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Casus 
een 11-jarig meisje met acanthosis nigricans 
 
Vraag 
Hebben kinderen met acanthosis nigricans een verhoogd risico op het krijgen van diabetes mellitus 
type 2 / insuline resistentie? 
 
PICO 
P kinderen met acanthosis nigricans 
I screening op insuline resistentie/ DM type 2 
C niet screenen 
O vroege detectie DM2 
 
Literatuursearch 

• Zoektermen: acanthosis nigricans, diabetes mellitus type 2, insuline resistence, children 
• Limits: child 0-18 year, last 10 years, english 

 
1e trede (evidence based richtlijnen): 3 hits 
2e trede (syntheses and synopsissen): 1 hit 
3e trede (systematic reviews): 6 hits 
Schuine trede (geaggregeerde evidence): 0 hits 
4e trede (oorspronkelijke studies): 197 hits 
 
Gezien het grote aantal hits een selectie gemaakt van studies waarbij puur is gekeken naar de relatie 
tussen acanthosis nigricans en insuline resistentie/ DM type 2, zonder andere risicofactoren voor deze 
ziekte. 
 
1) Clinical Practice guideline: screening children and adolescents for type 2 diabetes mellitus in 
primary care. 2011 May. 
Richtlijn samengesteld aan de hand van 32 artikelen, beoordeeld middels clinicians opinion aan de 
hand van 2 verschillende scoringsschema’s (strenght of recommendations & quality of evidence).  
- Kinderen met overgewicht en 2 andere risicofactoren moeten eens per 3 jaar worden gescreened 

op DM type 2 (graad A, evidence good) 
- Overgewicht is gedefinieerd als BMI >85th percentiel  

• Risicofactoren: 
– 1ste of 2de graads familielid met DM 2 (graad A, evidence good) 
– Etniciteit: native american, african american, latino, asian, pacific islander, native 

alaskan) (graad A, evidence good) 
– Tekenen van insuline resistentie (graad A, evidence good) : 

• Acanthosis nigricans (graad A, evidence good) 
• Hypertensie (graad A, evidence good) 
• Dyslipidemie (graad A, evidence good) 
• Polycysteus ovarium syndroom (graad A, evidence good) 

– Diabetes gravidarum bij moeder van kind tijdens de zwangerschap (graad A, evidence 
good) 

- Kinderen met obesitas moeten gescreened worden ‘without regard to risk factors’.  
- Elk kind, onafhankelijk van leeftijd of risico factoren moet bij klachten van polyurie, 

polydipsie of onverklaarbaar gewichtverlies en een glucose van >11,1 mmol/l moet gescreend 
worden op DM. 

- Andere risicofactoren die een rol spelen, moeten worden meegenomen in de beslissing om te 
screenen (dieet met veel calorieën en vet, gebrek aan lichaamsbeweging, perifere neuropathie, 



preterme geboorte, laag geboortegewicht, geboorte gewicht >9 pond, lage sociaal 
economische status) 

2) Harding D.S. Screening for type 2 diabetes in children with acanthosis nigricans. The 
Diabetes Educator 2006 32: 547. 
Expert opinion (kinderendocrinologen, diabetes verpleegkundiges en eerstelijns artsen). 
Doel = een schema ontwikkelen wanneer een kind met AN doorverwezen moet worden. 
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3) Kong A.S., Williams R.L., Rhyne R. et al. Acanathosis nigricans: high prevalence and 
association with diabetes in a practice-based research network consortium- A primary care 
multi-ethnis network (PRIME Net) study. JABFM July-August 2010. Vol 23. No 4. 

• 143 kinderen (7-19 jaar) 
• Alle mogelijke risicofactoren DM type 2 werden meegenomen 
• 18.2% kinderen had AN (mn latino’s & african americans) 
• Prevalentie AN nam toe met het aantal risicofactoren voor DM2  
• Bij kinderen met AN werd geen verhoogd risico gevonden op DM 2 tov kinderen zonder AN 
• Nadeel: niet gekeken naar insuline resistentie, specifieke bevolkingsgroepen 

 
Antwoord 
Acanthosis nigricans is op zichzelf geen reden om te screenen op DM type 2/ insuline resistentie bij 
kinderen. Bij aanwezigheid van andere risicofactoren op DM type 2 (bij voorkeur minstens 2, obesitas 
als enige factor is voldoende) doorverwijzen naar een kinderarts.  
 
 
 
 
 


