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Samenvatting
In dit artikel wordt de vraag behandeld wat de toe-
gevoegde waarde is van continue glucose monitoring 
(CGM) bij de behandeling van type 1 diabetes mellitus. 
Daarnaast wordt besproken welke techniek en accuraat-
heid de meetsystemen hebben. Bij CGM wordt de glucose 
spiegel in het subcutane weefsel continu gemeten, waarbij 
deze wordt weergegeven in grafiekvorm op een display. 
Hiermee worden naast de actuele glucose concentratie de 
richting en de snelheid van verandering van de glucose 
spiegels inzichtelijk gemaakt, en deze informatie kan de 
patiënt dan gebruiken met betrekking tot de behandeling. 
Bovendien waarschuwt de CGM voor hypoglycemieën. 
Bij CGM bestaat er een vertraging (de zgn. lagtime) tus-
sen de bloedglucose en de waarde weergegeven door de 
CGM. De accuraatheid van de bepalingen is, met name 
tijdens snelle dalingen naar het hypoglycemische gebied, 
slechter dan bij de conventionele bepaling in bloed, ver-
kregen met een vingerprik (SMBG). Ondanks dit leidt 
gebruik van CGM tot een daling van het HbA1c bij 
patiënten die het apparaat continu gebruiken om hun 
metabole regulatie te verbeteren, zonder toename van 
aantal en ernst van hypoglycemieën. De effectiviteit van 
de hypoglycemie alarmering is in strikte zin niet bewezen, 
maar men kan twijfelen of het verantwoorde zorg betreft 
als dit in een gecontroleerde studie wordt onderzocht. 
Daarentegen heeft de CGM bewezen in staat te zijn om  
bij het optreden van hypoglycemieën tijdig te alarmeren. 
De CGM kan SMBG bij de behandeling van diabetes niet 
volledig vervangen maar het gebruik kan bij bepaalde 
patiëntengroepen een belangrijke toevoeging zijn, bijvoor-
beeld bij patiënten met hypoglycemie ‘unawareness’ en 
patiënten die met conventionele behandeling de glucose 
spiegels niet onder controle krijgen. Voor deze patiënten 
zou het gebruik van CGM moeten worden vergoed. Of 
CGM gebruik de lange termijn complicaties van diabetes 
ook zal verminderen moet nog blijken in de toekomst. 

Summary
In this paper we try to answer the question whether  
the use of continuous glucose monitoring (CGM) will 
benefit the treatment of patients with type 1 diabetes.  
In addition, the technique and accuracy of CGMS is dis-

cussed. With CGM glucose levels in the subcutaneous 
tissue are continuously measured, and these measure-
ments (and their changes in time) are shown directly 
on a graphical display. This can assist the patient in bet-
ter decision making with respect to diabetes treatment. 
Another feature of the CGM is the hypoglycaemia alarm. 
Measurement of glucose levels in subcutaneous tissue 
has some drawbacks because of the lag-time between the 
CGM measurement and the conventional self monitoring 
of blood glucose (SMBG). The accuracy of the CGM is 
less compared to SMBG, particularly at rapidly decreasing 
glucose levels in the hypoglycaemic range. Despite this, 
CGM is effective in decreasing the HbA1c when used 
continuously in order to optimise treatment, without a 
concomitant increase in number and severity of hypogly-
caemias. The effectiveness of the hypoglycaemia alarms 
has not been tested in a prospective controlled trial, but 
it may be questioned whether such a trial is feasible or 
ethical. However, in several cases CGM has proven to give 
timely warning signs when hypoglycaemia took place. 
CGM cannot (yet) replace SMBG use in the treatment 
of diabetes, but may be a solution for some groups of 
patients. Patients with hypo-unawareness and patients 
who cannot optimally control their glucose levels with 
conventional treatment are particularly suitable for CGM 
use. For these patients the costs of CGM use should be 
reimbursed. The question whether the use of CGM also 
diminishes the long term complications of diabetes will 
be answered in future. 

inleiding
De kern van de behandeling van type 1 diabetes bestaat 
uit aanpassing van de voeding en toediening van insuline. 
Het directe doel hiervan is normalisatie van de verhoogde 
bloedglucose spiegel. Langdurige strikte regulering van 
deze spiegels dient het tweede doel, namelijk beperking 
van het ontstaan van lange termijn complicaties. De 
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) heeft 
onomstotelijk aangetoond dat intensieve insulinethera-
pie en strikte normoglycemie leidt tot minder micro- en 
macrovasculaire complicaties.1-3

Belangrijk bij intensieve insuline therapie is het voor-
komen van hypo- en hyperglycemieën, beide met hun 
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unawareness’) en tijdens nachtelijke hypogly-
cemieën. De oorzaak van ‘hypo-unawareness’ 
is een beperkte afgifte van adrenaline en een 
verminderde autonome respons als reactie op 
hypoglycemie en daardoor vermindering of 
afwezigheid van symptomen van hypoglycemie. 
Het ontstaan van hypo-unawareness wordt 
onder andere geassocieerd met te scherpe 
metabole controle. Dus striktere regulatie 
van de glucose spiegels resulteert in meer 
hypoglycemieën wat vervolgens resulteert in 
hypo-unawareness met als gevolg dat er meer 
ernstige hypoglycemieën optreden.6 Vooral bij 
lange duur van de diabetes (> 15 jaar) treedt 
hypo-unawareness veelvuldig op. Veel patiënten 
ervaren hypoglycemieën even beangstigend 
en onprettig als de lange termijn risico’s van 
diabetes.12 Het optreden van hypoglycemieën, 
hypo-unawareness en de angst voor hypoglyce-
mieën verhinderen daardoor optimale regule-
ring van de bloed glucose en verhogen daarmee 
de risico’s op de lange termijn. 
Een tweede probleem bij reductie van de lange 
termijn risico’s, is het optreden van fluctua-
ties in de bloed glucose spiegel, waaronder 
postprandiale hyperglycemieën. Ongeacht de 
gemiddelde glucose spiegels en dus het HbA1c, 
blijken deze glucose fluctuaties een negatieve 
invloed te hebben op de lange termijn risico’s 
van diabetes, met name macrovasculaire com-
plicaties.13. Naar aanleiding van deze bevinding 
is gesuggereerd, dat glucose fluctuaties een 
betere marker zijn voor glucose regulering ten 
aanzien van de lange termijn risico’s dan het 
HbA1c. Dit onderstreept opnieuw het belang 
van strikte regulering van de bloed glucose 
spiegels voor de vermindering van de lange ter-
mijn risico’s. Daarbij wordt het beperken van 
glucose fluctuaties over de dag een nieuw doel 
in de behandeling van diabetes.7,14

Om bloedglucose fluctuaties en ernstige hypo-
glycemieën te voorkomen, moet een patiënt 
zeer frequent SMBG uitvoeren. Alhoewel 
SMBG betekent dat een patiënt het heft van 
de behandeling in eigen handen kan nemen, 
is SMBG voor de patiënt niet altijd prettig en 
het interfereert sterk met dagelijkse bezighe-
den. Daardoor blijft het aantal bloedglucose 
metingen per dag beperkt. Bovendien zullen 
zelfs bij zeer frequent uitvoeren van SMBG, 
hypo- en hyperglycemieën gemist worden, 
zeker bij patiënten met hypo-unawareness en 
nachtelijke hypoglycemieën. Daarnaast levert 
SMBG één glucose waarde op, waargenomen 
op één moment, zonder idee in welke richting 
de bloedglucose verandert, en de snelheid 
van verandering. Het zou een geweldige stap 
voorwaarts zijn, wanneer de bloed glucose con-
tinu gemeten kan worden, met daarbij ook de 
richting van de veranderende glucosewaarde. 

specifieke klinische symptomen en gevaren.6 
De patiënt met diabetes probeert dit zelf zo 
adequaat mogelijk in de hand te houden door 
regelmatig zelf de bloedglucose te controleren 
(4-10 keer per dag), waarbij een druppeltje 
bloed met een vingerprik wordt verkregen. 
Met behulp van deze ‘self monitoring’ van de 
bloedglucose (SMBG) kan de patiënt insuline 
dosering, voeding en lichamelijke inspanning 
trachten zo goed mogelijk op elkaar af te stem-
men. Ook bij symptomen van hypo- of hyper-
glycemie kan de bloedglucose gemeten worden, 
zodat na bevestiging hiervan de juiste actie 
ondernomen wordt.7 De streefwaarden voor 
een optimale diabetes regulatie zijn een nuch-
tere glucose spiegel tussen de 4 en 7 mmol/l en 
een glucose spiegel lager dan 9 mmol/l na de 
maaltijd.8

Complicaties van type 1 diabetes op de lange 
termijn zijn microvasculaire en macrovasculai-
re problemen, waaronder retinopathie, nefro-
pathie, neuropathie en hart en vaatziekten. De 
kans op deze complicaties kan zoals gezegd 
worden beperkt door strikte regulering van de 
bloedglucose spiegels.1-3 Als controle voor de 
glycemische regulering wordt gebruik gemaakt 
van het HbA1c.3,9 Deze geglyceerde fractie van 
het hemoglobine (Hb) weerspiegelt de gemid-
delde glucose spiegel van de voorafgaande 5-6 
weken.7,9,10 De American Diabetes Association 
heeft met betrekking tot de lange termijn 
risico reductie, als streefwaarde een HbA1c van 
kleiner dan 7% geformuleerd.11 In de praktijk 
wordt de streefwaarde voor HbA1c helaas vaak 
niet behaald 3. 
Eén van de mogelijke problemen bij intensieve 
insuline therapie is het frequenter optreden van 
hypoglycemieën. In de Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT) kwamen ernstige 
hypoglycemieën drie keer zo vaak voor bij de 
groep patiënten met intensieve behandeling 
vergeleken met de groep met de conventionele 
behandeling.1 Om deze toename van hypogly-
cemieën te voorkomen, reguleren patiënten 
hun bloedglucose spiegels mogelijk minder 
strikt. 
De symptomen van hypoglycemie (zweten, 
tremor, angst/irritatie, moeheid, slapte en hon-
ger) worden veroorzaakt door een direct effect 
van de lage glucose spiegels in het brein en 
verhoogde afgifte van adrenaline bij lage bloed 
glucose spiegels. Deze symptomen moeten voor 
de patiënt een signaal zijn om actie te onderne-
men en de bloed glucose spiegel te corrigeren. 
Wanneer deze signalen niet optreden of niet 
bemerkt worden, zal de hypoglycemie kunnen 
verergeren en resulteren in bewustzijnsverlies 
en eventueel coma. Dit laatste kan gemakkelijk 
optreden bij patiënten die hun hypo’s niet meer 
goed gewaar worden (de zogenaamde ‘hypo-
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geplaatst. Over het semipermeabel membraan 
vindt glucosetransport plaats. Door langs de 
binnenzijde van dit membraan een perfusie 
vloeistof te persen stroomt het dialysaat aan 
de buitenkant uit de katheter in de elektroche-
mische sensor welke de glucoseconcentratie in 
het dialysaat bepaalt, met behulp van dezelfde 
glucose-oxidase techniek als bij de naaldelektro-
de. Iedere 3 minuten wordt een glucosespiegel 
bepaald en geregistreerd.16

Gebruik van de cGM
De continue glucose meters bepalen de glucose 
spiegel gedurende een aantal dagen en slaan 
deze waarden op. Bij de eerste modellen, bij-
voorbeeld de CGM Gold (Minimed Medtronic), 
konden deze glucose spiegels pas naderhand 
worden uitgelezen en geanalyseerd, zodat men 
ook pas achteraf een beter inzicht in de (fluctu-
aties en het beloop van de) glucose spiegels van 
de patiënt kreeg. Aan de hand van deze kennis 
werd bijvoorbeeld de behandeling aangepast. 
Het grote voordeel van de huidige, nieuwere 
‘real time’ CGM’s is dat op ieder moment de 
glucose concentratie wordt weergegeven op een 
display. Hierdoor kan een patiënt direct actie 
ondernemen op zijn of haar glucose. Daarnaast 
kunnen alarmen worden ingesteld om de patiënt 
te attenderen op (de kans op het ontstaan van) 
hypo- en hyperglycemieën. Bovendien geven de 
meeste CGM’s weer welke richting de glucose 
spiegel op gaat: daalt deze, of is deze aan het 
stijgen.
Vóór en tijdens het gebruik dient de CGM 
gekalibreerd te worden met behulp van een zelf 
gemeten bloedglucose spiegel. Daarna dient dit 
afhankelijk van het type ongeveer één keer per 
12 uur herhaald te worden. Wanneer hypo- of 
hyperglycemieën gemeten worden door de 
CGM, moet in principe de bloedglucose gecon-
troleerd worden met een vingerprik meting om 
dit te bevestigen, alvorens actie op de bloedglu-
cose wordt ondernomen.15,18-21

Meetsysteem
De CGM’s die gebruik maken van de naald-
elektrode bestaan uit een sensor, een zender 
en een ontvanger. De sensor wordt met behulp 
van een naald in het subcutane weefsel inge-

Daarnaast zou ook een systeem dat de patiënt 
‘waarschuwt’ bij afwijkende waarden, een uit-
komst kunnen bieden bij de hierboven genoem-
de problemen, met name ter voorkoming van 
ernstige hypoglycemieën en coma’s ten gevolge 
van hypo-unawareness. Een zogenaamde glu-
cose sensor kan hierin voorzien.
In dit artikel trachten wij de volgende vraag 
te beantwoorden welke toegevoegde waarde 
Continue Glucose Monitoring (CGM) heeft bij 
de behandeling van patiënten met type 1 diabe-
tes mellitus?

continue glucose monitor
Voor continue meting van de glucose spiegel 
bij diabetes mellitus zijn een aantal apparaten 
(CGMs, continue glucose meters) geregistreerd 
door de Food and Drug Administration binnen 
de VS (tabel 1). Deze CGMs zijn ook alle CE 
(Conformité Européenne) gecertificeerd.15 Eén 
apparaat, de Glucoday, is alleen gecertificeerd 
voor gebruik in de kliniek.16

Techniek cGM
Bij de meeste CGM’s wordt de glucose spiegel 
gemeten met behulp van het enzym glucose-
oxidase, net als bij conventionele glucose 
meters. Een naald die gecoat is met het enzym 
glucose-oxidase wordt ingebracht in het subcu-
tane weefsel, alwaar de volgende reactie wordt 
gekatalyseerd: glucose + water = > waterstofper-
oxide + gluconaat. Blootgesteld aan een basale 
stroom, wordt de waterstofperoxide gesplitst in 
twee waterstof atomen, één zuurstof molecuul 
en 2 elektronen. (H2O2 = > 2-e + 2H+ + O2). 
Hierdoor ontstaat een elektrische stroom, die 
wordt gemeten met behulp van een elektrode. 
De grootte van deze elektrische stroom weer-
spiegelt de hoeveelheid geoxideerd glucose en 
dus de hoeveelheid glucose in de interstitiële 
vloeistof. Door de CGM te kalibreren met een 
zelfgemeten bloedglucose waarde wordt de 
grootte van de elektrische stroom gekoppeld aan 
de juiste waarde van de bloed glucose spiegel.15

De Glucoday van Menarini Diagnostics is de 
enige CGM met een CE certificering die gebruik 
maakt van een andere techniek. Bij de Glucoday 
wordt een microdialyse katheter van 1,5-2 cen-
timeter in het subcutane weefsel van de buik 

naam firma fdA Techniek

Continuous glucose monitoring Gold system Medtronic Minimed 1999 Glucose oxidase enzym

Paradigm REAL-Time and Guardian REAL-Time Systems Medtronic MiniMed 2007 Glucose oxidase enzym

STS Continuous Glucose Monitoring System DexCom 2006 Glucose oxidase enzym

STS-SEVEN Continuous Glucose Monitoring System DexCom 2007 Glucose oxidase enzym

FreeStyle Navigator Abbott Diabetes Care 2008 Glucose oxidase enzym

Glucoday Menarini Diagnostics - Microdialyse

Tabel 1 Continue glucose sensoren die geregistreerd zijn door de ‘Food and Drug Administration’17
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minuten was25 In een ander onderzoek had de 
Gold een lagtime van gemiddeld 7,1 (range 
-9,5-20,5) minuten en de gemiddelde lagtime 
van de Glucoday van Menarini was 0 maar de 
range was -20,3-15,8 minuten23 De lagtime van 
de Freestyle Navigator van Abbott bleek in de 
studie van Kovatchev gemiddeld 12,5 minuten 
te zijn. Deze was langer wanneer de bloedglu-
cose aan het dalen was: 16,8 minuten, maar 
korter bij een stijgende glucose spiegel: 10 tot 
12 minuten.26 In een andere studie waarbij het 
SEVEN system van DexCom vergeleken werd 
met de FreeStyle navigator van Abbott viel op 
dat er bij deze meters in dit onderzoek er nau-
welijks een lag time was.27

Kortom de lagtime varieert per type CGM 
maar kan ook bij hetzelfde type verschillen. 
Bovendien is de lagtime verschillend voor hoge 
of lage bloed glucosespiegels en voor de rich-
ting van verandering. Omdat de patiënt actie 
onderneemt op de gemeten waarden, is het van 
belang dat de lagtime zo kort mogelijk is. Zeker 
bij snel veranderende glucosewaarden resulteert 
een zo kort mogelijke lagtime in een snellere en 
meer adequate alarmering, en dus mogelijkheid 
tot een betere aanpassing van de glucosespiegel. 

Accuraatheid cGM
Methoden voor het bepalen van de accuraatheid 

Voor het gebruik van de CGM bij de behande-
ling van diabetes wordt de accuraatheid van het 
systeem op verschillende manieren onderzocht. 
In deze onderzoeken worden de glucose spie-
gels, die bepaald zijn met een CGM, vergeleken 
met glucose spiegels in het bloed. De bepaling 
van bloedglucose wordt gedaan in het laborato-
rium, meestal met een Yellow Springs Analyzer 
(YSI), in bloed dat afgenomen is uit een centra-
le lijn, of aan de hand van een glucose meter, in 
bloed verkregen met een vingerprik (SMBG). 
Daarbij wordt de accuraatheid van de sensor 
ten opzichte van de referentie op verschillende 
manieren geanalyseerd.

De meest eenvoudige analyse is een directe 
vergelijking tussen de sensor en de referentie 
waarden, waarbij de afwijking van de sensor 
onder 4,2 mmol/l niet méér mag afwijken dan 
0,8 mmol/l en boven 4,2 mmol/l niet méér mag 
afwijken dan 20%28 De correlatie coëfficiënt 
van de metingen van de sensor en de referentie 
wordt vaak als maat voor accuraatheid gege-
ven.29 Maar dit is een maat om de correlatie 
weer te geven en is niet geschikt om de accu-
raatheid te bepalen.30,31

Een alternatieve methode die hiervoor wordt 
gebruikt, is de ‘Mean/Median absolute (rela-
tive) difference’ (MA(R)D). Hiervoor wordt 
voor elk tijdspunt het verschil bepaald tussen 
de sensormeting en de referentiemeting en 

bracht. Deze sensor blijft afhankelijk van het 
merk en het type 3 tot 7 dagen betrouwbaar 
functioneren. De sensor is verbonden met een 
zender op de huid, die via een radiofrequent 
signaal informatie stuurt naar de ontvanger. De 
ontvanger bestaat uit een draadloos apparaatje 
met een display waarop de glucose spiegel 
wordt afgebeeld. De alarmen, in de vorm van 
een geluid of trilling, worden ook door deze 
ontvanger gegenereerd. 
De Paradigm van Minimed Medtronics is een 
combinatie van een CGM met een insuline 
pomp waarbij de insulinepomp ook de ont-
vanger met display is. Bij deze variant moet de 
patiënt overigens wel zelf de hoeveelheid toe te 
dienen insuline bepalen.18-20

De Glucoday bestaat uit een katheter die 
onderhuids wordt ingebracht. Deze is verbon-
den met een apparaatje ter grootte van een 
walkman waarin de glucose sensor zit en de 
pomp die het perfusaat rondpompt. Dit appa-
raatje kan in een heuptasje worden gedragen. 
De katheter wordt 48 uur gedragen waarna 
deze weer in de kliniek wordt verwijderd. Dan 
wordt ook de data van de sensor uitgelezen. Bij 
de Glucoday bestaat ook de mogelijkheid dat 
de data real time wordt weergegeven.16, 21

Glucose spiegel in het bloed versus intersti-
tiële weefsel

Bij de hierboven beschreven systemen wordt 
de glucose spiegel bepaald in het interstitiële 
weefsel, terwijl bij de gebruikelijke vingerprik 
de glucose spiegel in het bloed wordt bepaald. 
De glucose spiegels van deze compartimenten 
verschillen van elkaar bij fluctuerende glucose-
spiegels. De tijd die de interstitiële glucose 
spiegel achterloopt op de bloedglucose spiegel 
wordt de ‘lagtime’ genoemd. Deze ‘lagtime’ 
bestaat uit twee componenten, namelijk de 
fysiologische ‘lagtime’ en de instrumentele 
‘lagtime’. De eerste is de tijd die de glucose 
nodig heeft om van het ene compartiment 
naar het andere te diffunderen. De tweede is 
de tijd die de CGM nodig heeft om de glucose 
spiegel te bepalen22 Zo is de instrumentale lag 
time van de Glucoday 7 minuten en dit wordt 
bepaald door de stroomsnelheid van de per-
fusievloeistof en de lengte van de katheter.16,23 
Voor verschillende CGM’s is de totale ‘lagtime’ 
bepaald ten opzichte van bloedglucose bepa-
lingen, terwijl de patiënten normaal leefden, 
hun maaltijden aten en insuline toegediend 
kregen. Bij de Guardian van Medtronic werd 
een ‘lagtime’ gevonden van gemiddeld 21 
(range 14-30) minuten en bij het STS System 
van DexCom gemiddeld 7 (range 0-20) minu-
ten.24 De Gold van Medtronic had een ‘lag-
time’ van 4-10,2 minuten waarbij het verschil 
tussen twee CGMs van hetzelfde type 4,2-7,6 
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de lagtime van de CGM. Uitgaande van een 
lagtime van bijvoorbeeld 7 minuten worden de 
zones bij een daling tussen de 3 en 4 mmol/l/
min naar boven vergroot met 24,5 mmol/l 
(7 keer 3,5 mmol/l/min) (figuur 2C t/m 2F).5

De klinische betekenis van de accuraatheid bij 
de CGM meting, is afhankelijk van de glucose 
spiegel. Bij de CG-EGA wordt de P-EGA en 
R-EGA gecombineerd, ingedeeld in catego-
rieën op basis van de glucose spiegel en in een 
matrix weergegeven (figuur 3).4

Er is veel discussie over wat de juiste bepaling 
van de accuraatheid voor de CGM is.33,36,37 In 
veel onderzoeken worden dan ook verschillen-
de methoden naast elkaar gebruikt. Een ander 
probleem bij het bepalen van de accuraatheid, 
is dat er geen limieten zijn gesteld waarbinnen 
de waarden moeten vallen om accuraat te zijn. 
Deze dienen van tevoren zelf geformuleerd te 
worden. Een uitzondering hierop zijn de door 
de ISO geformuleerde waarden, die hierboven 
beschreven zijn. Het lijkt echter het meest 
plausibel om voor een goede beoordeling van 
de accuraatheid de methode van de Clarke 
Error Grid te gebruiken. Hierbij worden in 
de vergelijking van de sensormeting en de 
meting van de bloedglucose spiegel speciale 
zones onderscheiden, die naast accuraatheid 
informatie geven of een verschil in de meting 
leidt tot onterechte behandeling(en) of onte-
recht achterwege laten van een behandeling. 
Deze methode wordt ook vaak de maat voor 
de klinische accuraatheid genoemd tegenover 
numerieke accuraatheid van de andere metho-
den. Bovendien wordt bij de CG-EGA de 
accuraatheid ten opzichte van de verandering 
van richting en snelheid meegenomen, welke 
precies de kenmerken zijn die de CGM onder-
scheidt van andere technieken voor glucose 
bepaling.

De accuraatheid van de hypoglycemie alar-
men worden weerspiegeld door de positief 
voorspellende waarde (als het alarm af gaat is 
er ook daadwerkelijk een hypoglycemie) en 
de negatief voorspellende waarde (als er geen 
alarm gaat is er geen hypoglycemie).36

hiervan wordt vervolgens het gemiddelde of de 
mediaan berekend, uitgedrukt in een percen-
tage.32

‘Curve fitting’ is een methode waarbij de gra-
fiek van de sensor over de grafiek van de refe-
rentie wordt gelegd. Deze wordt verschoven 
over de assen om de best passende curve te 
maken. De mate van horizontale en verticale 
verschuiving geven de ‘lag-time’ en afwijking 
van de sensorwaarden ten opzichte van de refe-
rentie waarden weer.33

Tenslotte wordt bij de Bland-Altman analyse 
het verschil van de gepaarde metingen (sensor 
en referentie) uitgezet tegenover het gemid-
delde van deze gepaarde metingen. Hiermee 
wordt de bias voor de verschillende gemid-
delden inzichtelijk gemaakt. Vervolgens kan 
met het gemiddelde verschil en de standaard 
deviatie berekend worden hoeveel de sensor 
waarden naar boven en beneden afwijken van 
de referentiewaarde.30

In tegenstelling tot de Clarke error grid ana-
lyse (EGA), wordt bij bovenstaande methoden 
geen onderscheid gemaakt wat betreft de ernst 
en de gevolgen van een mogelijk afwijkende 
meting. Bij de EGA is de mate van accuraat-
heid verdeeld over een aantal zones (tabel 2). 
Door de metingen van alle tijdspunten in een 
grafiek uit te zetten wordt het aantal meet-
punten per zone overzichtelijk weergegeven 
(figuur 1). Tenslotte worden de percentages 
van de meetpunten per zone gegeven als maat 
voor de accuraatheid.34,35

Omdat het pluspunt van CGM is dat de 
verandering in richting en snelheid van de 
glucose spiegel wordt weergegeven, is er bij 
de EGA voor de CGM (CG-EGA) een extra 
analyse toegevoegd. Deze ‘rate-EGA’ wordt 
bepaald door van elke meter het verschil tus-
sen twee punten te delen door de tijd ertussen. 
Hiermee wordt bepaald hoe goed de sensor de 
verandering en de snelheid van verandering 
van de glucose spiegel kan volgen. De R-EGA’s 
worden in dezelfde zones ingedeeld als bij de 
oorspronkelijke EGA en deze laatste wordt 
dan ‘point-EGA’ (P-EGA) genoemd (figuur 2A 
en 2B). Bij de P-EGA wordt gecorrigeerd voor 

Zone Accuraatheid / soort fout Beslissing ten aanzien van de behandeling

A Klinisch accuraat (meestal <20%  

afwijkend van referentiewaarde) 

Correct

B Goedaardige fout Geen verkeerde behandeling 

C Over correctie Behandeling leidend tot glucose spiegels buiten de streefwaarden

D Niet detecteren van hypoglycemie of 

hyperglycemie

Niet starten van een behandeling bij situatie waarin wel behandeling 

is gewenst. 

E Volkomen verkeerde bepaling De tegenovergestelde behandeling wordt gestart.

Tabel 2 Formulering van zones van de Clarke Error Grid5
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zone A en B van de CG-EGA en vergeleken met 
de YSI was dit 97%. Op basis van deze gegevens 
werd geconcludeerd dat de metingen van de 
CGM vergelijkbaar zijn met SMBG en YSI.29

Een CGM van Medtronic werd getest bij 18 
type 1 diabetes patiënten gedurende 3 dagen 
waarbij 8 SMBG’s per dag werden uitgevoerd. 
Van deze gepaarde metingen viel ook meer dan 
95% in zone A en B van de EGA. Daarnaast 
bleek de relatieve bias groter in de glucose 
range < 5 mmol/l dan in de hogere ranges.39 
Bij de nieuwere Paradigm Real time CGM van 
Medtronic, welke onderzocht is bij 52 volwasse-
nen en 20 adolescenten gedurende 6 maanden, 
werden zelfs nog hogere percentages gevonden 
voor zone A en B van de CG-EGA. Namelijk 
99,2% van de CGM waarden viel in zone A en 
B vergeleken met de referentie van 4 keer per 
dag SMBG. Verder werd er gevonden dat er 
bij de hogere glucose spiegels meer punten in 
zone A en B vielen dan bij de lagere spiegels. 
Bij lagere glucose spiegels worden deze CGM’s 
minder accuraat.32

In onderzoeken waar verschillende soorten 
CGM’s met elkaar werden vergeleken is ook 
de accuraatheid voor de verschillende glucose 
spiegels onderzocht, bijvoorbeeld in een onder-
zoek bij 16 DM patiënten waarin de CGM 
van Medtronic en de FreeStyle Navigator van 
Abbott werden onderzocht. De bloedglucose 
spiegels werden ingesteld op 6,1 mmol/l en 
in 70-120 minuten omlaag gebracht tot 2,2 
mmol/l met een snelheid van 0,055 mmol/l/
min met behulp van een euglycemische clamp 
(glucose en insuline infusie). De referentie was 
bloedglucose bepaling in arterieel bloed die 
iedere 5 minuten werd afgenomen. Voor de 
Navigator en de CGM van Medtronic werden 
een goede accuraatheid gevonden met een 
P-EGA van > 90% en een R-EGA van > 89%. 
Daarnaast bleek de CG-EGA in de range van 
3,9-10,0 mmol/l hoger (respectievelijk 99 en 
98,3% voor zone A en B) dan in de range < 
3,9 mmmol/l (respectievelijk 88,0 % en 62,8 
% voor zone A en B). Dus ook uit dit onder-
zoek bleek dat de accuraatheid lager wordt bij 
lagere bloedglucose spiegels. Het bepalen van 
de accuraatheid voor het totaal van de metin-
gen kan dus een misleidend beeld geven omdat 
de lagere accuraatheid in de hypoglycemische 
range wordt uitgemiddeld met die van de eug-
lycemische range. 
Daarnaast bleek uit dit onderzoek dat de 
Navigator meer accuraat was in de hypogly-
cemische range dan de CGM van Medtronic. 
Bovendien volgde de Navigator het dieptepunt 
van de glucose curve beter dan de CGM van 
Medtronic.5, 34 De nieuwere Guardian CGM 
van Medtronic bleek wel gelijkwaardig te zijn 
wat betreft de accuraatheid uitgedrukt in EGA 

Klinische accuraatheid van de verschillende CGM’s 
De accuraatheid van het STS System van 
DexCom is getest in een studie met 91 diabetes 
patiënten. Gedurende 9 dagen werd de CGM 
gedragen en dagelijks werden 8 SMBG’s uit-
gevoerd. De waarden van de CGM vielen voor 
95,5% in zone A en B van de CG-EGA. Deze 
waarden werden ook gevonden voor de studie-
periode in de kliniek van twee keer 12 uur.38 
Bij een zelfde soort onderzoek met een oud 
type CGM van DexCom, werd gedurende 12 
uur elke 20 minuten een SMBG uitgevoerd en 
bloed afgenomen voor YSI bepaling. Vergeleken 
met de SMBG, viel 96% van de waarden in 
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Figuur 1 Oorspronkelijke Clarke error grid zones
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Figuur 2 Weergave van R-EGA en P-EGA in grafieken 
2A = R-EGA, 2B = P-EGA, 2C-F = P-EGA aan-
gepast voor lagtime, BG = Bloed glucose, A t/m E: 
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de klinische accuraatheid (CG-EGA). Maar 
tijdens hypoglycemie bleken de Navigator en de 
Glucoday op basis van CG-EGA meer accuraat. 
Het verschil in CG-EGA tussen de Navigator en 
de Guardian was significant. De STS DexCom 
functioneerde niet goed tijdens hypoglycemie 
zodat deze waarden niet meegenomen konden 
worden.40

In een zeer recent onderzoek naar een nieuwer 
type CGM van DexCom (SEVEN) werden 
betere resultaten behaald dan het STS system. 
In dit onderzoek werd de SEVEN vergeleken 
met de Navigator bij 14 patiënten met type 1 
diabetes en bleek de accuraatheid van beide 
nagenoeg gelijk te zijn, waarbij de bloedglu-
cose waarden van de Navigator en de SEVEN 
voor respectievelijk 93,2 en 94,8% in zone A 
en B van de P-EGA vielen vergeleken met YSI 
bepalingen. Daarbij was de SEVEN accurater 
in het hypoglycemische gebied vergeleken met 
de Navigator. De auteurs concluderen dat beide 
apparaten betrouwbaar en veilig gebruikt kun-
nen worden door patiënten met type 1 diabe-
tes.27

Samenvattend valt bij alle CGM’s de CG-EGA 
voor meer dan 90% in zone A en B. In het 
hypoglycemische gebied verschilt de accuraat-
heid wel waarbij de Navigator, de Glucoday en 
de SEVEN het meest accuraat blijken te zijn. 
De CGM’s zijn wat betreft de accuraatheid 

ten opzichte van de STS van DexCom.24

In een studie van Wentholt droegen 13 diabe-
tes patiënten zowel de Glucoday als de Gold 
CGM gedurende 13,50 uur. Veneus bloed voor 
glucose bepaling werd ieder half uur en tijdens 
glucose schommelingen nog vaker, afgenomen 
voor referentie bepaling. De accuraatheid van 
beide sensoren was vergelijkbaar met eerdere 
onderzoeken. In dit onderzoek bleek de accu-
raatheid uitgedrukt in de MAD, CG-EGA en 
Bland-Altman plot ook lager in de hypogly-
cemische range dan in de euglycemische en 
hyperglycemische range. Daarnaast was de 
Glucoday accurater dan de Gold.23

Bij een vergelijking van de Guardian RT-CGM 
van Medtronic, STS system van DexCom en de 
FreeStyle Navigator van Abbott werden deze 
drie CGM’s bij alle 14 DM patiënten gelijktij-
dig gebruikt. In een vergelijkbare studie werd 
de Glucoday van Menarini op 20 DM patiënten 
getest. Bij beide onderzoeken werd met behulp 
van een euglycemische clamp gedurende 1,5-2 
uur euglycemie (5,6 mmol/l), vervolgens 
gedurende een half uur hypoglycemie (tot 2,5 
mmol/l) en tenslotte weer euglycemie bereikt. 
Wat betreft de numerieke maten voor accuraat-
heid, waaronder de MARD en ISO, waren de 
vier CGM’s gelijkwaardig met een klein voor-
deel voor de Navigator. Ook tijdens euglycemie 
waren de vier CGM’s vergelijkbaar wat betreft 
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valse alarmen op. Wanneer werd ingesteld dat 
een alarm af zou gaan bij een zo snelle daling 
van glucose spiegel dat deze binnen 60 minuten 
de ondergrens dreigde te overschrijden werd 
93,6% van de hypoglycemieën gedetecteerd. 
Hierbij was in 51,5 % van de alarmeringen de 
glucose spiegel onder 4,7 mmol/l.41

Over het geheel wordt tussen de 90-98% van de 
hypoglycemieën gedetecteerd met de verschil-
lende CGM’s. Het blijft echter een afweging 
bij welke glucosespiegel een alarm ingesteld 
moet worden. Wanneer deze zeer strikt wordt 
ingesteld, zullen meer hypoglycemieën gedetec-
teerd worden maar zullen ook meer alarmen 
onterecht zijn, hetgeen vooral ‘s nachts ver-
velend is voor de patiënt.. Dit realiserend zal 
iedere patiënt voor zichzelf moeten beoordelen 
welke instelling het beste bij zijn/haar doelen 
en situatie past. Voor de nacht kan dan ook 
gekozen worden voor een andere instelling dan 
gedurende de dag. Het regelmatig optreden 
van valse alarmen, is één van de redenen dat er 
wordt geadviseerd om bij een alarm eerst een 
SMBG uit te voeren alvorens een behandeling 
in te stellen. 

Effectiviteit cGM 
HbA1c verlaging

De CGM heeft als grote voordeel ten opzichte 
van de bloedglucose meters dat het de glucose 
spiegel ‘real time’ registreert. De belangrijkste 
vraag hierbij is of het gebruik van een CGM 
ook daadwerkelijk meer effectief is in de dage-
lijkse praktijk. Hieraan gerelateerd zijn de vra-
gen voor welke patiënten dit geldt en op wat 
voor manier de CGM gebruikt dient te worden. 
De effectiviteit kan op verschillende manieren 
onderzocht en uitgedrukt worden. De meest 
gebruikte manier is de mate van HbA1c ver-
laging of de tijd die een patiënt doorbrengt in 
euglycemie. 
Tamborlane et al onderzochten of het gebruik 
van de DexCom Seven, de CGM van Medtronic 
en de Navigator van Abbott resulteerde in 
een verlaging van het HbA1c bij in totaal 322 
patiënten. Door deze patiënten in drie groe-
pen in te delen: 8-14, 15-24 en ≥ 25 jaar, werd 
onderzocht of de effectiviteit ook beïnvloed 
werd door de leeftijd van de patiënt. Bij het 
begin van de studie, na 13 weken en na 26 
weken werd het HbA1c bepaald. At random 
werd per leeftijdsgroep de helft ingedeeld 
voor een half jaar CGM gebruik (één van de 
drie CGM’s). De andere helft (controle groep) 
gebruikte alleen op de helft en het einde van 
de studieperiode gedurende 1 week een CGM, 
welke voor de patiënt was geblindeerd. 
Bij patiënten ≥ 25 jaar (gemiddeld 44 jaar) had 
de CGM groep een significant lager HbA1c 
dan de controle groep. De daling van het 

zeker in de hypoglycemische range niet gelijk-
waardig aan de gouden standaard YSI of aan 
SMBG. 
Bij de behandeling van diabetes mellitus is het 
wel belangrijk dat de CGM accuraat is in het 
hypoglycemische gebied omdat hypoglyce-
mieën in potentie gevaarlijk kunnen zijn voor 
de patiënt en het veelvuldig optreden hiervan 
strikte behandeling in de weg staat. Aan de 
andere kant zou een dergelijke accuraatheid 
mogelijk acceptabel zijn, omdat bij CGM 
gebruik de beslissingen genomen worden aan 
de hand van trends en niet aan enkelvoudige 
metingen, zoals bij de oude technieken.39 
Desalniettemin wordt er hard gewerkt aan 
nieuwe softwarematige oplossingen om op 
basis van de sensor uitslagen het ontstaan van 
een hypoglycemie beter te kunnen voorspellen, 
en hiervoor te alarmeren.

Hypoglycemie alarmen
De accuraatheid van de hypoglycemie alar-
men werd in een studie van Wentholt et al 
weergegeven als positief voorspellende waarde, 
68,2% en 56,9% en de negatief voorspellende 
waarde, 98,1% en 96,2% voor respectievelijk 
de Glucoday en de Gold.23 Dit betekent voor 
de Glucoday dat wanneer er een hypoglycemie 
alarm af gaat, er in 68,2 % van de alarmen ook 
daadwerkelijk een hypoglycemie is. Aan de 
andere kant is de kans dat zolang er geen alarm 
gaat ook 98,1 % dat er daadwerkelijk geen 
hypoglycemie optreedt. Er zijn dus regelmatig 
valse alarmen maar de patiënten kan er redelijk 
goed op vertrouwen dat zolang er geen alarm 
afgaat er ook geen hypoglycemie is. 
De hypoglycemie alarmen van het STS system 
van DexCom werd retrospectief onderzocht bij 
44 DM patienten die gedurende 12 dagen de 
CGM hadden gedragen terwijl ze geblindeerd 
waren voor de data. Bij 95% van de glucose 
waarden onder de 3,1 mmol/ml, die met SMBG 
bepaald waren, zou de CGM vooraf hebben 
gewaarschuwd.38 Tijdens dit onderzoek moes-
ten minstens 2 SMBG per dag worden uitge-
voerd. Dit betekent dat er vrij weinig referentie 
punten waren. 
In het onderzoek van McGarraugh werd bij 
58 patiënten als referentie iedere 15 minuten 
veneus bloed afgenomen en de glucosespiegel 
bepaald in het laboratorium. Op basis van 
deze glucosespiegels werd onderzocht of twee 
Navigator CGM’s de hypoglycemieën cor-
rect detecteerden. Wanneer de alarmen waren 
ingesteld op 4,7 mmol/l werd 90,6% van de 
hypoglycemieën gedetecteerd. Andersom was in 
77,2 % van de alarmen de bloed glucose spie-
gel ook daadwerkelijk minder dan 4,7 mmol/l. 
Gedurende de nachtelijke registratie was de 
detectie gelijk aan overdag maar traden er meer 
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AUC voor hyperglycemie verschilde niet tussen 
de groepen. Maar de controle groep had wel 
significant meer tijd doorgebracht in hypogly-
cemie. Ook waren er meer ernstige hypogly-
cemieën opgetreden in de controle groep. Uit 
deze studie is gebleken dat zowel met CGM als 
met intensieve behandeling aan de hand van 
SMBG bij een groot aantal patiënten verbe-
tering in de HbA1c waarde is te behalen. De 
effectiviteit van een CGM ten aanzien van het 
HbA1c is in dit onderzoek niet significant beter 
dan zonder CGM. Maar in de controlegroep 
resulteert een HbA1c verlaging in meer hypo-
glycemieën dan in de sensorgroep.14

In een onderzoek van Ludvigsson et al werd 
net als bij Hirsch et al een HbA1c verlaging 
gevonden voor zowel de controle als de sen-
sorgroep. Na 12 weken was de HbA1c daling 
in dit onderzoek wel significant groter voor de 
sensorgroep vergeleken met de controlegroep. 
Verder was de periode van CGM gebruik 3 
maanden en werd de CGM maar 3 dagen per 2 
weken gedragen. Aan dit onderzoek deden 32 
patiënten mee met type 1 DM in de leeftijd van 
5-19 jaar. Na 3 maanden wisselden de groepen 
en steeg het HbA1c van de controlegroep weer 
tot baseline niveau.44 Een andere studie waar-
bij een CGM van Medtronic maar gedurende 
3 dagen werd gebruikt, laat een significante 
HbA1c daling zien 2 maanden na gebruik. 
Dit werd gezien bij 12 adolescenten met een 
gemiddeld HbA1c bij aanvang van 10,1%.45 Dit 
effect kan mogelijk veroorzaakt zijn door het 
beter instellen van de behandeling en het moti-
veren van zeer slecht gereguleerde patiënten 
door inzicht in de glucose fluctuaties. 

Tijd in euglycemie
Omdat bij striktere regulering van diabetes 
door intensieve insuline therapie het aantal 
hypoglycemieën kan toenemen, is een andere 
belangrijke vraag met betrekking tot de effec-
tiviteit van de CGM of het gebruik van een 
CGM het aantal hypoglycemieën doet afnemen. 
Dit werd onderzocht bij een oud type CGM 
van DexCom in de thuissituatie, uitgedrukt in 
de tijd doorgebracht in de verschillende glucose 
gebieden met en zonder CGM. Hierbij bestond 
de controlegroep uit 15 DM patiënten die de 
CGM gedurende 50 dagen droegen en geblin-
deerd waren voor de data. Dezelfde patiënten 
kregen daarna 44 dagen wel toegang tot de data 
en functioneerden dus zowel als sensorgroep 
als (hun eigen) controlegroep. De tijd in elke 
glycemische range voor de geblindeerde en 
ongeblindeerde periode verschilde, waarbij 
47% minder tijd per dag werd doorgebracht  
in de hypoglycemische range (<3,1 mmol/l)  
en 25% minder in de hyperglycemische range 
(> 13.3 mmol/l) door de ongeblindeerde groep. 

HbA1c was gemiddeld 0,5% punt. Van deze 
groep haalde 30 % haalde een HbA1c van lager 
dan 7 zonder ernstige hypoglycemieën. Ook 
de tijd in euglycemie was groter in de CGM 
groep ten opzichte van de controle groep. Bij 
de andere leeftijdsgroepen werd geen signifi-
cant verschil tussen de CGM en controle groep 
gevonden. Een mogelijke verklaring voor het 
verschil in effectiviteit tussen de leeftijdsgroe-
pen is dat de oudste groep de sensor het meest 
heeft gebruikt. Hierbij gebruikten 83% van 
de patiënten ≥ 25 jaar de sensor minstens 6 
dagen per week, tegenover 30% bij 15-24 jaar 
en 50% bij 8-14 jaar.42 De vervolg resultaten 
van deze landmark studie werden in juni 2009 
tijdens het congres van de American Diabetes 
Association in New Orleans gepresenteerd. 
Hieruit bleek dat de gunstige daling van het 
HbA1c gehalte bewaard bleef tijdens een jaar 
follow-up, en dat ook het aantal ernstige hypo-
glycemieën afnam (Bode, personal communi-
cation).
In een andere studie werden 81 kinderen en 
81 volwassenen met een HbA1c van > 8,1% 
at random ingedeeld in 3 groepen: continu 
Guardian CGM gebruik, 3 dagen per 2 weken 
CGM gebruik en controle groep die glucose 
spiegels bepalen met SMBG. Het HbA1c werd 
na 1 en 3 maanden opnieuw bepaald en bleek 
bij de groep de CGM continu gebruikte sig-
nificant gedaald ten opzichte van de controle 
groep. De HbA1c daling in de continue CGM 
groep was bij 50% van de patiënten meer dan 
1% en bij 26% van de patiënten meer dan 2%. 
Tussen de andere groepen waren geen signifi-
cante verschillen gevonden ten aanzien van het 
HbA1c.43 
In tegenstelling tot bovengenoemde onder-
zoeken werd er in de studie van Hirsch et al 
geen significante verlaging van het HbA1c 
door CGM gebruik gevonden.14 In deze stu-
die werden 146 DM patiënten (12-72 jaar) 
met een HbA1C boven de 7,5% ingedeeld in 
een sensor en een controle groep. De sensor 
groep gebruikte gedurende een half jaar het 
Paradigm system van Medtronic. De controle 
groep bepaalde de bloedglucose waarden met 
een conventionele glucosemeter. Na 13 weken 
en 26 weken werd het HbA1c opnieuw bepaald. 
Bij beide groepen was het HbA1c gedaald aan 
het eind van de studie en er was geen signi-
ficant verschil tussen de groepen. Binnen de 
sensorgroep had 24,2% een HbA1c onder de 
7% behaald en binnen de controle groep was 
dit 19,4%.
Gedurende de baseline periode en de laatste 
paar dagen hadden beide groepen een CGM 
(de controlegroep was geblindeerd voor de 
data). Van deze data is de area under the curve 
voor hyper- en hypoglycemie berekend. De 
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zeer aannemelijk dat bij ‘real time’ meting de 
ernstige hypoglycemie had kunnen worden 
voorkomen. Bij de 4e patiënt was er sprake van 
hypoglycemie alarmering door haar ‘real time’ 
Paradigm RT CGM annex insulinepomp, maar 
dit werd niet gehoord doordat de pomp onder 
de dekens lag, waardoor het alarmsignaal werd 
gedempt.46

Het nadeel van alarmering door een CGM 
apparaat kan te vroegtijdige alarmering zijn, 
op het moment dat er nog geen hypoglycemie 
bestaat. Dat kan worden beperkt door een ade-
quate instelling van het niveau van de glucose 
waarbij wordt gealarmeerd. Patiënten die CGM 
voor deze indicatie gebruiken stellen vaak de 
drempel voor alarmering ‘s nachts op een ander 
niveau dan overdag in (zie eerder).
Aangezien het gebruik van CGM als alarm bij 
patiënten met hypo-unawareness uit pathofy-
siologisch oogpunt én uit oogpunt van veilig-
heid plausibel en verstandig lijkt, kan men 
betwijfelen of het ethisch is om een gerando-
miseerde studie uit te voeren, waarin via het lot 
de helft van de patiënten wél, en de helft van 
de patiënten niet, met een sensor wordt uitge-
rust om vroegtijdig voor een hypoglycemie te 
alarmeren. Dit lijkt even weinig ethisch als het 
onthouden van CGM aan dergelijke patiënten 
met een grote kans op ernstige hypoglycemie 
en schade al gevolg hiervan (coma, vallen met 
als gevolg botbreuken, ongevallen in de auto, 
etc.). Het is te adviseren om iedere patiënt met 
hypo-unawareness te beschouwen als een ‘n = 
1’ experiment, en een proefperiode in te lassen 
waarin CGM wordt gebruikt (zie later).

nadelige effecten van cGM gebruik
Een nadelig effect van de CGM is mogelijk 
huidirritatie en/of infectie van de insertieplaats 
van de onderhuidse sensor. Tijdens gebruik 
zowel de FreeStyle Navigator en de SEVEN 
system gedurende 3 keer 5 dagen, werd res-
pectievelijk bij 58% en 27% een reactie van 
de huid gezien. Deze reactie bestond uit een 
licht hematoom, licht oedeem of erytheem. 
Er traden geen ernstige huidreacties op, zoals 
infecties.27

doelgroep voor cGM
Omdat CGM gebruik kostbaar is, moet goed 
overwogen worden welke patiënten gebaat 
zouden zijn bij gebruik van deze techniek. 
Patiënten die hun therapie doelen niet behalen 
ondanks adequate SMBG en aanpassing van de 
insulinedosering zijn een mogelijke doelgroep 
voor CGM.47 Deiss et al laten zien dat patiënten 
die intensief met insuline werden behandeld 
maar desondanks een HbA1c waarde van meer 
dan 8,1% hadden, met behulp van CGM het 
HbA1c konden verlagen. De helft van de groep 

Daarbij bracht de ongeblindeerde groep 88% 
van de tijd door in de glucose spiegel tussen 4,4 
en 7,8 mmol/l.29

In een zelfde soort onderzoek naar het STS 
system van DexCom waren 44 patienten inge-
deeld in de controle (geblindeerde) groep en 
47 patienten in de sensor (ongeblindeerde) 
groep. Gedurende 3 dagen waren beide groepen 
geblindeerd en daarna was de sensorgroep 9 
dagen ongeblindeerd voor de CGM data. Op 
deze manier had de sensorgroep zichzelf en 
de echte controlegroep als controle. De tijd 
doorgebracht in euglycemie was toegenomen 
met 16% en 26% vergeleken met respectievelijk 
de zelfcontrole en de echte controlegroep. De 
tijd in hypoglycemie was afgenomen met 9% 
en 23% ten opzichte van de zelfcontrole en de 
echte controlegroep en de tijd in hyperglyce-
mie was afgenomen met respectievelijk 15% 
en 23%.38 Op basis van deze twee studies kan 
geconcludeerd worden dat CGM gebruik effec-
tief is in het verminderen van de tijd doorge-
bracht in hypo- en hyperglycemie. Verder lijkt 
het percentage tijd doorgebracht in euglycemie, 
toe te nemen bij langduriger CGM gebruik. 
Daarnaast werd in het laatste onderzoek gevon-
den dat met CGM gebruik de nachtelijke hypo-
glycemieën met 33% afgenomen waren.38

Hypoglycemie alarmen
Voor voornamelijk patiënten met hypo-
unawareness en nachtelijke hypoglycemieën is 
het belangrijk dat de CGM effectief is in het 
voorkomen van ernstige hypoglycemieën en 
de gevolgen daarvan. Hierboven is beschreven 
dat de tijd in hypoglycemie afneemt en in het 
voorgaande hoofdstuk zijn de percentages 
beschreven van het aantal hypoglycemieën 
dat de verschillende CGM’s detecteren. Maar 
het is voor zover wij weten, niet onderzocht 
en bovendien erg lastig te onderzoeken of het 
aantal ernstige hypoglycemieën en de gevolgen 
daarvan, bijvoorbeeld verkeersongelukken, 
door CGM gebruik daadwerkelijk worden 
beperkt. Er zijn wel aanwijzingen in die rich-
ting, die aannemelijk maken dat CGM een 
belangrijke toegevoegde waarde heeft voor deze 
patiëntengroep. Allereerst toonde de studie van 
McGarraugh en Bergenstal aan dat veelvuldig 
hypoglycemieën niet worden opgemerkt, ter-
wijl met CGM vele van deze hypo’s wel werden 
opgemerkt.41 Buckingham et al beschreven 
vier patiënten, die een door hypoglycemie ver-
oorzaakte epilepsie aanval kregen, terwijl zij 
toevallig een sensor droegen. Bij 3 patiënten 
werd de gegevens retrospectief beoordeeld, 
en werd geconcludeerd dat het alarm van de 
CGM al 2 tot 4 uur vóór de epileptische aanval 
vanwege glucosespiegels in het hypoglycemi-
sche gebied zou zijn afgegaan. Zij vinden het 
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chronische complicaties van diabetes.48 Met de 
verwachting dat CGM gebruik de lange termijn 
complicaties kan verminderen, kan macro-
economisch het gebruik van CGM mogelijk 
ook tot een financiële besparing leiden. Aan de 
andere kant brengt CGM gebruik natuurlijk 
ook kosten met zich mee. Een startkit van een 
CGM kost rond de 1000 dollar en de sensoren 
kosten 35-45 dollar per stuk. Afhankelijk van 
de gebruiksduur van de sensor zijn de jaar-
lijkse kosten rond de 2000-4000 dollar.18-21 
Daarbovenop komen de kosten van extra 
instructie en uitleg door medisch personeel. 
Tot op heden vergoeden de Nederlandse zorg-
verzekeraars de kosten van CGM gebruik niet, 
of slechts selectief.
De meeste zorgverzekeraars lijken hun ver-
goedingsbeleid te baseren op een advies van 
zijde van het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ), gedateerd 25 oktober 2007, kenmerk 
GS/27074632.49 Voor de ingewijde lezer van 
dit rapport is snel duidelijk dat dit advies 
gebaseerd is op literatuurstudie van de oudere, 
niet continu afleesbare glucose meetappara-
tuur, en niet de huidige ‘real-time’ apparatuur. 
Bovendien is in dit ‘rapport’ geen rekening 
gehouden met de specifieke indicatie van hypo-
unawareness. De onterechte conclusie wordt 
getrokken dat CGM geen bijdrage heeft bij de 
behandeling van patiënten met diabetes mel-
litus, en daardoor niet vergoed dient te worden. 
Door dit advies wordt aan vele patiënten, die 
aan CGM bijvoorbeeld ter preventie van ern-
stige hypoglycemieën een geweldig hulpmiddel 
zouden hebben, vergoeding van CGM ont-
houden. Het argument dat gerandomiseerde 
studies ontbreken, en dat daarom vergoeding 
niet opportuun is, slaat de plank mis. Zo is er 
ook geen enkele gerandomiseerde studie die 
onomstotelijk heeft vastgesteld, dat het gebruik 
van een parachute bij het springen of vallen uit 
een vliegtuig leidt tot minder doden en zwaar-
gewonden, zoals Smith en Pell in 2003 in het 
British Medical Journal hebben betoogd.50 Zij 
stellen voor -in een rake en puntige beschrij-
ving- dat voorstanders van geneeskunde die 
puur en alleen is gebaseerd op degelijk uitge-
voerde gerandomiseerde klinische studies zich-
zelf vrijwillig opgeven voor gerandomiseerde 
prospectieve studies met een cross-over design 
naar het nut van het gebruik van een parachute 
bij springen van grote hoogte. Vanuit onze 
praktische ervaring stellen wij voor om iedere 
patiënt met hypo-unawareness te beschouwen 
als een ‘n = 1’ experiment, en een proefperi-
ode in te lassen waarin CGM wordt gebruikt, 
waarna bij bewezen benefit een voorlopige 
machtiging tot vergoeding wordt omgezet tot 
een definitieve toewijzing.

behaalde een HbA1c verlaging met 1% en 26% 
van de patiënten zelfs met 2%.43 Een andere 
patiëntengroep die baat zou kunnen hebben bij 
CGM, en dan met name de hypoglycemie alar-
mering, zijn patiënten met hypo-unawareness 
en nachtelijke hypoglycemieën.36,47

Tenslotte zijn patiënten die opzettelijk hun 
bloedglucose spiegel hoog houden in verband 
met angst voor hypoglycemieën een geschikte 
doelgroep. Met een CGM zouden deze patiën-
ten minder angstig worden en daardoor betere 
bloedglucose waarden kunnen behalen. Studies 
laten zien dat met CGM gebruik een lager 
HbA1c niet resulteert in een toename van 
hypoglycemieën in tegenstelling tot de contro-
legroep.14,47

Vaak wordt als vereiste genoemd dat patiënten 
gemotiveerd moeten zijn. Dit wordt onder-
steund door de volgende bevindingen. Een 
10% toename in gebruik van de CGM was 
geassocieerd met een toename van 41% op de 
kans van een 0,5% verlaging in het HbA1c.14 
Bovendien resulteerde continu CGM gebruik 
gedurende 3 maanden wel in een significant 
verlaagd HbA1c, maar gebruik van CGM gedu-
rende 3 dagen per 2 weken niet.43 Tenslotte 
werd in de studie van Tamborlane niet bij alle 
leeftijdsgroepen een significant effect gevonden 
van CGM gebruik. Maar de patiënten, die het 
meest gunstige effect toonden, gebruikten de 
CGM ook het meest frequent.42 
Daarentegen betogen Hirsch et al dat de CGM 
ook heel geschikt zou kunnen zijn voor niet 
gemotiveerde patiënten omdat de CGM op zich 
al motiverend werkt en er daardoor dus nog 
winst te behalen is. Maar patiënten moeten wel 
op de hoogte zijn van een aantal belangrijke 
voorwaarden rond CGM (zie kader 1).47

Kosten
In de Verenigde Staten van Amerika werden 
de kosten van diabetes mellitus voor 2007 op 
174 miljard dollar geschat voor de 17,5 miljoen 
diabetes patiënten. Dit bedrag is onder te ver-
delen in medische kosten en indirecte kosten. 
Binnen de medische kosten van diabetes waren 
de kosten voor ziekenhuisopnames het hoogst 
(58 344 miljoen dollar), gevolgd door kosten 
van het voorschrijven van medicatie (12 692 
miljoen dollar) en het bezoek aan de arts 
(9 897 miljoen dollar). Van de 58 344 miljoen 
dollar die besteed is aan ziekenhuisopnames, is 
33 336 miljoen dollar voor opnames in verband 
met chronische complicaties van diabetes waar-
onder 20 790 in verband met cardiovasculaire 
complicaties. De kosten van de opnames voor 
diabetes zelf waren slechts 1 535 miljoen dol-
lar. De grootste kostenpost voor de medische 
kosten van diabetes zijn dus de ziekenhuis-
opnames, waarvan de meeste in verband met 
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in euglycemie, is niet alleen prettig voor de 
patiënt in het dagelijks leven, maar heeft ook 
invloed op het complicatie risico. Hoe groot 
de impact van glucose variabiliteit op het ont-
wikkelen van complicaties is, losstaand van 
het HbA1c, is nog een discussiepunt.13,52

Hirsch et al hebben de belangrijkste aspecten 
van CGM gebruik in de dagelijkse praktijk 
beschreven welke door ons zijn samengevat in 
kader 1.47 Ook Skyler zegt ‘ready for real time’ 
te zijn, met als aandachtspunten de noodzaak 
tot educatie van patiënten en begeleiders, de 
calibratie en controles met SMBG en de ver-
goeding door de verzekeraars.53

Het is in de dagelijkse begeleiding van patiën-
ten met diabetes een groot obstakel dat CGM 
nog niet vergoed wordt. Alleen al de hypogly-
cemie alarmering van de CGM zou naar onze 
mening reden moeten zijn tot vergoeding. 
Aan patiënten met hypo-unawareness in het 
bijzonder wordt zo een adequate alarmering 
voor ernstige acute complicaties onthouden. 
In het dagelijkse leven worden vele alarm-
systemen gebruikt, zonder dat deze ooit in 
gerandomiseerde studies zijn bestudeerd, 
Regelmatig kunnen we meemaken wat de 
desastreuze gevolgen zijn als alarmering faalt, 
bv. die van een hoogtemeter van een vlieg-
tuig, een defecte thuisalarmering, een defect 
brand- of koolmonoxide-alarm. Een alarm 
is essentieel in het waarnemen van onveilige 
situaties, als onze zintuigen ons in de steek 
laten. Alarmsystemen zijn essentieel om de 
veiligheid in de gezondheidszorg te garande-
ren, bv. tijdens operaties worden onder nar-
cose vele vitale functies continu gemonitord. 
Onze persoonlijke ervaringen leren dat bij 
dergelijke patiënten door de vroegtijdige alar-
mering de ernstige hypoglycemieën, waardoor 
een coma ontstaat, nagenoeg geheel kunnen 
worden voorkomen, met als resultaat hiervan 
minder directe en indirecte schade als gevolg 
van de ernstige hypoglycemie, en de kosten 
die hieraan gerelateerd zijn. Bovendien zijn in 
zo’n situatie de méérkosten van vergoeding 
van CGM relatief beperkt, gezien de veel-
vuldige zelfcontrole die patiënten al móeten 
uitvoeren ter voorkoming van onverwachte 
ernstige hypoglycemieën. Er zijn dus zowel 
meerdere medisch-inhoudelijke als economi-
sche argumenten op grond waarvan vergoe-
ding van ‘real-time’ CGM aan patiënten met 
hypo-unawareness absoluut niet mag worden 
onthouden. Iedere patiënt kan hierbij worden 
beschouwd als een ‘n = 1’ experiment, waarna 
bij bewezen benefit een voorlopige machti-
ging tot vergoeding wordt omgezet tot een 
definitieve toewijzing.

conclusie
In dit artikel hebben wij getracht de vraag te 
beantwoorden welke toegevoegde waarde de 
Continue Glucose Monitoring (CGM) heeft 
bij de behandeling van patiënten met type 1 
diabetes mellitus. Het belangrijkste voordeel 
van de CGM is dat deze de glucose continu 
meet en dat er direct geanticipeerd kan wor-
den op veranderende glucose spiegels, dat 
patiënten gewaarschuwd kunnen worden bij 
afwijkende glucose spiegels en dat er inzicht 
is in het verloop van de glucosespiegels. Een 
belangrijk minpunt is de lagtime tussen de 
bloedglucose en de waarde van de CGM. 
Daarnaast is de accuraatheid van CGM, met 
name bij snel veranderende glucosespiegels 
in het hypoglycemische gebied, nog niet even 
goed als bij bloedglucose bepaling aan de 
hand van SMBG en/of bloedglucose bepaling 
in het laboratorium uit veneus afgenomen 
bloed. 
Omdat de bepaling van de glucose spiegel in 
het bloed de gouden standaard bepaling is bij 
de behandeling van diabetes en de behande-
ling hierop gestoeld is, wordt de accuraatheid 
van de bepaling in het subcutane weefsel 
hieraan afgemeten. Daarentegen is de glucose 
spiegel in het subcutane weefsel meer repre-
sentatief voor de glucose spiegels in spieren 
en hersenen dan de glucose spiegel gemeten 
in het bloed.51 Met het oog op de complica-
ties die optreden in bepaalde organen, is de 
glucosespiegel in het subcutane weefsel dan 
mogelijk ook een geschiktere maat wat betreft 
de complicaties in die organen. 
In de praktijk kan CGM gebruik niet de con-
ventionele SMBG volledig vervangen en blij-
ven SMBG controles nodig voor calibratie en 
controle. Ondanks deze minpunten blijkt het 
gebruik van CGM toch een toegevoegde waar-
de te hebben en bewezen effectief te zijn. Ten 
eerste resulteert CGM gebruik in een HbA1c 
verlaging bij patiënten die CGM ‘continu’ 
gebruiken en op grond hiervan hun behan-
deling aanpassen42-45 of resulteert op zijn 
minst in vermindering van hypoglycemieën 
ten opzichte van controlegroep, bij een met 
de controlegroep vergeleken gelijke daling in 
HbA1c.14 De patiënten in deze onderzoeken 
hadden van tevoren een HbA1c hoger dan de 
streefwaarde, ondanks adequate behandeling 
aan de hand van SMBG. Dergelijke patiënten 
zijn dan ook geschikte kandidaten voor CGM 
gebruik.47

Een tweede bewezen effect van CGM gebruik 
is dat de tijd in euglycemie toeneemt en 
daarmee de tijd doorgebracht in hypo- en 
hyperglycemie afneemt.29,38 Het feit dat CGM 
gebruik resulteert in een toename in tijd 
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Gebruik in de klinische praktijk
1.  CGM geeft patiënten ‘real-time’ informatie 

over veranderingen van de bloedglucose, en 
waarschuwt voor veranderingen die kunnen 
leiden tot hypo- of hyperglycemie

2.  CGM stelt patiënten in staat hun diabetes 
scherper te reguleren

3.  CGM bevordert beter begrip van de interac-
tie tussen insuline, voeding, lichaamsbewe-
ging, stress, ziekte, en andere factoren die de 
glucose spiegel beïnvloeden

Wat moeten patiënten over cGM weten?
1.  CGM systemen zijn vooralsnog alleen goed-

gekeurd als extra hulpmiddel
2.  Een gewone bloedglucose meting is nodig 

alvorens op basis van de CGM waarde een 
specifieke beslissing over de behandeling 
wordt genomen

3.  Goede basiskennis over het effect van insu-
line is nodig zodat patiënten juiste beslis-
singen nemen over het al dan niet toedienen 
van extra insuline als de bloedglucose te 
hoog is om over correctie, leidend tot hypo-
glycemie, te voorkomen

4.  Goede training is essentieel: patiënten moe-
ten goed op de hoogte zijn van alle procedu-
res en calibraties van een sensor, en moeten 
leren hoe zij hun systeem moeten onder-
houden en schoonhouden

5.  Patiënten dienen te leren hoe zij alarmerin-
gen op het systeem zo adequaat mogelijk 
instellen

6.  Het is essentieel om de ins en outs van de 
glucose sensor goed te kennen, zodat patiën-
ten weten wat zij wel en niet mogen ver-
wachten van gebruik van een sensor

7.  Dat het aantal gegevens over en uitslagen 
van glucose metingen voor sommige patiën-
ten overweldigend kan zijn

Wat moeten hulpverleners over cGM weten?
1.  CGM systemen zijn vooralsnog alleen goed-

gekeurd als extra hulpmiddel

2.  Een gewone bloedglucose meting is nodig 
alvorens op basis van de CGM waarde een 
specifieke beslissing over de behandeling 
wordt genomen

3.  Goede kennis over de fysiologie van de glu-
cose stofwisseling, en de effecten van insu-
line is essentieel

4.  Goede educatie van patiënten is essentieel 
over calibratie van het systeem, het instellen 
van alarmeringen, het interpreteren van de 
(veelheid aan) gegevens die een sensor ople-
vert, en het aanpassen van de behandeling

Welke patiënten kunnen baat hebben bij 
cGM?

1.  patiënten met type 1 diabetes die niet een 
adequaat HbA1c kunnen behalen, en/of  
sterke glucose schommelingen hebben 
ondanks adequate zelfcontrole van de 
bloedglucose

2.  patiënten die bewust hun bloedglucose 
spiegel te hoog houden vanwege angst voor 
hypoglycemie

3  patiënten met unawareness voor hypogly-
cemie, of frequente episodes van (ernstige) 
hypoglycemie

interstitiële vs. bloedglucose spiegels
1.  de meting van de glucose in het interstitium 

loopt meestal achter bij de glucose spiegel 
gemeten in het bloed, vooral in situaties 
waarin de bloedglucose spiegel snel veran-
dert

2.  de lag time kan variëren van 3 tot 20 minu-
ten

3.  patiënten dienen terdege rekening te houden 
met het fenomeen van de lagtime, en zich te 
realiseren dat een sensor te laat kan reageren 
met een alarm als er een lange lag time is

4.  Vanwege deze lag time is combinatie van de 
sensor met metingen van de bloedglucose 
spiegel essentieel om de beste resultaten te 
kunnen bereiken.

Kader 1 Samenvatting van de meest belangrijke aspecten van continue glucose monitoring. Aangepast van 
Hirsch et al.47
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