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Voorschrijven en aanpassingen insulinedosering 
 
Volgens de Geneesmiddelenwet is het voorschrijven van een geneesmiddel een voorbehouden handeling die niet 
gedelegeerd kan worden. Aanpassing van de dosering staat hierbij gelijk aan het voorschrijven van een geneesmiddel.  
 
Huisarts en praktijkondersteuner (POH) 
De huisarts / POH heeft met name een rol in de voedingszorg voor mensen met diabetes mellitus type 2. Bij deze groep 
patiënten is leefstijladvisering de eerste stap in de behandeling en blijft leefstijladvisering belangrijk in het vervolg van 
de behandeling. 
De huisarts / POH is goed op de hoogte van de sociale context en levensloop van de patiënt en   
geeft de patiënt algemene voedingsadviezen op basis van de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015. 
Voor individuele voedingsadvisering verwijst de huisarts / POH naar de diëtist voor advies en begeleiding, soms is in 
verband met het eetgedrag verwijzing naar een psycholoog aan te raden. Optimale multidisciplinaire afstemming en 
samenwerking zijn hierbij het streven.   
De huisarts past de diabetesmedicatie aan op het door de patiënt gevolgde voedingspatroon. Bij patiënten die insuline 
gebruiken is er speciale aandacht nodig voor afstemming insuline, koolhydraatinname en koolhydraatverbranding 
(fysieke activiteit). Indien de POH diabetesverpleegkundige is en over de juiste bevoegdheden beschikt (zie verder in dit 
hoofdstuk onder het kopje ‘diabetesverpleegkundige’), kan deze ook de diabetesmedicatie aanpassen.  
Een POH die de bovengenoemde bevoegdheden niet heeft, mag geen bloedglucoseregulerende geneesmiddelen 
voorschrijven. Ook het aanpassen van de dosering van een geneesmiddel behoort tot het voorschrijven van 
geneesmiddelen De behandelend arts kan de POH in overleg  de dosering laten aanpassen, mits zij de geldende 
protocollen, werkafspraken en randvoorwaarden hierbij in acht nemen.  
 
Diabetesverpleegkundigen, physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) 
De diabetesverpleegkundige, physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) geeft de patiënt 
algemene voedingsadviezen op basis van de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015. Voor individuele 
voedingsadvisering verwijzen ze naar de diëtist voor advies en begeleiding. Optimale multidisciplinaire afstemming 
en samenwerking zijn hierbij het streven.   
Ze mogen onder bepaalde voorwaarden bloedglucoseregulerende geneesmiddelen voorschrijven. Zij moeten de 
module farmacotherapie gevolgd hebben en de bevoegdheid hebben laten aantekenen in het BIG-register. Taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten binnen het multidisciplinair team waarin zij de zorg leveren, op 
elkaar worden afgestemd. Dat betekent dat artsen, verpleegkundigen en andere betrokken zorgprofessionals samen 
heldere afspraken moeten maken.   
Ook het aanpassen van de dosering van een geneesmiddel behoort tot het voorschrijven van geneesmiddelen. De 
diabetesverpleegkundigen, physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) kunnen zelfstandig de dosering 
aanpassen, mits hij/zij de juiste vooropleiding (inclusief een module farmacotherapie) heeft genoten, de geldende 
protocollen, werkafspraken en randvoorwaarden hierbij in acht neemt en als voorschrijfbevoegde in het BIG-register is 
ingeschreven.  
 
Diëtisten 
Diëtisten mogen geen bloedglucoseregulerende geneesmiddelen voorschrijven. Ook het aanpassen van de dosering van 
een geneesmiddel behoort tot het voorschrijven van geneesmiddelen. De diëtist adviseert over de insuline KH ratio en 
geeft dit advies schriftelijk door aan de voorschrijfbevoegde hulpverlener. Dit is met name van toepassing voor de 
gespecialiseerde diëtist op niveau 4 in relatie tot maaltijdinsuline bij mensen op intensieve insulinetherapie 
(meerdaagse injecties of insulinepomp).  
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten binnen het multidisciplinair team waarin de diëtist zorg 
levert, op elkaar worden afgestemd. Dat betekent dat artsen, verpleegkundigen, diëtisten en andere betrokken 
zorgprofessionals samen heldere afspraken moeten maken. De behandelend arts blijft altijd verantwoordelijk voor dit 
proces en moet zorgdragen voor verantwoorde zorg 
 
Delegatieprotocol 
Deze is noodzakelijk als er in de praktijk gewerkt wordt met insuline door de POH, er wordt momenteel gewerkt door de ROHA 
aan een voorbeeld delegatieprotocol. 

 
 
 
 


