DIABETES MELLITUS 4.0B

Diabetes Mellitus-Glucoseregulatie
Versie 4.0 vastgesteld 27 januari 2011. Deze richtlijn is uiterlijk geldig tot januari 2014.
Algemeen
 Doel van de behandeling van diabetes mellitus is het bereiken van zo normaal mogelijke
bloedglucose waarden alsmede het beïnvloeden van cardiovasculaire risicofactoren om op de
lange termijn klachten en complicaties zoals (toename van) hart- en vaatziekten, nefro-, retinoen neuropathie te voorkomen.
 Levensverwachting is belangrijker bij de behandeling van diabetes mellitus dan de
daadwerkelijke leeftijd.
 Bij de behandeling van diabetes mellitus wordt onderscheid gemaakt tussen type 1 diabetes
mellitus (T90.01) en type 2 diabetes mellitus (T90.02).
 Bij type 1 diabetes mellitus is er een absoluut tekort aan insuline, bij type 2 diabetes is er een
relatief tekort aan insuline en ongevoeligheid voor de werking van insuline, en kan de pancreas
onvoldoende insuline produceren om de bloedglucosespiegels binnen de fysiologische grenzen
te handhaven.
 De farmacotherapeutische behandeling, met name bij type 2 diabetes mellitus, richt zich mede
op reductie van risicofactoren op hart- en vaatziekten zoals hypertensie (zie richtlijn
Hypertensie) en dyslipidemie (zie richtlijn Hypercholesterolemie en Hypertriglyceridemie).
 NSAID’s dienen bij diabetes mellitus zoveel mogelijk vermeden te worden.
Niet-medicamenteuze adviezen
 Geef elke patiënt educatie en leefstijladviezen en herhaal deze regelmatig.
 Informeer de patiënt dat hij zelf zijn prognose verbeteren kan door te stoppen met roken (zie
richtlijn Astma of COPD ‘Stoppen met roken’), voldoende te bewegen, gezonde voeding te eten,
de alcoholconsumptie te beperken (vrouwen maximaal 1 eenheid per dag; mannen maximaal 2
eenheden per dag) en bij een BMI > 25 kg/m2 af te vallen.
 Geef uitleg zodat de patiënt inzicht heeft in het belang van:
- (eventuele) controle en regulatie van de eigen bloedglucosewaarde
- de streefwaarden voor de glycemische parameters, lipiden en bloeddruk
- het (zelf) formuleren van haalbare doelen met betrekking tot gewicht rookgedrag,
lichaamsbeweging en zelfmanagement (waaronder medicatietrouw)
- dagelijkse inspectie van de voeten bij een matig of hoog risico op een ulcus en het dragen van
passend schoeisel en sokken zonder dikke naden
- het belang van regelmatige oogheelkundige controle
- herkenning van de signalen van een hyper- en een hypoglykemie en hoe hierop te reageren
- adequaat handelen bij ziekte, koorts, braken
- de metabole effecten van verre reizen
 Geef informatie over de patiëntenvereniging.
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Medicamenteuze adviezen
 Strikte glycemische instelling gedurende de eerste jaren na de diagnose is gunstig voor de

lange termijn effecten van de medicamenteuze behandeling.

Diabetes mellitus type 1, T90.01
Medicamenteuze adviezen
 Type 1 diabetes wordt bij voorkeur in de 2 e lijn behandeld door een team bestaande uit een

internist met expertise in de behandeling van diabetes mellitus, een diabetesverpleegkundige
en een diëtist.
 Insulinetherapie is altijd aangewezen bij type 1 diabetes gezien het absolute insuline tekort.
 Een basaal-prandiaal insuline injectie regime bootst de normale fysiologie het beste na waarbij
voor de maaltijden een kort- of ultrakortwerkende insuline wordt gegeven en voor de nacht
een middellang- of langwerkende insuline.
 Andere mogelijkheid is een tweemaal daagse toediening van een mixinsuline (voor ochtend- en
avond maaltijd) met eventueel een extra injectie voor de middagmaaltijd van een
(ultra)kortwerkende insuline.
 Met de pompbehandeling worden bij sommige patientengroepen betere resultaten bereikt, zoals
bij patiënten met nachtelijke ontregelingen met langwerkende insuline, met een actieve
levensstijl, wisselende levensomstandigheden, actieve sporters en zwangere vrouwen.

Diabetes mellitus type 2, T90.02
Medicamenteuze adviezen
 Voor alle orale bloedglucose regulerende middelen geldt dat ongeveer 15-20% van de type 2
diabeten geen respons vertoont op de therapie.
 Bij type 2 diabetes, waar nog wel insulineproductie is (maar relatief onvoldoende), kan ter
ondersteuning van de orale medicatie in eerste instantie een middellang- of langwerkende
insuline voor de nacht worden gegeven.
 Het opstarten en onderhouden van een insulinetherapie bij type 2 diabetes dient begeleid te
worden door een (huis)arts met expertise in de behandeling van diabetes mellitus, een
diabetesverpleegkundige en een diëtist.
 Bij een eGFR 1 < 50 ml/min zie het Behandelschema bij nierfunctiestoornissen.
 Het behandelschema is weergegeven in schema 1. In het schema is onderscheid gemaakt
tussen goed gevalideerde en minder goed gevalideerde behandelstappen.
 Individuele patiëntkenmerken zijn bepalend voor de invulling van het behandelschema. Ter
ondersteuning van de overweging worden voor- en nadelen van de orale glucoseverlagende
geneesmiddelen weergegeven in tabel 2.

1

De eGFR is alleen betrouwbaar bij redelijk normaal gewicht.
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Stap 1: Leefstijladviezen
 Indien met voorlichting, educatie, aanpassing van de voeding en stimulering van lichamelijke
inspanning na drie maanden de streefwaarden voor de bloedglucosewaarde niet bereikt
worden, ga naar stap 2.

Tabel 1: Streefwaarden glycemische parameters
Nuchtere glucose
Glucose 2 uur postprandiaal
HbA1c

Capillair volbloed
4-7 mmol/l
< 9 mmol/l
< 53 mmol/mol, < 7%

Veneus plasma
4,5-8 mmol/l
< 9 mmol/l

 Overweeg de streefwaarde bij te stellen, afhankelijk van de levensverwachting van de patiënt,

de co-morbiditeit en het cognitief functioneren.
 Overweeg bij een nuchtere glucosewaarde bij diagnose > 10 mmol/l eerder te starten met orale
medicatie (stap 2).
 Overweeg afhankelijk van de kans op dehydratie bij een nuchtere glucosewaarde bij diagnose
> 20 mmol/l direct te starten met insuline (stap 4), bij overgewicht in combinatie met
metformine.
Stap 2: Start met metformine
 Start met metformine in lage dosering.
 Elke 2-4 weken de dosering verhogen totdat een nuchtere bloedglucose < 7 mmol/l in capillair
volbloed is bereikt.
 Ga bij onvoldoende effect (HbA1c > 53 mmol/mol, > 7%), contra-indicatie of intolerantie voor
metformine naar stap 3.
Stap 3: Voeg sulfonylureumderivaat (SU-derivaat) toe
 Voeg sulfonylureumderivaat (*glimepiride, gliclazide, tolbutamide) toe aan metformine.
- Vanwege de hypoglykemische bijwerkingen gaat de voorkeur uit naar kortwerkende SUderivaten zoals tolbutamide en gliclazide, dit geldt met name bij ouderen.
- Elke 2-4 weken de dosering verhogen totdat een nuchtere bloedglucose < 6,5 mmol/l in
capillair volbloed is bereikt.
- Verhoog, zo nodig, ook metformine tot de maximale dosering.
 Overweeg bij intolerantie, contra-indicatie voor SU-derivaten en/of significant risico op
hypoglykemie of de consequenties ervan direct over te stappen op stap 3a (DPP-4-remmer) of
bij insulineresistentie door overgewicht op stap 3b (thiazolidinedion)
 Ga bij onvoldoende effect (HbA1c > 53 mmol/mol, > 7%) bij maximale dosering naar stap 4.
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Stap 3a: Overweeg een DPP-4-remmer (saxagliptine, sitagliptine, vildagliptine) toe
te voegen
 Overweeg saxagliptine, sitagliptine of vildagliptine toe te voegen.
 Ga bij onvoldoende effect (HbA1c > 53 mmol/mol, > 7%) bij maximale dosering naar
stap 4.
Stap 3b: Overweeg thiazolidinedion (pioglitazon) toe te voegen
 Indien naast BMI ≥ 27 kg/m2 ook hart- en vaatziekten bestaan, echter zonder
aanwijzingen voor verhoogd risico op hartfalen dan kan een thiazolidinedion
(pioglitazon) toegevoegd worden aan metformine.
 Ga bij onvoldoende effect (HbA1c > 53 mmol/mol, > 7%) bij maximale dosering naar
stap 4.
Stap 4: Voeg eenmaal daags insuline toe aan orale bloedglucoseverlagende middelen
 Overweeg bij overgewicht met BMI > 30 kg/m2 direct over te stappen op stap 4a (GLP-1agonist).
 Continueer metformine. Overweeg SU-derivaten te continueren. Overige bloedglucoseverlagende middelen stoppen.
 Ga bij een jonge leeftijd, goede mobiliteit en/of hoge mate van zelfzorg naar stap 5.
 Voeg tussen het avondeten en bedtijd 10 IE middellang- of langwerkende insuline toe aan
orale bloedglucoseverlagende middelen.
 Pas bij een (herhaald) verhoogde nuchtere bloedglucosewaarde de insulinedosering aan tot een
waarde van 4-7 mmol/l is bereikt. Wijzig de dosering elke twee tot drie dagen op basis van het
volgende schema:

Tabel 2: Aanpassing insulinedosering
Nuchtere bloedglucose
> 10 mmol/l
7-10 mmol/l
4-7 mmol/l
< 4 mmol/l of nachtelijke hypo

Aanpassing met insulinedosering
Verhoog met 4 IE
Verhoog met 2-4 IE
Continueer schema
Verlaag met 2-3 IE

 Bepaal ter controle op een goede en/of stabiele nuchtere glucosewaarde de HbA1c.
 Ga bij onvoldoende effect naar stap 5.

Stap 4a: Overweeg een GLP-1-agonist (exenatide, liraglutide) toe te voegen
 Overweeg bij overgewicht (BMI > 30 kg/m2) een GLP-1- agonist (*exenatide,
liraglutide) toe te voegen aan metformine en/of SU derivaten
 Overweeg dosering van sulfonylureumderivaten te verlagen om kans hypoglykemie te
verminderen.
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 Ga bij onvoldoende effect (HbA1c > 53 mmol/mol, > 7%) bij maximale dosering naar

stap 4.
Stap 5: Stap over op intensieve insuline therapie
 Stap over, afhankelijk van leeftijd, mobiliteit en mate van zelfzorg op een insuline schema van
- tweemaal daags mix-insuline, of
- driemaal daags (ultra)kortwerkende insuline, of
- driemaal daags (ultra)kortwerkende insuline en eenmaal daags (middel)langwerkende
insuline (basaal-bolustherapie).
 Tweemaal daags mix-insuline: geef 2/3 voor het ontbijt en 1/3 voor het avondeten.
 Viermaal daags schema: 3 dd (ultra)kortwerkende insuline bij de maaltijden en 1 dd
(middel)langwerkende insuline 's avonds.
 Pas de dosering aan tot nuchtere bloedglucose 4-7 mmol/l en postprandiale glucose < 10
mmol/l.
 Zelfcontrole is absoluut noodzakelijk en de frequentie is afhankelijk van de fluctuaties in de
bloedglucose spiegel.
 Ter ondersteuning van de overwegingen in het behandelschema zijn in tabel 3 voor- en nadelen
van orale glucoseverlagende geneesmiddelen weergegeven.

Behandelschema bij nierfunctiestoornissen
 Bij een serumkreatinine > 140 μmol/l of een eGFR 1 < 50 ml/ min geldt het volgende

behandelschema:
Stap 1: Leefstijladviezen
 Zie stap 1 in voorgaand schema
 Indien onvoldoende effectief ga naar stap 2 en bij eGFR1 < 30 ml/min naar stap 3a.
Stap 2: Start met metformine
 Indien eGFR1 tussen 30-50 ml/min aanvankelijk 1000 mg metformine per dag.
 Zie ook stap 2 in voorgaand schema
 Indien onvoldoende effectief ga naar stap 3b
Stap 3a: Voeg repaglinide toe
 Zorgvuldig titreren om hypoglycemische reacties te voorkomen.
 Indien onvoldoende effectief ga naar stap 4.
Stap 3b: Voeg sulfonylureumderivaten toe
 zie ook stap 3 in bovenstaand schema

1

De eGFR is alleen betrouwbaar bij redelijk normaal gewicht.
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 Vanwege de hypoglykemische bijwerkingen gaat de voorkeur uit naar kortwerkende

sulfonylureumderivaten zoals tolbutamide en gliclazide.
 Aanvangsdosering van gliclazide met de helft verlagen.
 Indien onvoldoende effectief ga naar stap 4.
Stap 4: Voeg insuline toe
 Zie stap 4 en 5 in voorgaand schema.

Tabel 3: Voor- en nadelen van glucoseverlagende middelen
Therapie

Voordelen

Nadelen

Stap 2, metformine

Gewichtsneutraal

Maag-darmstoornissen, CI
nierfunctiestoornissen

Stap 3, SU-derivaten

Snel effectief

Stap 3a, DPP-4remmer
Stap 3b, TZD

Gewichtsneutraal

Gewichtstoename, risico van
hypoglykemie voornamelijk
bij langwerkende SUderivaten
Lange-termijn egevens
onvoldoende bekend
Vochtretentie, hartfalen,
fracturen, potentiële toename
hartinfarcten
Gewichtstoename,
hypoglykemie, controle

Stap 4, insuline

Stap 4a, GLP-1agonist

Verbetering
lipidenprofiel
(pioglitazon)
Snel effectief,
vebetering
lipidenprofiel
Gewichtsafname

Maag-darmstoornissen,
lange-termijn gegevens
onbekend
* Bij monotherapie, mede afhankelijk van het uitgangspunt HbA1c
** Indien HbA1c boven de 64 mmol/mol is, is de daling groter
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Verwachte
HbA1cdaling*
11-22
mmol/mol,
1,0-2,0%
11-22
mmol/mol,
1,0-2,0%
6-9 mmol/mol,
0,5-0,8%**
6-15
mmol/mol,
0,5-1,4%
17-38
mmol/mol,
1,5-3,5%
6-22
mmol/mol,
0,5-2,0%
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Geneesmiddelen
Ultrakortwerkende insulines
Insuline aspart
Injectievloeistof 100 IE/ml
Flacon (Novorapid) 1000 IE = 10 ml
Patroon (Novorapid Penfill) 300 IE = 3 ml
WWSP (Novorapid Flexpen) 300 IE = 3 ml
D: Per dag 0,2-1 IE/kg lichaamsgewicht.
A: Toediening direct voor het eten, zo nodig tijdens of direct na het eten.
B: Hypoglykemie, hoge nuchtere bloedglucosewaarden, allergische reacties, lipohypertrofie,
lipoatrofie, veranderingen in refractie- en accommodatievermogen, oedeem.
C: Leverfunctiestoornis, sportbeoefening.
I: Bètablokkers (zowel selectief als niet-selectief) kunnen de ernst van hypoglykemie versterken
en het herstel uit een hypo vertragen.
Insuline glulisine
Injectievloeistof 100 IE/ml
Flacon (Apidra,) 1000 IE = 10 ml
Patroon (Apidra) 300 IE = 3 ml
WWSP (Apidra Optiset, Apidra Solostar) 300 IE = 3 ml
D: Per dag 0,2-1 IE/kg lichaamsgewicht.
A: Toediening 0-15 min voor, tijdens of na het eten.
B: Hypoglykemie, hoge nuchtere bloedglucosewaarden, allergische reacties, lipohypertrofie,
lipoatrofie, veranderingen in refractie- en accommodatievermogen, oedeem.
C: Leverfunctiestoornis, sportbeoefening.
I: Bètablokkers (zowel selectief als niet-selectief) kunnen de ernst van hypoglykemie versterken
en het herstel uit een hypo vertragen.
Insuline lispro
Injectievloeistof 100 IE/ml
Flacon (Humalog) 1000 IE = 10 ml
Patroon (Humalog) 150 IE = 1,5 ml, 300 IE = 3 ml
WWSP (Humalog Pen, Humalog kwikpen) 300 IE = 3 ml
D: Per dag 0,2-1 IE/kg lichaamsgewicht.
A: Toediening 0-15 min voor het eten, indien nodig tijdens of vlak na het eten.
B: Hypoglykemie, hoge nuchtere bloedglucosewaarden, allergische reacties, lipohypertrofie,
lipoatrofie, veranderingen in refractie- en accommodatievermogen en oedeem.
C: Leverfunctiestoornis, sportbeoefening.
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I: Bètablokkers (zowel selectief als niet-selectief) kunnen de ernst van hypoglykemie versterken
en het herstel uit een hypo vertragen.

Kortwerkende insulines
Insuline gewoon
Injectievloeistof 100 IE/ml
Flacon (Insuman Rapid) 500 IE = 5 ml
Flacon (Actrapid) 1000 IE = 10 ml
Patroon (Actrapid Penfill, Humuline Regular, Insuman Rapid) 300 IE = 3 ml
Patroon (Insuman Infusat) 315 IE = 3,15 ml
WWSP (Actrapid Novolet, Insuman Rapid Optis) 300 IE = 3 ml
D: Per dag 0,2-1 IE/kg lichaamsgewicht.
A: 3-4 dd, 15-30 min voor het eten.
B: Hypoglykemie, hoge nuchtere bloedglucosewaarden, allergische reacties, lipohypertrofie,
lipoatrofie, veranderingen in refractie- en accommodatievermogen, oedeem.
C: Leverfunctiestoornis, sportbeoefening.
I: Bètablokkers (zowel selectief als niet-selectief) kunnen de ernst van hypoglykemie versterken
en het herstel uit een hypo vertragen.

Middellangwerkende insulines
Insuline isofaan
Injectievloeistof 100 IE/ml
Flacon (Insulatard) 1000 IE = 10 ml
Patroon (Humuline NPH, Insulatard Penfill, Insuman Basal) 300 IE = 3 ml
WWSP (Humuline NPH, Insulatard Flexpen, Insuman Basal Optis) 300 IE = 3 ml
D: Per dag 0,2-1 IE/kg lichaamsgewicht.
A: 1-2 dd, 45-60 min voor het eten.
B: Hypoglykemie, hoge nuchtere bloedglucosewaarden, allergische reacties, lipohypertrofie,
lipoatrofie, veranderingen in refractie- en accommodatievermogen, oedeem.
C: Leverfunctiestoornis, sportbeoefening.
I: Bètablokkers (zowel selectief als niet-selectief) kunnen de ernst van hypoglykemie versterken
en het herstel uit een hypo vertragen.
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Langwerkende insulines
Insuline detemir
Injectievloeistof 100 IE/ml
Injectievloeistof 100 IE/ml
Patroon (Levemir Penfill) 300 IE = 3 ml
WWSP (Levemir Flexpen, Levemir Innolet) 300 IE = 3 ml
D: Per dag 0,2-1 IE/kg lichaamsgewicht.
A: 1-2 dd.
B: Hypoglykemie, hoge nuchtere bloedglucosewaarden, allergische reacties, lipohypertrofie,
lipoatrofie, veranderingen in refractie- en accommodatievermogen, oedeem.
C: Leverfunctiestoornis, sportbeoefening.
I: Bètablokkers (zowel selectief als niet-selectief) kunnen de ernst van hypoglykemie versterken
en het herstel uit een hypo vertragen.
Insuline glargine
Injectievloeistof 100 IE/ml
Flacon (Lantus) 1000 IE = 10 ml
Patroon (Lantus) 300 IE = 3 ml
WWSP (Lantus Optiset, Lantus Solostar) 300 IE = 3 ml
D: Per dag 0,2-1 IE/kg lichaamsgewicht.
A: 1 dd.
B: Hypoglykemie, hoge nuchtere bloedglucosewaarden, allergische reacties, lipohypertrofie,
lipoatrofie, veranderingen in refractie- en accommodatievermogen, oedeem.
C: Leverfunctiestoornis, sportbeoefening.
I: Bètablokkers (zowel selectief als niet-selectief) kunnen de ernst van hypoglykemie versterken
en het herstel uit een hypo vertragen.

Biguaniden
Metformine
Tablet 500 mg, 850 mg, 1000 mg
D: 2-3 dd 500-850 mg, zo nodig na 10-15 dagen geleidelijk verhogen tot max. 3 dd 1000 mg.
A: Tabletten tijdens of na het eten innemen. Indien eGFR 1 tussen 30-50 ml/min startdosering
verlagen naar 2 dd 500 mg.
B: Maagdarmstoornissen, smaakverstoring (metaalsmaak), lactaatacidose.
C: Verminderde nierfunctie (eGFR1 < 30 ml/min), borstvoeding, kinderwens (vrouw),
zwangerschap.

1

De eGFR is alleen betrouwbaar bij redelijk normaal gewicht.
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I: Ritonavir kan het metabolisme remmen.

Sulfonureumderivaten
*Glimepiride
Tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg
D: 1 dd 1mg, zo nodig elke 1-2 weken verhogen tot max. 1 dd 6 mg.
A: Tabletten voor of tijdens het eten innemen. Indien eGFR1 < 50 ml/min startdosering met de
helft verlagen.
B: Hypoglykemie, maagdarmstoornissen, gewichtstoename, voorbijgaande visusstoornissen,
allergische huidreacties, afwijkingen in het bloedbeeld, zeer ernstige
overgevoeligheidsreacties.
C: Verminderde nierfunctie, kinderwens (vrouw), zwangerschap, borstvoeding, CYP2C9 *2/*2,
CYP2C9 *2/*3, CYP2C9 *3/*3, CYP2C9 poor metabolizer.
I: Ritonavir kan het metabolisme remmen. Bètablokkers kunnen de ernst van hypoglykemie
versterken en het herstel uit een hypo vertragen.
Gliclazide
Tablet MR 30 mg
Tablet (gereguleerde afgifte) 30 mg, 80 mg
D: Tabletten MR 30 mg: 1 dd 30 mg. Bij geen effect na 2 weken verhogen en bij onvoldoende
effect met stappen van 30 mg en intervallen van ten minste 1 maand verhogen tot max. 120
mg per dag.
Tabletten 80 mg mga: 2 dd 80 mg. Na 14 dagen zo nodig dosis aanpassen tot max. 240 mg
per dag.
A: Tabletten MR bij het ontbijt innemen. Indien eGFR 1 < 50 ml/min startdosering met de helft
verlagen. Tabletten mga kort voor of tijdens het eten innemen. Bij overschakelen kan worden
aangehouden dat 1 tablet 80 mg mga overeenkomt met 1 tablet MR 30 mg.
B: Hypoglykemie, maagdarmstoornissen, gewichtstoename, voorbijgaande visusstoornissen,
allergische huidreacties, afwijkingen in het bloedbeeld, zeer ernstige
overgevoeligheidsreacties.
C: Porfyrie, verminderde nierfunctie, kinderwens (vrouw), zwangerschap, borstvoeding.
I: Ritonavir kan het metabolisme remmen. Bètablokkers kunnen de ernst van hypoglykemie
versterken en het herstel uit een hypo vertragen.
• Gliclazide MR is duurder dan gliclazide mga.
Tolbutamide
Tablet 500 mg, 1000 mg
D: 1 dd 0,5 g, zo nodig elke week verhogen tot 2 dd 1 g.

1

De eGFR is alleen betrouwbaar bij redelijk normaal gewicht.
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A: Tabletten innemen kort voor of tijdens de maaltijd. Dagdoses tot 1 g bij het ontbijt innemen,
dagdoses van meer dan 1 g, in 2 doses innemen, bij het ontbijt en bij het avondeten.
B: Hypoglykemie, maagdarmstoornissen, gewichtstoename, voorbijgaande visusstoornissen,
allergische huidreacties.
C: Porfyrie, kinderwens (vrouw), zwangerschap, borstvoeding.
I: Ritonavir kan het metabolisme remmen. Bètablokkers kunnen de ernst van hypoglykemie
versterken en het herstel uit een hypo vertragen.

DPP-4-remmers
Saxagliptine
Tablet 5 mg
D: 1 dd 5 mg.
B: Infectie van bovenste luchtwegen, urineweginfectie, gastro-enteritis, sinusitis, hoofdpijn,
braken, duizeligheid, vermoeidheid.
C: Leverfunctiestoornis, kinderwens(vrouw),zwangerschap, borstvoeding.
I: Sitagliptine
Tablet 100 mg
D: 1 dd 100 mg.
A: Eventueel dosering van SU-derivaat verlagen om kans op hypoglykemie te verminderen.
B: C: Leverfunctiestoornis, verminderde nierfunctie, kinderwens (vrouw), zwangerschap,
borstvoeding.
I: Vildagliptine
Tablet 50 mg, 100 mg
D: In combinatie met metformine of een thiazolidinedionderivaat: 2 dd 50 mg.
In combinatie met een sulfonylureumderivaat: 1 dd 50 mg ‘s morgens.
A: De behandeling dient te worden gestaakt indien de transaminasewaarden blijven stijgen na
meer dan 3x de bovengrens van de normaalwaarde, geelzucht of andere tekenen van
leverfunctiestoornis.
B: Duizeligheid.
C: Leverfunctiestoornis, verminderde nierfunctie, kinderwens (vrouw), zwangerschap,
borstvoeding.
I: -
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Thiazolidinedionen
Pioglitazon
Tablet 30 mg, 45 mg
D: 1 dd 15-30 mg, zo nodig verhogen tot 1 dd 45 mg.
B: Visusstoornissen, bovenste luchtweginfectie, gewichtstoename, hypo-esthenie,
hepatocellulaire dysfunctie, leverfalen.
C: Leverfunctiestoornis, hartfalen, kinderwens (vrouw), zwangerschap.
I: -

GLP-1-agonisten
*Exenatide
Injectievloeistof 250 μg/ml (wwsp 1,2 ml; 2,4 ml)
D: 2 dd 5 μg gedurende ten minste 1 maand, zo nodig na 1 maand verhogen tot 2 dd 10 μg.
A: Subcutane toediening in buikwand, dij of bovenarm, binnen 60 min. voor het eten.
Bij ouderen of bij een eGFR 1 < 30-50 ml/min moet de dosisverhoging tot 2 dd 10 μg per dag
voorzichtig worden uitgevoerd.
B: C: Verminderde nierfunctie, kinderwens (vrouw), zwangerschap.
I: Liraglutide
Injectievloeistof 6 mg/ml (wwsp 3 ml)
D: 1 dd 0,6 mg, na ten minste 1 week verhogen tot onderhoudsdosering 1 dd 1,2 mg, max. 1 dd
1,8 mg.
A: Subcutane toediening in buikwand, dij of bovenarm.
B: C: Verminderde nierfunctie, schildklierfunctiestoornis, kinderwens(vrouw), zwangerschap,
borstvoeding.
I: Meglitiniden
Repaglinide
Tablet 0,5 mg, 1 mg, 2 mg
D: 0,5 mg per keer. Zo nodig elke 1-2 weken verhogen tot onderhoudsdosering, max. 4 mg per
keer, max. 16 mg per dag.

1

De eGFR is alleen betrouwbaar bij redelijk normaal gewicht.
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A: Kort (meestal 15 minuten) voor elke hoofdmaaltijd innemen. Indien eGFR 1 < 30 ml/min
startdosering met de helft verlagen.
B: Hypoglykemie, buikpijn, diarree, overgevoeligheidsreacties.
C: Verminderde nierfunctie (eGFR1 < 10 ml/min), kinderwens (vrouw), zwangerschap.
I: Ritonavir en lopinavir kunnen het metabolisme remmen. Bètablokkers kunnen de ernst van
hypoglykemie versterken en het herstel uit een hypo vertragen. Gemfibrozil kan de
plasmaspiegel verhogen.

1

De eGFR is alleen betrouwbaar bij redelijk normaal gewicht.
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Argumentatie
Algemeen
 De werkgroep conformeert zich deels aan de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2. Daar waar afgeweken
wordt van deze richtlijn wordt dit beschreven in de argumentatie [1].
 NSAID’s dienen, indien enigszins mogelijk, vermeden te worden bij patienten met diabetes mellitus vanwege de
verhoogde kans op gastrointestinale bloedingen [2].
Niet-medicamenteuze adviezen
 De niet-medicamenteuze adviezen zijn overgenomen uit de NHG-standaard, en gelden voor zowel type 1 als type
2 diabetes [1,3,4].
 De werkgroep heeft het advies van de Gezondheidsraad (december 2006) overgenomen om het alcoholgebruik
verder te beperken tot 1 glas per dag voor vrouwen en 2 glazen per dag voor mannen [5].
Medicamenteuze adviezen
 De UKPDS toont vanwege de gunstige lange termijn effecten van de medicamenteuze behandeling het belang aan
om bij recent gediagnosticeerde diabeten een strikte glykemische instelling gedurende de eerste jaren na de
diagnose na te streven [6,7]. In een later stadium na de diagnose, zijn in de ADVANCE, ACCORD en de VADT,
uitgevoerd bij personen met gevorderde diabetes en vaak al manifeste hart- en vaatziekten, de voordelen van een
strikte glykemische instelling niet meer aangetoond, er is dan wel een reductie op macrovasculaire
complicaties [8-10].
 Een voorwaarde bij het opstarten en onderhouden van de insulinetherapie is een zogenaamd diabetesteam, in de
2e lijn bestaande uit een internist met belangstelling voor diabetes een diabetesverpleegkundige en diëtist; en in
een 1e lijnssetting door een huisarts met belangstelling voor diabetes mellitus een
praktijkverpleegkunidge/ondersteuner en een diëtist [11].

Diabetes mellitus type 1
Medicamenteuze adviezen
 Een basaal-prandiaal insuline injectie regime bootst de normale fysiologie het beste na waarbij voor de maaltijden
een kort- of ultrakortwerkende insuline wordt gegeven en voor de nacht een middellang- of langwerkende
insuline [11,12]
 Andere mogelijkheid is een tweemaal daagse toediening van een mixinsuline (voor ochtend- en avond maaltijd)
met eventueel een extra injectie voor de middagmaaltijd van een (ultra)kortwerkende insuline [11,12].

Diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze adviezen
 De werkgroep heeft het behandelschema van ADA/EASD (American Diabetes Association/European Association
for the study of diabetes) als uitgangspunt genomen [13]. In het behandelschema wordt conform de ADA/EASD
onderscheid gemaakt tussen goed gevalideerde en minder gevalideerde geneesmiddelen.
 In de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 uit 2006 zijn de nieuwere geneesmiddelen niet of beperkt
beoordeeld [1]. De werkgroep heeft van het NHG-standpunt over de DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten kennis
genomen, maar niet overgenomen [14]. Zie argumentatie stap 3a en 4a.
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 De werkgroep heeft de NICE-richtlijn meegenomen voor de plaats van de nieuwere geneesmiddelen in het
behandelschema [15]. In de NICE worden de nieuwere middelen inclusief voor- en nadelen beschreven en
hebben alle bloedglucoseverlagende middelen een plaats gekregen in het behandelschema in plaats ven een
standaard behandelschema voor elke diabetes patiënt te maken. De werkgroep is van mening dat meerdere
patiëntkenmerken bepalend zijn voor de keuze van therapie bij diabetes mellitus type 2.
 Ter ondersteuning van de overwegingen in het behandelschema zijn in tabel 3 de voor- en nadelen van de
verschillende orale glucoseverlagende geneesmiddelen weergegeven [13]. In tabel 3 is de verwachte HBA1cdaling van de GLP-1-agonisten verhoogd tot 2% ten opzichte van de overgenomen tabel uit de
ADA/EASD [13,16].
 In het behandelschema is conform de ADA middels de HbA1C-waarde aangegeven wanneer een behandelstap
onvoldoende effectief is en overgegaan moet worden naar een volgende stap [17].
 Stap 1 en 2 zijn conform de NHG-standaard Diabetes Mellitus. In de ADA/EASD-consensus zijn leefstijladviezen
en metformine samengevoegd in stap 1.
 Van alle orale bloedglucose regulerende middelen geldt dat ongeveer 15-20% van de personen met type 2
diabetes geen respons vertoont op de therapie [18].
 Vanwege de grotere kans op bijwerkingen bij het voorschrijven van een maximale dosering metformine (3000 mg
per dag) is de werkgroep van mening dat voordat de maximale dosering bereikt is overgestapt moet worden op
stap 3 (voeg sulfonylureumderivaat toe). En eventueel bij onvoldoende effect in stap 3 de metformine verhogen
tot de maximale dosering.
 Bij verhogen van de dosering van metformine van 2 dd 500 mg wordt overgegaan op 2 dd 850 mg of 1000 mg
i.p.v. 3 dd 500 mg [experience based] ten behoeve van het verhogen van de compliance.
 Stap 3 in de NHG-standaard is een combinatie van sulfonylureumderivaten en thiazolidinedionen.
 De vervolgstap in de ADA/EASD-richtlijn is het toevoegen van sulfonylureumderivaten of insuline aan metformine.
En in de minder gevalideerde alternatieve stap wordt pioglitazon of DPP-4-remmer toegevoegd aan de
sulfonylureumderivaten [13].
 Stap 3a/3b zijn een alternatief bij intolerantie, contraindicatie voor sulfonylureumderivaten, danwel een significant
risico op hypoglykemie. Een significant risio op hypoglykemie of op de consequenties ervan hebben bv oudere
patienten, patienten met bijzondere beroepen (werken op grote hoogte, of gevaarlijke machines e.d.) of patiënten
in bepaalde sociale omstandigheden (bv alleenwonend) [13]. De alternatieven van stap 3a/3b zijn minder
gevalideerd voor diabetes mellitus dan de sulfonylureumderivaten.
 In stap 3a zijn de DPP-4-remmers opgenomen. Het feit dat DPP-4-remmers gewichtsneutraal zijn is een voordeel
bij patiënten met een overgewicht. De verlaging van het HbA1c-gehalte zowel in mono- als combinatietherapie
door de DPP-4-remmers sitagliptine, vildagliptine en saxagliptine, is op basis van indirecte vergelijking
vergelijkbaar [19].
 In stap 3b zijn de thiazolidinedionen opgenomen. Het Europese bureau voor geneesmiddelenbeoordeling (EMA)
concludeert na afronding van de beoordeling van de balans werkzaamheid-schadelijkheid voor de
thiazolinedionen dat de voordelen van deze middelen groter zijn dan de eventuele risico’s bij de behandeling van
type 2 diabetes [20]. Indien naast BMI > 27 kg/m2 ook hart- en vaatziekten bestaan, echter zonder aanwijzingen
voor verhoogd risico op hartfalen dan kan een thiazolidinedion voorgeschreven worden.
 Stap 4 is het toevoegen van insuline aan de orale medicatie zoals ook in de NHG-standaard.
 Zodra gestart wordt met insuline wordt geadviseerd om metformine te continueren, thiazolidinedionen te stoppen
overeenkomstig de NHG-standaard [1]. DPP-4-remmers en TZD’s dienen ook gestopt te worden, overwogen
moet worden om de SU derivaten te continueren.
 De werkgroep is van mening dat het regelmatig volgen van nascholing over insuline voor voorschrijvers essentieel
is.
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 In stap 4a zijn de GLP-1-agonisten opgenomen voor obese patiënten (BMI > 30 kg/m2) patiënten met
diabetische mellitus type 2, die onvoldoende gereguleerd zijn met de combinatie metformine en een
sulfonylureumderivaat in maximaal verdraagbare dosering én bij wie het verlagen van het lichaamsgewicht
ondanks begeleiding bij het dieet en stimuleren van de lichaamsbeweging een probleem vormt [21,22]. De
werkgroep neemt als voorwaarde een BMI > 30kg/m2 op omdat bij de obese patienten de gewichtsafname door
GLP-1-agonisten essentieel is, en de meeste onderzoeken gedaan zijn bij patientengroep met een BMI > 30
kg/m2 [23-26]. GLP-1-agonisten staan op bijlage 2 van Regeling Zorgverzekering en aan de vergoeding is een
voorwaarde verbonden.
 Stap 5 is een intensivering van de insuline therapie van 1 dd schema naar 2 tot 4 dd schema.
 Vooral bij een viermaal daags insulineschema dient in een later stadium overwogen te worden of continuering van
een sulfonylureumderivaat nog zinvol is.
 Uit de Treating to target in type 2 Diabetes (4T) studie blijkt dat met een 2 of 3 dd insulineschema 0,4-0,5%
meer HbA1c-daling wordt behaald dan met een 1 dd schema. De kans op hypoglykemie en gewichtstoename is
bij een 1dd dosering lager [27].
 De werkgroep is van mening dat voor een optimale glucoseregulatie op basis van de 4-T afhankelijk van de
leeftijd, mobiliteit en mate van zelfzorg gekozen moet worden voor een 2, 3 of 4 dd schema [27].
 Een behandelschema voor diabetes mellitus type 2 bij nierfunctiestoornissen is apart beschreven om eventuele
onduidelijkheden in het andere behandelschema te voorkomen.
 Bij afnemende nierfunctie neemt de insulinebehoefte in de regel af [28].
 Metformine kan bij een nierfunctiestoornis de kans op melkzuuracidose verhogen en is gecontraindiceerd bij een
ernstige nierfunctiestoornis. Bij een eGFR 1 van 30-50 ml/min wordt de aanvankelijke verlaagd naar 2 dd 500 mg
[28]. Metfomine wordt opgenomen als stap 2 in de het behandelschema bij nierfunctiestoornissen.
 In een onderzoek bleek repaglinide veilig te kunnen worden toegepast bij milde of matige nierfunctiestoornissen
[28,29]. Bij ernstige nierfunctiestoornissen dient wel zorgvuldig getitreerd worden om hypoglycemische reacties
te voorkomen. Repaglinide wordt opgenomen als stap 3a in het behandelschema bij nierfunctiestoornissen.
 Sullfonylureumderivaten zijn volgens de registratieteksten gecontraindiceerd bij ernstige nierfunctiestoormissen.
Indien echter de aanvangsdosering van glimipiride en gliclazide met de helft wordt verlaagd kan het gebruikt
worden bij nierfunctiestoornissen. Voor tolbutamide is geen dosisaanpassing nodig bij een eGFR1 > 10 ml/min
[28].
 Vanwege de hypoglykemische bijwerkingen geeft de werkgroep de voorkeur aan de kortwerkende
sulfonylureumderivaten bij nierfunctiestoornissen, zoals tolbutamide en gliclazide.
 De thiazolidinedionen geven een verhoogde kans op vochtretentie en hartfalen hetgeen ongewenst is bij
nierfunctiestoornissen, de thiazolidinedionen worden niet opgenomen in het behandelschema bij
nierfunctestoornissen.

Geneesmiddelen
Insulines
 De volgende insulinegroepen zijn beoordeeld: ultrakort-, kort-, middellang en langwerkende insulines.
 De werking van de ultrakortwerkende insulines treedt binnen 10 tot 15 minuten in en is maximaal 30 minuten na
de injectie om na 2 tot 3 uur te zijn uitgewerkt. De werking van humaan kortwerkende insuline treedt in na 30
minuten en houdt circa 4 tot 6 uur aan [11].

1

De eGFR is alleen betrouwbaar bij redelijk normaal gewicht.
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 De ultrakortwerkende insulines geven een betere postprandiale bloedglucosecontrole en minder hypoglykemieën
dan kortwerkende insulines [29,30].
 Kortwerkende insuline wordt o.a. gegeven bij vertraagde maaglediging, of bij mensen bij wie ultrakortwerkende
analogen te kort werken.
 De werkgroep is van mening dat er klinisch relevante verschillen bestaan tussen ultrakort- en kortwerkende
insulines.
 De volgende ultrakortwerkende insulines zijn beoordeeld: insuline aspart, insuline glulisine en insuline lispro.
 De werkgroep is van mening dat er geen klinisch relevante verschillen bestaan tussen insuline aspart, insuline
glulisine en insuline lispro. Deze ultrakortwerkende insulines worden opgenomen in de richtlijn.
 De werking van het middellangwerkende insuline treedt na 4 tot 6 uur in en houdt circa 16 tot 18 uur aan [11].
 De langwerkende insuline analogen (detemir en glargine) geven minder nachtelijke hypoglykemieën dan het
middellang werkende insuline isofaan [31-34].
 De werkgroep is van mening dat er klinisch relevante verschillen bestaan tussen middellang- en langwerkende
insulines.
 De werkgroep heeft de volgende langwerkende insulines beoordeeld: insuline detemir en insuline glargine.
 De langwerkende insuline analogen detemir en glargine hebben een stabiele werkzaamheid die, afhankelijk van
de dosering, ongeveer 24 uur aanhoudt. Glargine en detemir kunnen in het algemeen betrouwbaar 1 maal daags
gegeven worden [35-37].
 De werkgroep is van mening dat er geen klinisch relevante verschillen bestaan tussen insuline detemir en insuline
glargine.
 De werkgroep kan geen uitspraak doen over klinisch relevante verschillen tussen de verschillende insulinepennen.
De werkgroep is van mening dat de keuze van een insuline toedieningssysteem een subjectieve voorkeur van de
patiënt betreft. De ervaring binnen de werkgroep is dat de voorkeur van de meeste patiënten uitgaat naar
Novopennen®, vanwege het gebruiksgemak en een grotere betrouwbaarheid op langere termijn (experience
based).
Sulfonylureumderivaten
 De volgende sulfonylureumderivaten (SU-derivaten) zijn door de werkgroep beoordeeld: glibenclamide, gliclazide,
glimepiride en tolbutamide.
 Tolbutamide, gliclazide, glibenclamide en glimepiride worden door de werkgroep als vergelijkbaar effectief
beschouwd [3].
 Gebruik van glibenclamide kan leiden tot langdurige hypo's die dagen kunnen duren [3]. Glibenclamide wordt op
grond hiervan niet opgenomen in de richtlijn.
 De werkgroep maakt geen onderscheid tussen kort- en langwerkende SU-derivaten. De kortwerkende SUderivaten geven minder kans op hypoglykemie, echter het belang van een goede therapietrouw is bij diabeten
ook evident en dit wordt beter bereikt bij een eenmaal daagse dosering. Vanwege de kans op hypoglykemieën
gaat de voorkeur uit, met name bij ouderen, naar een kortwerkende SU derivaat, zoals tolbutamide en gliclazide.
 In een vergelijkende studie waarin de gereguleerde vorm van gliclazide werd vergeleken met glimepiride werd
eenzelfde effect van beide middelen op de HbA1c waargenomen, bij glimepiride traden echter meer hypo’s op
[38]. Of dit verschil komt door de gereguleerde vorm van gliclazide of dat een klinisch significant verschil is
tussen gewone gliclazide en glimepiride is niet bekend.
 Bij overschakelen kan worden aangehouden dat gliclazide mga 80 mg overeenkomt met gliclazide MR 30
mg [39].
 De werkgroep is van mening dat er geen klinisch relevante verschillen zijn tussen gliclazide, glimepiride en
tolbutamide.
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 De dosisequivalentie wordt vastgesteld op gliclazide 160 mg, glimepiride 2 mg en tolbutamide 1.5 g [39].
 Glimepride is 75% goedkoper dan tolbutamide en 80% goedkoper dan gliclazide.De maximale theoretische
besparing is regionaal meer dan € 100.000 per jaar.
 Gliclazide mga is 20% goedkoper dan gliclazide MR.
 In de geneesmiddelteksten zijn de doseringsadviezen bij verminderde nierfunctiie overgenomen uit Commentaren
Medicatiebewaking [28].
DPP-4-remmers
 De werkgroep heeft de volgende DPP-4-remmers beoordeeld:saxagliptine, sitaglipine en vildagliptine.
 Saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine zijn geregistreerd voor toepassing in combinatie met metformine en met
een thiazolidinedion, indien niet wordt uitgekomen met deze middelen in monotherapie.
 Op basis van het beschikbare, kortdurende onderzoek lijkt het bijwerkingenpatroon vooralsnog mild van aard voor
saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine. Theoretisch kunnen op basis van het werkingsmechanisme een aantal
potentiële risico’s optreden (bv infecties) [19].
 De effectiviteit, bijwerkingen en toepasbaarheid van de DDP-4 remmers komen grotendeels overeen met elkaar.
Bij vildagliptine is echter terughoudendheid geboden bij gebruik bij hartfalen, terwijl met sitagliptine en
saxagliptine een grotere kans op interacties bestaat [19].
 De werkgroep is van mening dat er geen klinische relevante verschillen bestaan tussen saxagliptine, sitaglitine en
vildagliptine.
 De dosisequivalentie wordt vastgesteld op saxagliptine 5 mg, sitaglitpine 100 mg en vildaglitpine 100 mg [19].
Thiazolidinedionen
 De volgende thiazolidinedionen zijn door de werkgroep beoordeeld: pioglitazon en rosiglitazon.
 Pioglitazon en rosiglitazon worden door de werkgroep als vergelijkbaar effectief beschouwd. De maximale werking
van thiazolidinedionen wordt pas na 6 – 8 weken bereikt.
 Van pioglitazon zijn de effecten op het lipidenspectrum wat gunstiger dan van rosiglitazon, maar deze effecten zijn
dermate beperkt dat thiazolidinedionen een additionele behandeling van hypertensie en dislipidemie niet
overbodig maken [40-43].
 De PRO-ACTIVE studie laat positieve resultaten zien voor pioglitazon, er is een significant verschil op secundaire
eindpunten (CVI, AMI, overlijden) ten opzichte van placebo. De studie is mogelijk te kort (3 jaar) geweest om een
significant verschil op primaire eindpunten te zien [44].
 De RECORD studie laat geen vergelijkbare positieve resultaten zien voor rosiglitazon. De RECORD studie [45] is
een interim-analyse en geen eindpuntstudie zoals de PRO-ACTIVE.
 In een langetermijn studie werd een toegenomen incidentie van botfracturen waargenomen bij vrouwelijke
patiënten die rosiglitazon als monotherapie gebruikten. Deze toegenomen incidentie werd waargenomen na het
eerste jaar behandeling, en bleef verhoogd gedurende het onderzoek. De kans op fracturen dient te worden
afgewogen bij de behandeling van patiënten met rosiglitazon, in het bijzonder bij vrouwelijke patiënten [46]. Ook
bij pioglitazon werd een verhoogde incidentie van botfracturen bij vrouwen waargenomen [44,47].
 Vanwege het advies van de CBG om de onderstaande waarschuwingen nauwlettend op te volgen bij het
voorschrijven van rosiglitazon besluit de werkgroep rosiglitazon niet meer op te nemen in het behandelschema.
De werkgroep is niet van mening dat de patienten die voldoen aan de voorwaarden moeten stoppen met de
rosiglitazon, dit zijn: geen hartfalen of hartfalen in de anamnese, alleen in uitzonderlijke gevallen samen met
insuline gebruiken en dan deze patienten nauwkeurig volgen, het is niet aanbevolen bij patienten met ischemische
hartaandoeningen en/of perifere arteriele aandoeningen [48].
 Naar aanleiding van een negatief advies van de EMA heeft de fabrikant van rosiglitazon in oktober 2010 besloten
alle rosiglitazon bevattende producten in de EU van de markt te halen.
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 De werkgroep neemt van de thiazolindedionenen alleen pioglitazon op in de richtlijn.
 In de geneesmiddeltekst wordt opgenomen dat combinatie met insuline de incidentie van hartfalen
verhoogt [46,47].
GLP-1-agonisten
 De volgende GLP-1-agonisten zijn beoordeeld: exenatide en liraglutide.
 In een review van Hansen et al. waarin de GLP-1-receptor agonisten besproken worden wordt geconcludeerd dat
de enige directe vergelijking tussen liraglutide en exenatide een open-label studie is en dat duidelijk meer directe
vergelijkingen nodig zijn om conclusies te kunnen trekken [23].
 In een artikel van Neumiller et al. waarin de LEAD studies met liraglutide besproken worden wordt geconcludeerd
dat liraglutide een voordeel heeft ten opzichte van exenatide door de eenmaaldaagse dosering, maar dat de
invloed op het HbA1c en lichaamsgewicht hetzelfde is [24].
 Liraglutide geeft minder misselijkheidsklachten dan exenatide [26,49].
 De werkgroep conformeert zich aan de conclusie van het review van Hansen [23] en is vooralsnog van mening
dat er geen klinisch relevante verschillen zijn tussen exenatide en liraglutide.
 De dosisequivalentie wordt vastgesteld op exenatide 15 μg en liraglitide 1,2 mg [50].
 Exenatide is 25% goedkoper dan liraglutide.De maximale theroretische besparing is regionaal meer dan
€ 50.000 per jaar.
 In de geneesmiddeltekst is als verminderde nierfunctie als contraindicatie toegevoegd confom de SPC-tekst [22].
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