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Summary of recommendations 

1 - Beweeginterventie 

Strong recommendation 

We bevelen aan om de patiënt te motiveren om meer te bewegen; geef minimaal voorlichting over de voordelen van meer 

lichaamsbeweging. 

Weak recommendation 

Als de gezondheid van de patiënt het toelaat, overweeg dan een beweeginterventie in te zetten gericht op aerobe training 

(bijv. stevige wandelen/hardlopen, roeien, intensief fietsen en crosstrainen), bespreek de eventuele voor- en nadelen. 

Mocht de patiënt gemotiveerd zijn om weerstandtraining of combinatietraining te gaan doen dan kan ook hiervoor 

gekozen worden. 

2 - Combinatie beweeginterventie met energiebeperkt dieet 

Weak recommendation 

Als de patiënt gemotiveerd is en zijn/haar gezondheid het toelaat overweeg een combinatie behandeling van een beweeg- 

en dieetinterventie. 

3 - Intensieve begeleiding bij het aanbrengen van verbeteringen in de leefstijl 

Weak recommendation 

Overweeg een langdurig programma voor intensieve begeleiding bij het aanbrengen van verbeteringen in de leefstijl bij 

patiënten met diabetes type 2, maar wees hierin wel terughoudend vanwege de teruglopende effecten en de hoge kosten. 

4 - 
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2 - Combinatie beweeginterventie met energiebeperkt dieet 

Weak recommendation 

Als de patiënt gemotiveerd is en zijn/haar gezondheid het toelaat overweeg een combinatie behandeling van een beweeg- en 

dieetinterventie. 
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3 - Intensieve begeleiding bij het aanbrengen van verbeteringen in de leefstijl 

Weak recommendation 

Overweeg een langdurig programma voor intensieve begeleiding bij het aanbrengen van verbeteringen in de leefstijl bij patiënten 

met diabetes type 2, maar wees hierin wel terughoudend vanwege de teruglopende effecten en de hoge kosten. 

Clinical Question/ PICO 

Population:  Patiënten met diabetes mellitus (DM) type 2 

Intervention:  Intensieve begeleiding bij het aanbrengen van verbeteringen in de leefstijl 

Comparator:  Minder begeleiding of geen begeleiding 

Outcome 
Timeframe 

Study results and 
measurements 

Absolute effect estimates 

Minder 
begeleiding of 

geen begeleiding 

Intensieve 
begeleiding bij 

leefstijl 

Certainty of the 
Evidence 

(Quality of 
evidence) 

Plain text summary 

Sterfte, alle 

oorzaken 
9 jaar 

 

Hazard Ratio 0.85 
(CI 95% 0.69 - 1.04) 

Based on data from 5,145 
patients in 1 studies. 

(Randomized controlled) 
Follow up: 9 jaar. 

Difference: 10 fewer per 1000 

( CI 95% 21 fewer - 3 more ) 

68 
per 1000 

58 
per 1000 

Very Low 
door ernstige 

risico op bias, door 
zeer ernstige 

onnauwkeurigheid 
1 

We zijn onzeker over het 
effect van de Look 

AHEAD interventie op de 
sterfte 

CVA 
9 jaar 

 

Hazard Ratio 1.05 
(CI 95% 0.77 - 1.42) 

Based on data from 5,145 
patients in 1 studies. 

(Randomized controlled) 
Follow up: 9 jaar. 

Difference: 2 more per 1000 

( CI 95% 7 fewer - 14 more ) 

33 
per 1000 

35 
per 1000 

Low 
door ernstige 

risico op bias, , 
door ernstige 

onnauwkeurigheid 
2 

De Look AHEAD 
interventie lijkt geen 

effect te hebben op CVA. 

Hartfalen 
9 jaar 

 

Hazard Ratio 0.8 
(CI 95% 0.61 - 1.04) 

Based on data from 5,145 
patients in 1 studies. 

(Randomized controlled) 
Follow up: 9 jaar. 

Difference: 8 fewer per 1000 

( CI 95% 15 fewer - 2 more ) 

39 
per 1000 

31 
per 1000 

Low 
door ernstige 

risico op bias, door 
ernstige 

onnauwkeurigheid 
3 

De Look AHEAD 
interventie lijkt geen 
effect te hebben op 

hartfalen. 

Gewicht (kg, 

change baseline)) 
4 jaar 

 

Lower better 
Based on data from: 
4,815 patients in 1 

studies. (Randomized 
controlled) 

Follow up: 4 jaar. 

Difference: MD 5.27 lower 
( CI 95% 5.61 lower - 4.93 lower ) 

Moderate 
door ernstige 

risico op bias 4 

De Look AHEAD 
interventie resulteert 
waarschijnlijk in een 

gewichtsafname. 

Gewicht (kg, 

change baseline)) 
8 jaar 

Lower better 
Based on data from: 
4,585 patients in 1 

studies. (Randomized 

Difference: MD 2.6 lower 
( CI 95% 3.15 lower - 2.05 lower ) 

Moderate 
door ernstige 

risico op bias 5 

De Look AHEAD 
interventie heeft op de 

lange termijn 
waarschijnlijk nauwelijks 

effect. 
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Outcome 
Timeframe 

Study results and 
measurements 

Absolute effect estimates 

Minder 
begeleiding of 

geen begeleiding 

Intensieve 
begeleiding bij 

leefstijl 

Certainty of the 
Evidence 

(Quality of 
evidence) 

Plain text summary 

 

controlled) 
Follow up: 8 jaar. 

HbA1c (%, 

change baseline) 
1-1,5jaar 

 

Lower better 
Based on data from: 
5,224 patients in 3 

studies. (Randomized 
controlled) 

Difference: MD 0.5 lower 
( CI 95% 0.5 lower - 0.5 lower ) 

Moderate 
door ernstige 

risico op bias 6 

Intensieve begeleiding 
resulteert waarschijnlijk 
in een vermindering van 

de HbA1c 

HbA1c (%, 

change baseline) 
4 jaar 

 

Lower better 
Based on data from: 
4,815 patients in 1 

studies. (Randomized 
controlled) 

Follow up: 4 jaar. 

Difference: MD 0.27 lower 
( CI 95% 0.32 lower - 0.22 lower ) 

Moderate 
door ernstige 

risico op bias 7 

De Look AHEAD 
interventie heeft 

waarschijnlijk nauwelijks 
effect op HbA1c 

Systolische 
bloeddruk(mmHg, 

change baseline) 
1-1,5 jaar 

 

Lower better 
Based on data from: 
5,137 patients in 2 

studies. (Randomized 
controlled) 

Difference: MD 4.15 lower 
( CI 95% 5.41 lower - 2.89 lower ) 

Low 
door ernstige 

risico op bias, door 
ernstige 

onnauwkeurigheid 
8 

interventie lijkt een effect 
te hebben op de 

systolische bloeddruk. 

Systolische 
bloeddruk(mmHg, 

change baseline) 
4 jaar 

 

Lower better 
Based on data from: 
4,815 patients in 1 

studies. (Randomized 
controlled) 

Follow up: 4 jaar. 

Difference: MD 2.36 lower 
( CI 95% 3.03 lower - 1.7 lower ) 

Low 
door ernstige 

risico op bias, door 
ernstige 

onnauwkeurigheid 
9 

De Look AHEAD 
interventie lijkt 

nauwelijks effect te 
hebben op de systolische 

bloeddruk. 

Total cholesterol. 

(mmol/l) 
1-1,5jaar 

 

Lower better 
Based on data from: 178 

patients in 1 studies. 

(Randomized controlled) 

Difference: MD 0.39 lower 
( CI 95% 0.62 lower - 0.16 lower ) 

Low 
door ernstige 

risico op bias, door 
ernstige 

onnauwkeurigheid 
10 

De Crasto interventie lijkt 
het cholesterol gehalte te 

verminderen 

LDL (change 

baseline) 
4 jaar 

 

Lower better 
Based on data from: 
4,815 patients in 1 

studies. (Randomized 
controlled) 

Follow up: 4 jaar. 

Difference: MD 1.57 higher 
( CI 95% 0.39 higher - 1.35 higher ) 

Low 
door ernstige 

risico op bias, door 
ernstige 

onnauwkeurigheid 
11 

De Look AHEAD 
interventie lijkt 

nauwelijks effect te 
hebben op het LDL 

gehalte 
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Outcome 
Timeframe 

Study results and 
measurements 

Absolute effect estimates 

Minder 
begeleiding of 

geen begeleiding 

Intensieve 
begeleiding bij 

leefstijl 

Certainty of the 
Evidence 

(Quality of 
evidence) 

Plain text summary 

HDL (change 

baseline) 
4 jaar 

 

High better 
Based on data from: 
4,815 patients in 1 

studies. (Randomized 
controlled) 

Follow up: 4 jaar. 

Difference: MD 1.7 higher 
( CI 95% 1.35 higher - 2.04 higher ) 

Moderate 
door ernstige 

risico op bias, door 
ernstige 

onnauwkeurigheid 
12 

De Look AHEAD 
resulteert waarschijnlijk 
in een verbetering van 

het HDL gehalte. 

Triglycerides 
(change baseline, 

(mg/dL)) 
4 jaar 

 

Lower better 
Based on data from: 
4,815 patients in 1 

studies. (Randomized 
controlled) 

Follow up: 4 jaar. 

Difference: MD 5.81 lower 
( CI 95% 9.14 lower - 2.48 lower ) 

Moderate 
door ernstige 

risico op bias 13 

De Look AHEAD 
interventie resulteert 
waarschijnlijk in een 

afname van het 
Triglyceride gehalte 

Gewicht (kg, 

change baseline)) 
1-1,5jaar 

 

Based on data from: 
5,224 patients in 3 

studies. (Randomized 
controlled) 

Follow up: 1-1,5jaar. 

Crasto2011: 0.35 [-0.90, 1.60] ; Look 
AHEAD ResearchGroup2006: -7.90 
[-8.23, -7.57]; Moncriet2016: -1.63 

[-6.95, 3.69] 

De Crasto interventie lijkt 
het gewicht niet te 

verminderen. (GRADE 
Laag); De Look AHEAD 
interventie resulteert 
waarschijnlijk in een 

gewichtsafname. (GRADE 
Redelijk); De Moncriet 

interventie lijkt het 
gewicht niet te 

verminderen.(GRADE 
Laag) 

LDL (change 

baseline) 

 

Based on data from: 
5,137 patients in 2 

studies. 
Follow up: 1-1,5jaar. 

Crasto2011 (mmol/l): -0.40 [-0.66, 
-0.14]; Look AHEAD 

ResearchGroup2006 (mg/dL): 0.50 
[0.47, 0.53] 

De Crasto interventie lijkt 
het LDL gehalte te 

verminderen. (GRADE 
Laag) De Look AHEAD 
interventie resulteert 
waarschijnlijk in een 

toename van het LDL 
gehalte (GRADE Redelijk) 

HDL (change 

baseline) 

 

Based on data from: 
5,137 patients in 2 

studies. 
Follow up: 1-1,5jaar. 

Crasto2011 (mmol/l):: -0.03 [-0.09, 
0.03]; Look AHEAD 

ResearchGroup2006 (mg/dL): 2.00 
[1.99, 2.01] 

De Crasto interventie lijkt 
het HDL gehalte niet te 
beïnvloeden. (GRADE 
Laag De Look AHEAD 
interventie resulteert 
waarschijnlijk in een 

toename van het HDL 
gehalte. (GRADE Redelijk) 

Triglyceride 

(change baseline) 

 

Based on data from: 
5,137 patients in 2 

studies. 
Follow up: 1-1,5jaar. 

Crasto2011 (mmol/l): 0.07 [-0.39, 
0.53]; Look AHEAD 

ResearchGroup2006 (mg/dL): -15.70 
[-15.81, -15.59] 

De Crasto interventie lijkt 
voor een toename in 
triglyceride te zorgen. 

(GRADE Laag) De Look 
AHEAD interventie 

resulteert waarschijnlijk 
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Outcome 
Timeframe 

Study results and 
measurements 

Absolute effect estimates 

Minder 
begeleiding of 

geen begeleiding 

Intensieve 
begeleiding bij 

leefstijl 

Certainty of the 
Evidence 

(Quality of 
evidence) 

Plain text summary 

1. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners en 

deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: Very 

Serious. Ernstige onnauwkeurigheid: Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist beide lijnen van geen klinische relevant effect 

(niet klinisch relevant gebied = 0,90-1,10). En kan daarbij duiden op een voordeel, nadeel maar ook een niet klinisch relevant 

effect.. Publication bias: No serious. 

2. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners en 

deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: 

Serious. Onnauwkeurigheid: Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch 

relevant gebied = 0,75-1,25). En kan daarbij duiden op een nadeel maar ook een niet klinisch relevant effect... Publication bias: 

No serious. 

3. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners en 

deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: 

Serious. Onnauwkeurigheid: Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch 

relevant gebied = 0,75-1,25). En kan daarbij duiden op een voordeel maar ook een niet klinisch relevant effect... Publication bias: 

No serious. 

4. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners en 

deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: No 

serious. Publication bias: No serious. 

5. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners en 

deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: No 

serious. Publication bias: No serious. 

6. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners en 

deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: No 

serious. Publication bias: No serious. 

7. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners en 

deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: No 

serious. Publication bias: No serious. 

8. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners en 

deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: Serious. 

Onnauwkeurigheid: Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch relevant 

gebied = -3,0 tot 3,0). En kan daarbij duiden op een voordeel maar ook een niet klinisch relevant effect... Publication bias: No 

serious. 

9. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners en 

deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: Serious. 

Onnauwkeurigheid: Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch relevant 

gebied = -3,0 tot 3,0). En kan daarbij duiden op een voordeel maar ook een niet klinisch relevant effect... Publication bias: No 

serious. 

in een afname van het 
Triglyceride gehalte. 

(GRADE Redelijk) 

QoL 

 

Based on data from: 
4,959 patients in 1 

studies. (Randomized 
controlled) 

Follow up: 1-1,5jaar. 

Look AHEAD ResearchGroup2006 
Fysiek: -2.92 [-3.35, -2.49] & Mentaal: 

-0.63 [-1.11, -0.15] 

Moderate 
door ernstige 

risico op bias 14 

De Look AHEAD 
interventie resulteert 
waarschijnlijk in een 

toename van de kwaliteit 
van leven (fysiek en 

mentaal) 
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10. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners 

en deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: 

Serious. Onnauwkeurigheid: de uitkomst is gebaseerd op minder dan 400 deelnemers. Publication bias: No serious. 

11. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners 

en deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: 

Serious. Onnauwkeurigheid: Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist de lijn van geen klinische relevant effect (niet klinisch 

relevant gebied = -0,2 tot 0,2). En kan daarbij duiden op een nadeel maar ook een niet klinisch relevant effect... 

12. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners 

en deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: No 

serious. Publication bias: No serious. 

13. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners 

en deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: No 

serious. Publication bias: No serious. 

14. Risk of bias: Serious. Kans op vertekening: Door slechte rapportage zijn er onduidelijkheden. Verder wisten hulpverleners 

en deelnemers in welke onderzoeksgroep zij deelnamen. . Inconsistency: No serious. Indirectness: No serious. Imprecision: No 

serious. Publication bias: No serious. 
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