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FYSIOLOGIE VAN HbA1c 

 

Bij normale volwassenen is meer dan 95% van het hemoglobine (Hb) aanwezig als 
HbA, een tetrameer van twee alfa- en twee bèta-eenheden (α2β2). Andere vormen van 
hemoglobine zijn HbA2 (α2δ2, ongeveer 2-3% bij volwassenen) en HbF (α2γ2), voornamelijk 
bij de foetus en bij hemoglobinopathieën zoals thalassemie en sikkelcel anemie. Via 
kolomchromatografie werd echter ontdekt dat ongeveer 8% van het HbA aanwezig is onder 
de vorm van mineure componenten met een lager isoelectrisch punt: HbA1a1, HbA1a2, HbA1b 
en HbA1c (1). Sindsdien werden via hoge performantie vloeistofchromatografie (HPLC) nog 
verdere subklassen ontdekt (HbA1b1-3, HbA1d1-3b, HbA1e) (2). Deze vormen bleken gradueel te 
ontstaan door post-translationele modificaties van het HbA in de circulerende rode bloedcel 
(RBC). HbA1c bleek een variant te zijn waarbij glucose op een irreversibele, niet-
enzymatische wijze verbonden was met het N-terminaal gedeelte van de β-ketens (HbA1c is 
dus per definitie geglycosyleerd, en “geglycosyleerd HbA1c” is dus strikt gezien een 
pleonasme). Op deze manier is HbA1c ook een prototype voorbeeld van glycosylatie van 
andere proteïnes, zoals de gevorderde glycosylatie eindproducten die een belangrijke rol 
spelen in de pathosfysiologie van diabetische complicaties. Andere mineure componenten van 
HbA die geglycosyleerd zijn, zijn o.a. HbA1a1 en HbA1a2 (met respectievelijk fructose-1,6-
difosfaat en glucose-6-fosfaat als substituent). Na HbA1c is de meest voorkomende variant 
HbA1d3, met als substituent carbamylaat (afgeleid van ureum, en dus gestegen bij uremie) (3). 

Een normale RBC heeft een levensduur van ongeveer 120 dagen. Aangezien de 
glycosylatie van HbA1c gradueel optreedt in functie van de glycemie waaraan de RBC wordt 
blootgesteld (en andere factoren, cf. infra), kunnen we begrijpen dat het HbA1c gehalte een 
maat is voor de gemiddelde glycemie tijdens de voorbije 5-12 weken (er bestaan weinig 
robuuste gegevens voor een meer specifiek interval) (4). 
 
 
KORTE HISTORIEK VAN HbA1c 

 

Tijdens de jaren 1970 werd duidelijk dat HbA1c klinisch gebruikt kon worden gezien 
het sterk correleerde met de glycemiecontrole bij patiënten met diabetes mellitus (DM), zowel 
bij type 1 als bij type 2. Er waren echter minstens 15 verschillende technieken voor HbA1c-
bepaling (o.a. ionuitwisselings- en affiniteitschromatografie, immunoassays, elektroforese, 
etc.) en een gebrek aan standaardisatie van deze technieken, waardoor er een te grote variatie 
was tussen verschillende laboratoria, en zelfs bij herhaalde bepalingen binnen hetzelfde 
laboratorium. Zonder betere ijking konden twee bepalingen van HbA1c op hetzelfde bloedstaal 
variëren tussen b.v. 4.0% en 8.1% bij gezonde personen, en tussen 10% en 14.2% bij diabetici 
(5). Om deze reden kon HbA1c niet worden opgenomen als diagnostisch criterium voor DM. 

Om het probleem van grote variaties te overwinnen werden in de multicentrische 
Diabetes Control and Complication Trial (DCCT) alle stalen voor de HbA1c-bepaling 
gecentraliseerd (6). De Amerikaanse Vereniging voor Klinische Chemie richtte in 1993 een 
werkgroep op om de consistentie van de HbA1c meting te bevorderen, zodat de resultaten van 
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gewone klinische laboratoria konden worden geëxtrapoleerd naar de gegevens uit de DCCT 
over het risico op complicaties in functie van de glycemiecontrole. In 1996 werd dit initiatief 
in de V.S. opgevolgd door het Nationaal Glycohemoglobine Standaardisatie Programma 
(NGSP) (7). De meettechniek van de DCCT (ion-uitwisseling HPLC) kreeg de voorkeur, en 
zowel meettoestellen als laboratoria ontvangen slechts een NGSP-certificaat wanneer hun 
resultaten voldoende overeenkomen met de referentiewaarden van het NGSP. Sindsdien trad 
een gradueel progressieve verbetering van de betrouwbaarheid van de HbA1c bepaling op. 
 
 
NIEUWE REFERENTIEMETHODE VOOR HbA1c BEPALING 

 
In landen zoals Zweden en Japan werd echter een eigen nationaal standaardisatie programma 
opgezet en er zijn ook duidelijke verschillen tussen de gebruikte HPLC-systemen, waardoor 
een internationale vergelijking van HbA1c resultaten moeilijk was. Bovendien bestaat de 
eluaat-piek die overeenkomt met HbA1c  voor een deel uit contaminanten met dezelfde 
fysicochemische eigenschappen, waardoor deze test voor klinisch biologen als “metrologisch 
incorrect” wordt beschouwd (het meet niet wat het moet meten). In 1995 richtte de 
Internationale Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (IFCC) een 
werkgroep op die een internationaal en metrologisch correct referentiesysteem moest 
uitwerken. 

Uiteindelijk werden twee methodes weerhouden die zuiver HbA1c meten en identieke 
resultaten geven (namelijk HPLC gecombineerd met ofwel electrospray massaspectrometrie, 
ofwel met capillaire elektroforese). In een voorbereidende stap worden de zes N-terminale 
aminozuren van de β-ketens met een Glu-C endoproteïnase afgesplitst en gescheiden van de 
andere fragmenten. Vervolgens wordt de fractie van geglycosyleerde hexameren met een van 
de twee bovenstaande methodes gemeten ten opzichte van het totaal aantal hexameren. De 
nationale beroepsverenigingen binnen de IFCC hebben deze aanbevelingen overgenomen, en 
er werd een wereldwijd netwerk van referentielaboratoria opgezet (8,9). Deze methodes 
dienen echter enkel als internationale standaard, ze zijn immers te complex om in het routine 
klinisch laboratorium te gebruiken. De resultaten van de nationale referentiesystemen kunnen 
via formules worden omgerekend naar de internationale standaard (9). De kwaliteitsbewaking 
binnen individuele laboratoria blijft dus van groot belang, maar zelfs in de V.S. wordt 
accreditering door het NGSP toegekend wanneer geijkte stalen met een HbA1c van 6,5% 
worden gerapporteerd binnen het interval van 6,0-7,0% (7% toegestane afwijking). Deze 
standaardisatie werd dan ook vergeleken met het gelijkstellen van onze horloges met een 
atoomklok in plaats van met de Big Ben: er zal meer uniformiteit zijn, maar de horloges zelf 
zullen hierdoor niet nauwkeuriger het uur weergeven (10). 

De nieuwe IFCC standaard heeft twee belangrijke implicaties voor de dagdagelijkse 
klinische praktijk. Ten eerste is de meting volgens de IFCC-methodes specifieker, waardoor 
het resultaat ook systematisch lager uitvalt (ongeveer 2%), hetgeen voor een onaanvaardbare 
verwarring zou zorgen. Ten tweede wordt het resultaat niet langer uitgedrukt in procent maar 
in mmol/mol. Zowel de Amerikaanse, de Europese als de internationale diabetesfederaties 
hebben hierover met het IFCC een consensus bereikt (11). In Nederland werd dit nieuw 
systeem ingevoerd in april 2010, met een overgangsperiode waarin het resultaat zowel in 
procent als in mmol/mol werd gerapporteerd. Voor de conversie van oude naar nieuwe 
eenheden kunnen zowel online calculators als omrekentabellen gebruikt worden (b.v. via 
http://www.nieuwediabeteswaarde.nl/omrekenen of Tabel 1). Ook de Vlaamse Diabetes 
Vereniging werkt aan richtlijnen voor de implementatie van de internationale standaarden. 

In principe zou men de nieuwe HbA1c-waarden kunnen omrekenen naar een 
gemiddelde glycemiewaarde (b.v. via http://professional.diabetes.org/GlucoseCalculator.aspx 
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of Tabel 2), wat voor vele clinici en patiënten misschien vatbaarder is (4). Toch hebben 
sommige auteurs gewaarschuwd dat deze aanpak fundamenteel incorrect is (12). Onderzoek 
heeft namelijk aangetoond dat personen met dezelfde glycemiewaarden toch verschillende 
HbA1c-waarden kunnen hebben en vice versa. De glycosylatie kan immers worden beïnvloed 
door factoren buiten de glycemie, b.v. de permeabiliteit van de RBC membraan of de variatie 
in levensduur van de RBC binnen een groep hematologisch normale personen (13,14). 
Mogelijk zijn patiënten met een hoger HbA1c onafhankelijk van hun glycemie (zgn. high 
glycosylators vs. low glycosylators, 15) ook gevoeliger voor microvasculaire complicaties 
(hoewel deze interpretatie gecontesteerd wordt). 
 
Tabel 1. Omrekentabel voor HbA1c tussen oude DCCT/NGSP-eenheden (%) en nieuwe 
IFCC-eenheden (mmol/mol). 
mmol/mol % mmol/mol % mmol/mol % mmol/mol % mmol/mol % 

31 5 46 6,4 62 7,8 77 9,2 92 10,6 
32 5,1 48 6,5 63 7,9 78 9,3 93 10,7 
33 5,2 49 6,6 64 8 79 9,4 95 10,8 
34 5,3 50 6,7 65 8,1 80 9,5 96 10,9 
36 5,4 51 6,8 66 8,2 81 9,6 97 11 
37 5,5 52 6,9 67 8,3 83 9,7 98 11,1 
38 5,6 53 7 68 8,4 84 9,8 99 11,2 
39 5,7 54 7,1 69 8,5 85 9,9 100 11,3 
40 5,8 55 7,2 70 8,6 86 10 101 11,4 
41 5,9 56 7,3 72 8,7 87 10,1 102 11,5 
42 6 57 7,4 73 8,8 88 10,2 103 11,6 
43 6,1 58 7,5 74 8,9 89 10,3 104 11,7 
44 6,2 60 7,6 75 9 90 10,4 105 11,8 
45 6,3 61 7,7 76 9,1 91 10,5 107 11,9 

 
Omrekenformules: 
DCCT/NGSP-eenheden (%) = (0.0915 x IFCC-eenheden) + 2.15% 
IFCC-eenheden (mmol/mol) = (10.93 x DCCT/NGSP-eenheden) – 23.5 mmol/mol 
 
Tabel 2. Relatie tussen HbA1c en geschatte gemiddelde glycemie (4). 
HbA1c (%) Geschatte gemiddelde glycemie (mg/dL) 

6,0 126 
6,5 140 
7,0 154 
7,5 169 
8,0 183 
8,5 197 
9,0 212 
9,5 226 

10,0 240 
 
Formule: Geschatte gemiddelde glycemie (mg/dL) = 28.7 x HbA1c – 46.7 
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GEBRUIK VAN HbA1c VOOR DE DIAGNOSE EN SCREENING VAN DIABETES 

MELLITUS 

 

Gezien de hierboven besproken grote variaties in de bepaling van HbA1c werden 
historisch enkel glycemiebepalingen weerhouden als criterium voor de diagnose of screening 
van DM. In 2009 adviseerde een comité van experten van de Amerikaanse, Europese en 
internationale diabetesverenigingen echter dat HbA1c zou worden toegelaten als diagnostisch 
en screeningsinstrument voor DM (16). De drempel voor de diagnose van DM aan de hand 
van HbA1c werd, naar analogie met de grenzen op basis van glycemie, gekozen op basis van 
de waarde waarbij het risico op microvasculaire complicaties (met name retinopathie) sterk 
toeneemt, namelijk 6,5% (=48 mmol/mol). Van prediabetes (“gestoorde HbA1c”) spreekt men 
tussen 5.7% en 6.4%. Net zoals een hoognormale glycemie verhoogt een HbA1c in het 
prediabetische interval duidelijk het risico op het ontstaan van DM2 (17). Deze aanbevelingen 
werden in 2010 opgenomen in de richtlijnen van de Amerikaanse Diabetes Vereniging (18; 
zie Tabel 3). In 2011 werd het gebruik van HbA1c voor de diagnose en screening van DM 
aanvaard door een groep experten van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor 
ontwikkelingslanden (waar de grootste toename in DM verwacht wordt) blijft de nadruk 
echter liggen op het beschikbaar stellen van glycemiemetingen aangezien deze veel 
goedkoper zijn dan HbA1c bepalingen. 

 
 
Tabel 3. Criteria voor de diagnose van DM volgens de Amerikaanse Diabetes Vereniging 
(2010). 
 HbA1c Nuchtere 

glycemie 

OGTT Willekeurige 

glycemie 

Normaal <5.7% <100 mg/dL <140 mg/dL  
Gestoorde HbA1c 5.7-

6.4% 
   

Gestoorde nuchtere 

glycemie 

 100-125 mg/dL   

Gestoorde glucose 

tolerantie 

  140-199 
mg/dL 

 

Diabetes mellitus ≥ 6.5% ≥ 126 mg/dL ≥ 200 mg/dL ≥ 200 mg/dL 
 
De HbA1c bepaling zou moeten uitgevoerd worden in een laboratorium met NGSP-certificatie. Voor de nuchtere 
glycemie moet men gedurende minstens 8 uur geen calorieën hebben ingenomen. Voor de OGTT meet men de 
glycemie 2 uur na inname van een oplossing met een glucosebelasting equivalent aan 75 g glucose opgelost in 
water, zoals beschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie. In de afwezigheid van duidelijke hyperglycemie 
moet de diagnose aan de hand van HbA1c, nuchtere glycemie of OGTT bevestigd worden door een controle 
meting. Men mag enkel de diagnose stellen op een willekeurige meting bij een patiënt met klassieke symptomen 
van hyperglycemie of een hyperglycemische crisis. 
 
 
Het gebruik van HbA1c voor de diagnose en screening van DM biedt enkele duidelijke 
voordelen ten opzichte van metingen gebaseerd op glycemie (16). De patiënt moet niet 
nuchter zijn (kan dus getest worden op eender welk tijdstip van de dag) en geen glucose 
innemen (een OGTT is relatief complex, voor veel patiënten onaangenaam en soms niet 
mogelijk of niet betrouwbaar b.v. na bariatrische heelkunde). Er is een kleinere variatie 
binnen hetzelfde individu (op voorwaarde dat de kwaliteit van de bloedname en 
laboratoriumdosage gegarandeerd is, de zgn. preanalytische en analytische fase) in 
vergelijking met glycemiemetingen, maar zoals hoger vermeldt wel een grotere variatie tussen 



 5 

verschillende laboratoria. Bovendien is HbA1c een cruciale parameter voor de behandeling en 
opvolging van DM, zodat het logisch lijkt om dit ook op te nemen als diagnostische test. 
Sommige auteurs argumenteren dat bij glycemiemetingen rechtstreeks het molecule (namelijk 
glucose) wordt gemeten dat de complicaties bij DM veroorzaakt, maar anderzijds spelen 
geglycosyleerde eiwitten (waarvan HbA1c zoals hoger vermeld ook een prototype is) ook een 
belangrijke pathofysiologische rol. 

Sinds deze aanbevelingen hebben verschillende studies aangetoond dat de diagnose aan de 
hand van HbA1c en glycemiewaarden niet volledig overeenkomt, met name dat een deel van 
de patiënten met een afwijkende nuchtere glycemie of OGTT toch een normaal HbA1c 
hebben. Bij sommige patiënten is vermoedelijk eerder de glucose tolerantie tijdens 
piekbelasting gestoord. In een recente studie was de overeenkomst tussen HbA1c en nuchtere 
glycemie maar ongeveer 50%: in deze populatie zou 1/3e worden gediagnosticeerd door 
HbA1c, 1/3e door nuchtere glycemie en 1/3e door beide testen (19). De experten die het 
gebruik van HbA1c voor de diagnose van DM aanbevelen hopen dat er meer mensen getest 
zullen worden op DM indien HbA1c toegelaten wordt als diagnostische test. Wanneer men de 
nuchtere glycemie of OGTT compleet zou laten vallen ten voordele van HbA1c dreigt er 
echter een toename van onderdiagnose, terwijl het aantal nieuwe diagnoses (met mogelijk een 
deel vals-positieven, cf. infra) sterk kan oplopen wanneer systematisch de verschillende testen 
(nuchtere glycemie, OGTT en HbA1c) gecombineerd worden. 

Het is ook belangrijk de omstandigheden te kennen waarin het HbA1c onbetrouwbaar is 
(10). Een eerste logische groep van patiënten zijn deze met anemie en hemoglobinopathieën. 
In de V.S. bijvoorbeeld heeft tot 10% van de Afro-Amerikanen minstens één 
hemoglobinopathie-kenmerk, wat een afwijking in de HbA1c bepaling kan geven bij meer dan 
één op drie van de gebruikte meetmethodes in de klinische laboratoria. Wanneer het HbA1c 
niet congruent is met de glycemies moet hier aan gedacht worden, zeker bij patiënten die 
etnisch afkomstig zijn van Afrika, het Mediterrane gebied of Zuid-Oost Azië. In 
ontwikkelingslanden, waar DM een belangrijke stijging zal kennen, is dit een grote beperking. 
Maar ook ferriprieve anemie kan leiden tot een verhoging van HbA1c met 1-1.5%. Bij 
hemolytische anemie met een verkorte levensduur van de RBC kan het HbA1c dan weer 
verlaagd zijn. Ook door nierinsufficiëntie kan er een interferentie zijn indien er anemie is, 
maar ook via HbA1d3 (cf. supra). Bij oudere patiënten en bij patiënten van Afro-Amerikaanse 
origine is het HbA1c ongeveer 0.4% hoger, zelfs bij dezelfde glucose tolerantie. 
 
 
BESLUIT 

 
HbA1c is een mineure component van HbA waarbij glycosylering optreedt in functie van de 
glycemie van de afgelopen 5-12 weken, doch daarnaast is er een variatie bepaald door andere 
factoren zoals leeftijd, ras, comorbiditeiten en fysiologische kenmerken van de RBC. Dankzij 
internationale initiatieven is de standaardisatie van deze complexe test toegenomen, maar op 
lokaal niveau nog niet feilloos (met een variatie door laboratorium-onzekerheid die 
gemakkelijk 0.5% kan bedragen). In Nederland wordt HbA1c al gerapporteerd in de nieuwe 
internationale eenheid mmol/mol, en ook de Vlaamse Diabetes Vereniging werkt aan 
richtlijnen hierover. Sinds 2010 wordt het gebruik van HbA1c voor de diagnose van DM 
toegelaten in internationale richtlijnen. De WHO heeft HbA1c eveneens aanvaard voor de 
diagnose van DM, doch voor ontwikkelingslanden blijft de nadruk liggen op 
glycemiemetingen, die goedkoper en makkelijker te bepalen zijn in het laboratorium. De test 
is ook onbetrouwbaar bij hemoglobinopathieën, -varianten of hematologische problemen, wat 
een belangrijke beperking is voor de ontwikkelingslanden waar men de grootste toename van 
DM verwacht. Een belangrijk deel van de patiënten die voldoen aan de criteria voor 
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prediabetes of diabetes op basis van de nuchtere glycemie of OGTT hebben geen DM op basis 
van hun HbA1c. In principe mag men nu de diagnose stellen als één van de criteria voldaan is 
(op basis van nuchtere glycemie, een OGTT of HbA1c), doch men zoekt nog naar een juiste 
plaats voor HbA1c in een stapsgewijze diagnose van DM. 
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