
Beste mevrouw Borst. 
 
Onderstaand treft u onze antwoorden aan op de gestelde vragen die u ons vorige week woensdag 25 
januari j.l. per mail heeft toegestuurd.  
 

 
1. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe medicijnen voor diabetes type 2 op de markt 

gekomen (DPP 4 remmers, GLP1 analogen, SGLT2 remmers). Eli Lilly heeft deze 
medicijnen ook ontwikkeld. Waarom? Zijn er problemen met de oude middelen?  

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een progressieve ziekte waarbij patiënten 
gedurende jaren steeds aanpassing van hun medicatie behoeven, uiteindelijk leidend 
tot behandeling met insuline. De huidig beschikbare medicatie is helaas niet in staat 
het progressieve karakter van DM2 te keren. Dit is de uitdaging die de ontwikkeling 
van nieuwe geneesmiddelen voor DM2 met zich meebrengt. De combinatie van 
preklinisch-, klinisch- en lange termijn prospectief onderzoek moet uiteindelijk leiden 
tot een behandeling van DM2 die deze progressieve achteruitgang kan keren. De 
nieuwe middelen hebben allen hun eigen productprofielen en –eigenschappen 
waardoor de behandelend arts meer mogelijkheden heeft om maatwerk te leveren 
voor patiënten (die niet meer voldoende reageren op de standaard geneesmiddelen 
zoals vermeld in de NHG standaard, of , contra-indicaties ervaren of bijwerkingen 
ervaren e.d.). 

 
2. In de NHG standaard voor diabetes type 2 zijn de nieuwere middelen geen eerste keuze. 

Wat vindt u daarvan?   
De behandeling van mensen met DM2 is een complexe aangelegenheid en de NHG-
Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening) biedt de eerstelijns 
behandelaar goede handvatten. Het medicamenteuze stappenplan is integraal 
onderdeel van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening). Voor 
veel patiënten biedt dit stappenplan voldoende ruimte. Voor patiënten die 
onvoldoende resultaat of bijwerkingen ondervinden van de in de NHG-Standaard 
beschreven medicamenteuze stappenplan is te weinig ruimte om medicamenteuze 
zorg op maat te bieden. Dit wordt in de standaard als volgt beschreven: “Indien één 
van bovenstaande middelen (metformine, sulfonylureumderivaat, insuline) op 
bezwaren (bijwerkingen, contra-indicaties) stuit, dan dienen eerst de andere twee 
genoemde middelen uit het stappenplan te worden ingezet. Blijven er daarna 
desondanks dwingende redenen bestaan om één van de overige middelen voor te 
schrijven, dan kunnen bij het maken van de keuze de gegevens in [tabel 4: zijnde de 
nieuwe middelen] worden gebuikt”. Dit leidt tot relatief vroege inzet van 
insulinetherapie (met bijbehorende impact op het leven van de patiënt ) terwijl er 
orale geneesmiddelen als alternatief zijn. Tevens leidt dit stappenplan tot 
geneesmiddelcombinaties die binnen de zorgverzekeringswet niet vergoed worden 
(voorbeelden zijn combinaties van insuline met alle nieuwe middelen). Deze 
onvolkomenheid in de richtlijn wordt door verschillende partijen in het veld erkend 
en momenteel wordt door de Nederlandse Diabetes Federatie i.s.m. diverse partijen 
gewerkt aan zogenaamde patiënten profielen die als doel hebben om betere zorg op 
maat te kunnen verlenen. 

 
3. Deze nieuwe medicijnen zijn in vergelijking met de bestaande middelen erg duur, maar 

volgens de richtlijn hebben ze niet veel meerwaarde. Wat is daarop uw reactie?  
De oude orale middelen zijn ontwikkeld in de jaren zestig/zeventig en worden sinds 

jaren generiek aangeboden. Dergelijke prijsvergelijkingen zijn niet opportuun omdat 
de ontwikkelingskosten (lees registratie eisen) van de nieuwe middelen van een 



andere orde zijn dan de kosten toentertijd. Daarenboven hebben de nieuwe middelen 
ook een meerwaarde voor patiënten die niet goed uitkomen met de standaard 
behandeling (zie ons antwoord op vraag 2). De Minister heeft bovendien instrumenten 
in handen om de kosten van geneesmiddelen te kunnen beheersen. Alle 
vertegenwoordigers van de DPP4 remmers, GLP1 analogen en SGLT2 remmers 
hebben een vergoedingslimiet toegekend gekregen. De maximum prijs van deze 
geneesmiddelen wordt bepaald door de Wet op de Geneesmiddelen Prijzen.  
De discussie over meerwaarde is interessant en vangt aan bij een eenduidige definitie 
van meerwaarde welke breder is dan alleen grotere verlaging van het HbA1c. 
Meerwaarde kan ook blijken uit een milder neveneffectenprofiel zoals hypoglykemie 
en gewichtstoename. Het is aan de individuele patiënt om een geïnformeerde 
beslissing te nemen (informed consent) en te kiezen voor de behandeling die in 
zijn/haar specifieke situatie meerwaarde biedt. Voor een bredere bespreking hierover 
verwijzen we naar ons antwoord onder 1 en het internationaal geaccepteerde EASD/ 
ADA Position statement (Diabetes care, Volume 38, January 2015) waar deze 
nieuwere middelen minder conservatief gepositioneerd zijn in vergelijking met de 
NHG-standaard. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid in de eerste lijn zorg te bieden aan 
de individuele behoeften van de patiënt. Deze aanpak biedt de mogelijkheid deze 
kostbare medicatie juist daar in te zetten bij patiënten die dit nodig hebben, voor de 
andere patiënten die minder complexe zorg behoeven kan aan de NHG standaard 
worden vastgehouden (‘duur waar het moet, goedkoop waar het kan’) 

 
4. Artsen en wetenschappers zeggen dat van nieuwe middelen de lange termijn effecten 

nog niet duidelijk zijn. Daarom pleiten ze voor terughoudendheid met het voorschrijven 
van de nieuwe middelen. Wat vindt u daarvan? 

Nieuwe middelen moeten gebruikt worden om langetermijn effecten te kunnen 
bestuderen en vervolgen.  Het inhoudelijke wetenschappelijke debat over dit 
onderwerp met voor- en tegenstanders voor beide standpunten is momenteel nog 
gaande. De Europese registratieauthoriteit EMA beoordeelt of een geneesmiddel 
werkzaam en veilig is. Als een nieuw geneesmiddel aan de daarvoor geldende 
wettelijke eisen voldoet wordt marketingauthorisatie toegekend.  Als een 
geneesmiddel op de markt verschenen is en door grotere aantallen patiënten 
gebruikt wordt zijn er verschillende initiatieven om lange termijn effectiviteit en 
veiligheid te monitoren (bv. Lareb in Nederland). Ook voor de 
geneesmiddelproducenten is bijwerkingregistratie verplicht en zij moeten een 
risicominimalisatieplan (RMP) voor de verschillene geneesmiddelen overleggen aan 
de registratieauthoriteiten. Die RMP’s beogen juist risico’s op lange termijn zoveel 
mogelijk te voorkomen dan wel te verkleinen. Daarnaast lopen er nog andere 
initiatieven. Voor bv. De GLP-1RA, DDP-4 remmer en thiazolidinedione klasse loopt 
momenteel het zgn. SAFEGUARD onderzoek (http://www.safeguard-diabetes.org). 
Dit is een initiatief van de Europese registratieauthoriteit om lange termijn effecten 
van deze klassen te onderzoeken.   

 
5. Er zijn wetenschappers die zich zorgen maken over de effecten van dpp-4 remmers en 

GLP1 analogen op de pancreas. Wat is hierop uw reactie?  
Het is in het belang van diabetespatiënten dat de beschikbare medicamenteuze 
behandelingen effectief en veilig zijn. Aanvullend onderzoek zoals SAFEGUARD, maar 
ook de door de FDA verlangde lange termijn cardiovasculaire veiligheidsstudies zijn 
daarom van groot belang. Gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap 
hebben zowel de FDA/EMA (Egan, AG  NEJM 2014;370:794-7) alsmede de 
ADA/EADS/IDF 
(http://easd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172) het 
standpunt doen uitgaan dat er op dit moment onvoldoende bewijs is om een causale 
relatie tussen het gebruik van deze 2 geneesmiddelklasse en de eerder benoemde 
pancreasbijwerkingen aan te tonen en dat aanvullend onderzoek nodig blijft. 

http://www.safeguard-diabetes.org/
http://easd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172


 
6. Wetenschappers wijzen erop dat farmaceutische bedrijven hebben verzwegen dat 

gebruik van deze medicijnen leidt tot een verhoogd enzymniveau. (Cohen D. Has 
pancreatic damage from glucagon suppressing diabetes drugs been underplayed? BMJ 
2013). Wat is daarop uw reactie? 

Aangezien de betreffende publicatie waarop u doelt exenatide betreft, verwijzen we 
u hiervoor naar de Marketing Authorization Holder 

 
 

 


