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Aanleiding: eerste uitgifte metformine 

ZP-70   © SUI/SLS / okt 2020   * aanvinken/invullen wat van toepassing is! *  

 Stap 1: Begin van het consult 

Wij hebben voor u een recept metformine ontvangen. 

Om de voor u passende zorg te kunnen geven, is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen. Daarom willen wij graag 

wat vragen met u doornemen en checken of de gegevens die we hebben kloppen. Heeft u zelf ook vragen? 

Stap 2: Informatie inwinnen 
  

  Gewicht………….kg  Lengte……………cm 

Heeft patiënt:  

 Hart- en vaatziekten ( zo ja, welke:………………...………………………………………….……………)  

 Verminderde nierfunctie (zo ja, is recente waarde bekend  …..………………… eGFR CKD-EPI) 

 Leverfunctiestoornis (levercirrose) 

 Schildklierfunctiestoornis 

 Zwangerschap 

 Bariatrische chirurgie ondergaan (welke ingreep………………………………………………………..) 

 Wordt patiënt gedialyseerd? 

Gebruikt patiënt: 

 NSAID’s (> 60 jaar; adviseer maagbescherming)  

 Cumarines -> melden bij de trombosedienst bij starten metformine 

Individueel zorgplan: 

Wie zijn de behandelaars (praktijk)? hoe vaak controle? door wie? 

Huisarts:    

Internist:   

POH:   

Diabetesverpleegkundige:   

Is/wordt er een fysiotherapeut ingeschakeld? Ja/Nee  

Is/wordt er een dieetist ingeschakeld? Ja/Nee 

Is patiënt bekend met maatregelen/leefstijl om bloedglucose naar beneden te krijgen?  

 Bewegen (beweegadvies geven/doorverwijzen -> geef evt. informatiemateriaal mee) 

 Voeding (voedingsadvies geven/doorverwijzen-> geef evt. informatiemateriaal mee) 

 Roken   (indien patiënt rookt; begeleiding aanbieden bij stoppen met roken)  

 
Stap 3: Uitleg, advies en besluit 

 Heeft patient eerder diabetesmiddel gehad? Ja/Nee 

 Bespreek doel van de medicatie, streefwaarden en consequenties van het niet halen hiervan.  

 Streefwaarden HbA1c: <70 jaar : ≤ 53 mmol/mol 

    >70 jaar : 54 – 58 mmol/mol (<10 jaar diabetes) 

     : 54 – 64 mmol/mol (>10 jaar diabetes) 

 Streefwaarde glucose nuchter : 4,5 - 8 mmol/l  

 waarschuw voor uitdrogingsverschijnselen (en evt. staken medicatie)  

 Is patiënt in staat tot zelfcontrole bloedglucose? Ja/Nee, want………………………………………………… 

 Patient wil bloedglucose graag zelf kunnen meten; afspraak inplannen. 

 Doet patiënt aan vastenperiodes (bijv. ramadan, streng dieet)?-> bloedglucose frequenter controleren  

 Patiënt weet hoe te handelen bij:     *  hypo/hyper            * koorts, diarree, overgeven of antibioticagebruik 

 Stap 4: Afsluiting 

  Afspraak maken ter evaluatie medicatie/situatie 

 Afspraak maken voor bespreken van mogelijkheden van glucosemeting  

 
Dossier bijgewerkt en protocol ingescand door: ……………………………………………Datum:……………………………..  

 

Betreft patiënt: 

 

 

 

<Plak etiket> 

 


