
Geachte mevrouw Borst, beste Suzan, 

Hartelijk dank voor uw email met vragen over MSD en onze behandeling voor mensen met diabetes 

type 2. Onderstaand treft u onze inhoudelijke beantwoording. 

MSD is een innovatief bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt vanuit de gedachte dat nieuwe 

medicijnen een duidelijke meerwaarde moeten bieden. Ze moeten óf effectiever zijn en/of minder 

bijwerkingen geven en een hogere kwaliteit van leven brengen. Wij zetten de patiënt centraal bij de 

ontwikkeling van geneesmiddelen.  

Vanuit deze missie is Januvia (sitaglipine), de DPP-4-remmer van MSD, ontwikkeld en door zowel de 

officiële registratieautoriteiten in Europa en de Verenigde Staten geregistreerd. De wereldwijde 

introductie vond al in 2006 plaats. In Nederland gebeurde dit  in 2007. Omdat Januvia al bijna 10 jaar 

oud is en er inmiddels wereldwijd miljoenen mensen mee behandeld worden, kunnen we niet echt 

meer spreken van een ‘nieuw’ geneesmiddel. 

Medicijnen bij  diabetes type 2 

De diabetes medicijnen die al lang op de markt zijn, zijn onder andere de pillen metformine en 

sulfonylureumderivaten (SU’s). Daarnaast is er insuline beschikbaar, dat gespoten moet worden. De 

SU’s verlagen het bloedsuiker ongeacht de waarde op dat moment en daardoor kan de 

bloedsuikerwaarde doorschieten naar de lage kant.  Dit wordt een hypo genoemd. Een andere 

bijwerking is dat mensen van SU’s dikker worden. Iets dat erg vervelend is bij mensen met diabetes 

type 2, want die moeten over het algemeen juist afvallen.  

Een nieuwere groep tabletten, de DPP-4-remmers, werken afhankelijk van de hoogte van de 

bloedsuikerwaarde. Ze verlagen dus alleen het bloedsuiker als het moet. Je kunt dat vergelijken met 

een thermostaat van de verwarming. De verwarming slaat ook alleen aan als het te koud wordt en 

slaat weer af als de temperatuur op peil is. Door de bloedsuikerafhankelijke werking neemt de kans 

op hypo’s af.  

Onderzoek en monitoring 

Voordat een geneesmiddel beschikbaar komt -dit geldt ook voor DPP-4-remmers- gaan er jarenlange 

onderzoeken met vele duizenden patiënten aan vooraf. Ook na registratie wordt het gebruik van een 

geneesmiddel nauwkeurig gevolgd.  

Bij gebruik van alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen optreden. Om hier zorgvuldig mee om te 

gaan worden bijwerkingen op een systematische manier opgespoord: bijwerkingen kunnen gemeld 

worden door de patiënt zelf of via de behandelend arts of apotheker. Dit gebeurt bij onafhankelijke 

overheidsinstanties of bij de producent van het geneesmiddel. Op basis van deze meldingen 

beoordelen de registratieautoriteiten continu de balans tussen effectiviteit van het middel en de 

bijwerkingen en wordt eventueel de bijsluiter aangepast.  

In de bijsluiter van alle DPP-4-remmers staat als mogelijke bijwerking alvleesklierontsteking vermeld. 

Belangrijk om te weten is dat mensen met diabetes type 2 sowieso een verhoogde kans hebben op 

een ontsteking van de alvleesklier, ongeacht de geneesmiddelen waarmee ze behandeld worden.  

 

Nieuwe geneesmiddelen worden strenger gemonitord dan oudere middelen 

 



Sinds 2008 verplicht de Amerikaanse overheid dat er voor nieuwe diabetesmedicatie aanvullende 

studies gedaan moeten worden om de veiligheid vast te blijven stellen.  

DPP-4-remmers zijn in dit kader uitgebreid onderzocht en zowel de Europese als de Amerikaanse 

autoriteiten concluderen dat er geen verhoogde kans op alvleesklierontsteking bestaat bij de 

behandeling van diabetes met DPP-4-remmers. 

 

Inmiddels zijn er naar de klasse van DPP-4-remmers meerdere aanvullende studies gedaan waar de 

resultaten van gepubliceerd zijn. De uitkomsten van deze studies laten juist zien dat een DPP-4-

remmer een goede optie is voor mensen met diabetes type 2 met hart- en vaatziekten. DPP-4-

remmers hebben namelijk als enige diabetesmiddel met succes de veiligheidsstudies afgerond bij 

deze  patiënten met een verhoogd risico. 

 

Bij de introductie van de SU’s destijds was het geen vereiste om aanvullende veiligheidsstudies uit te 

voeren. Hierdoor ontbreken er aanvullende wetenschappelijke gegevens over de veiligheid van deze 

middelen. Deze middelen worden momenteel in de NHG richtlijn wel genoemd als standaard 

therapie.  

Recente studies naar de behandeling van diabetes met SU’s en met DPP-4-remmers, wijzen op een 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij gebruik van SU’s ten opzichte van DPP-4-remmers. 

Diabetespatiënten die SU’s gebruiken overlijden ook eerder. Op basis van deze gegevens zouden SU’s 

beter niet gebruikt kunnen worden bij diabetespatiënten met hart en vaatziekten omdat SU’s bij 

deze patiënten juist onnodig extra risico geven. 

Europese richtlijnen en de NHG standaard 

 

DPP-4-remmers staan in vele Europese behandelrichtlijnen vermeld, waaronder de als zeer streng 

bekendstaande Engelse artsenrichtlijn. In de meest recente NHG standaard diabetes mellitus (die uit 

2013 stamt) is er een plek voor DPP-4-remmers, ook al is deze plek beperkt. De reden hiervan zou 

kunnen zijn dat de onderzoeken die meer inzicht geven in veiligheid van DPP-4-remmers in 

vergelijking met SU’s gepubliceerd zijn na het uitkomen van de standaard.  

In de NHG standaard diabetes mellitus wordt aangegeven dat de zorg voor mensen met diabetes 

type 2 steeds verder bepaald wordt door de duur van de diabetes, de leeftijd van de patiënt etc. De 

behandeling wordt dus steeds meer geïndividualiseerd. Ook het position statement van de 

Amerikaanse ADA en Europese EASD stelt de patiënt centraal. Wat dat betreft liggen beide richtlijnen 

in elkaars verlengde.  

Patiënt centraal 

MSD staat eveneens achter het principe dat bij de behandelkeuze de patiënt uitgangspunt moet 

zijn.  Wij pleiten ervoor dat huisartsen per patiënt moeten kunnen kiezen uit al de middelen die 

wetenschappelijk onderzocht en goedgekeurd zijn. Iets wat wij al sinds enkele jaren communiceren, 

bijvoorbeeld in de folder ‘de patiënt centraal in NHG standaard diabetes mellitus type 2’ uit 2013. 

Dat kan betekenen dat patiënten behandeld worden met metformine en/of een SU, maar dat kan 

ook betekenen dat een patiënt een DPP-4-remmer krijgt voorgeschreven als dat bijvoorbeeld door 

bijkomende ziekten, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, beter is. Belangrijk is dat de behandeling 

gekozen wordt met de patiënt als uitgangspunt.  

 

De opbrengsten van een behandeling gaan verder dan de prijs van een geneesmiddel alleen  

 



Omdat uitgaven aan geneesmiddelen zogenaamde  maatschappelijke zorgkosten betreffen, is het bij 

de keus van een middel uiteraard belangrijk om ook het prijskaartje mee te nemen. Het is echter 

belangrijk om breder te kijken dan alleen de prijs van een geneesmiddel en bijvoorbeeld ook te kijken 

naar wat een middel voor de patiënt betekent in het dagelijks functioneren. Welke verbetering van 

kwaliteit van leven geeft een medicijn, kan de patiënt weer werken dankzij het gebruik van een 

geneesmiddel en hoeft de patiënt bijvoorbeeld minder vaak naar de dokter of worden 

ziekenhuisopnames voorkomen. 

SU’s kunnen op korte termijn goedkoper zijn door hun lage prijs. Wanneer alles wat hierboven staat 

in de afweging ook meegenomen wordt, kunnen de nieuwere middelen op de langere termijn 

goedkoper uitvallen.  

Tot slot is belangrijk voor MSD dat we altijd op zoek zijn naar verdere verbeteringen. De behandeling 

van diabetes type 2 met een DPP-4-remmer zou tot minder sterfgevallen kunnen leiden bij patiënten 

die naast diabetes, ook hart- en vaatziekten hebben. Dat is waar wij ons dagelijks voor inzetten.  

 


