van bloedwaarden gunstig zelfcontrole van urinewaarden gunstig

*Bij de berekening van de gepoolde resultaten, volgens het ‘random effects’-model, wogen de resultaten van grotere studies meer mee dan die van 

kleinere studies. De horizontale lijnstukken geven de 95%-betrouwbaarheidsintervallen weer.
†De gewichtspercentages geven de relatieve bijdragen weer van de afzonderlijke studies aan het gepoolde resultaat.
‡Toets op heterogeniteit: χ2 = 2,15, df = 4, p = 0,71; toets op effectiviteit: z = 4,27, p < 0,0001.
§Toets op heterogeniteit: χ2 = 0,06, df = 1, p = 0,80; toets op effectiviteit: z = 0,43, p = 0,67.
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Abstract

From the Cochrane Library and Diabetes Care: self-monitoring of blood 
glucose probably an effective way to improve glycaemic control in 
patients with type 2 diabetes not taking insulin. – Self-monitoring of 
blood glucose has been found to be effective for patients with type 1 dia-
betes and for patients with type 2 diabetes taking insulin. There is much 
debate on the effectiveness of self-monitoring of blood glucose in the 
management of patients with type 2 diabetes who are not taking insulin. 
A systematic review of 6 randomised controlled trials comparing self-
monitoring of blood glucose with standard care, self-monitoring of urine 
glucose, or both showed that self-monitoring of blood glucose may be 
effective in improving glycaemic control in patients with type 2 diabetes 
who are not using insulin. There was scant data on patient-related out-
comes, such as quality of life, well being and satisfaction. Therefore, 
more large long-term studies of high quality are needed.
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