
 

 

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

(DPP 4 remmers, GLP1 analogen, SGLT2 remmers). Novo Nordisk heeft deze medicijnen ook 

ontwikkeld. Waarom? Zijn er problemen met de oude middelen?  

 Novo Nordisk streeft ernaar tegemoet te komen aan medische behoeften ten aanzien 

van de behandeling van diabetes. Dit kan worden bereikt door de effectiviteit van 

behandelingen te verbeteren of bijwerkingen aan te pakken via aanhoudend 

onderzoek en voortdurende ontwikkeling om patiënten te helpen op een effectieve 

manier hun bloedsuikerspiegels te reguleren. Dit is noodzakelijk om de korte- en 

langetermijncomplicaties van diabetes te voorkomen. Ondanks verbeteringen in de 

behandeling van diabetes worden mensen met deze ziekte nog steeds 

geconfronteerd met aanzienlijke lange termijn complicaties als hart- en vaatziekten 

en nier- en oogproblemen. 

 Novo Nordisk heeft voor de behandeling van diabetes type 2 een GLP-1-analoog 

ontwikkeld, liraglutide (tot maximaal 1,8 mg), die over de hele wereld beschikbaar is. 

Wij zijn van mening dat de GLP-1-receptoragonisten een belangrijke bijdrage vormen 

voor de behandeling van diabetes die meerdere voordelen biedt voor mensen met 

diabetes type 2, zoals verlaging van de bloedsuikerspiegels evenals gewichtsafname 

en een laag risico van episoden van een lage bloedsuikerwaarde. Als zodanig zijn GLP-

1-receptoragonisten een nieuwe en innovatieve behandeling die zorgprofessionals 

extra opties biedt om zorg op maat voor de individuele patiënt te bieden.  

 De oudere generaties behandelmogelijkheden, zoals metformine en 

sulfonylureumderivaten, kunnen bij mensen met diabetes type 2 de 

bloedsuikerspiegels effectief reguleren en hun effectiviteit wordt bewezen door 

jarenlange klinische ervaring. We weten echter dat, hoewel veel patiënten effectief 

met deze geneesmiddelen kunnen worden behandeld, er ook patiënten zijn (circa 

30%1) bij wie de bloedsuikerspiegels niet goed worden gereguleerd. Deze nieuwere 

generaties geneesmiddelen zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften 

van deze patiënten en zijn effectief gebleken bij de behandeling van diabetes. Strak 

opgezette studies en resultaten uit de klinische praktijk hebben de effectiviteit en 

veiligheid van deze geneesmiddelen bij de behandeling van diabetes type 2 bevestigd.  

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

vindt u daarvan?  

 Novo Nordisk ondersteunt de NHG-standaard, die is ontwikkeld voor huisartsen als 

richtlijn voor de behandeling van diabetes type 2 in de eerstelijnszorg. De herziende 

versie biedt ruimte voor geïndividualiseerde zorg, waarbij de patiënt centraal staat, 

iets waar Novo Nordisk het absoluut mee eens is. Het is standaardpraktijk dat 

nieuwere geneesmiddelen in de NHG-standaard niet als eerstelijnsoptie worden 

genoemd.  
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 De NHG-standaard is gebaseerd op een driestappenplan (gebruik van metformine en 

vervolgens, daar waar nodig, toevoeging van een sulfonylureumderivaat, gevolgd 

door het gebruik van NPH-insuline).2 Zoals aangegeven in de NHG-standaard, zijn de 

nieuwere geneesmiddelen een optie voor patiënten die niet voor het driestappenplan 

in aanmerking komen. 

 Zoals geldt voor veel chronische ziektes, kan de behandeling van diabetes type 2 een 

uitdaging zijn. Hoewel de meeste mensen met diabetes type 2 in Nederland goed 

gereguleerd zijn, bereikt ongeveer 30% niet de gewenste bloedsuikerspiegels. Novo 

Nordisk heeft nieuwere generatie geneesmiddelen ontwikkeld specifiek gericht op de 

behoeftes van deze patiënten. Dit komt door verbetering van de effectiviteit, of door 

het aanpakken van enkele van de belangrijke bijwerkingen van huidige 

behandelingen, bijv. episoden van lage bloedsuikerwaarden (hypoglykemie) en 

gewichtstoename, of door een gemakkelijkere behandeling voor patiënten.  

 

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 NHG-standaard is bedoeld als richtlijn voor de behandeling van diabetes type 2 in 

de eerstelijnszorg. De NHG-standaard vermeldt niet dat deze nieuwe innovatieve 

geneesmiddelen niet veel meerwaarde hebben. In de richtlijn worden alleen 

opmerkingen gemaakt over de kosten van de verschillende geneesmiddelen. 

 De nieuwere generatie geneesmiddelen zijn doorgaans nodig voor een klein aantal 

patiënten. In Nederland worden circa 12.000 patiënten met diabetes type 2 

behandeld met een GLP-1-analoog – dat is ongeveer 1,5%3 van alle patiënten. 

Aangetoond is dat de nieuwere behandelingen kosteneffectief zijn en geschikt zijn 

voor gebruik bij specifieke patiëntengroepen. Zo is liraglutide in Europese landen 

goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met diabetes type 2 om 

glykemische controle te bereiken in combinatie met orale glucoseverlagende 

middelen en/of basale insuline wanneer deze, in combinatie met dieet en 

lichaamsbeweging, tot onvoldoende resultaat leiden. Vandaar dat dit geneesmiddel, 

op grond van de beoordeling door Zorg Instituut Nederland, wordt vergoed voor een 

kleinere groep patiënten, d.w.z. degenen die geen adequate bloedglucosecontrole 

bereiken ondanks maximale verdraagbare doseringen metformine en een 

sulfonylureumderivaat en met een body mass index ≥ 35.  

 Het verschil in kosten van de nieuwere geneesmiddelen weerspiegelt ten opzichte 

van de kosten van middelen die al drie tot vier decennia op de markt zijn, de extra 

kosten gerelateerd aan investeringen in research en ontwikkeling om patiënten 

verbeterde opties te kunnen bieden. Voor de patiënten die de nieuwere generatie 

geneesmiddelen nodig hebben, wordt de waarde voor het individu en de 
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maatschappij in termen van verbeterde glykemische controle, minder episoden van 

lage bloedglucosewaarden, gewichtsafname enz. weerspiegeld in de 

kosteneffectiviteit.  

 

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? 

 Novo Nordisk geeft de hoogste prioriteit aan de veiligheid van mensen met diabetes. 

We monitoren continu de veiligheid van al onze geneesmiddelen en stellen deze 

informatie beschikbaar aan de betreffende autoriteiten. 

 Liraglutide (maximaal 1,8 mg), de GLP-1-analoog van Novo Nordisk, is in Nederland al 

meer dan vijf jaar beschikbaar voor de behandeling van diabetes type 2. Wereldwijd 

zijn ongeveer 850.000 patiënten met liraglutide (maximaal 1,8 mg) behandeld, 

resulterend in 2,5 miljoen patiëntjaren behandeling4. 

 Het effectiviteits- en veiligheidsprofiel van liraglutide is duidelijk vastgesteld en 

uitgebreid onderzocht in talrijke klinische onderzoeken. Voor bevestiging van het 

gunstige baten-risicoprofiel van liraglutide zijn aanvullende studies uitgevoerd of nog 

gaande. Momenteel loopt er een grootschalige studie gericht op patiëntveiligheid, 

LEADER®, die naar verwachting in 2016 wordt afgerond en waaraan meer dan 9000 

patiënten meedoen. Deze studie zal belangrijke extra gegevens opleveren over de 

effecten van liraglutide op hart- en vaatziekten bij mensen met diabetes type 2.   

5. Er zijn wetenschappers die zich zorgen maken over de effecten van dpp-4 remmers en GLP1 

analogen op de pancreas. Wat is daarop uw reactie?  

 In een gezamenlijke verklaring gepubliceerd in het New England Journal of Medicine 

in februari 2014, concludeerden de Amerikaanse Food and Drug Administration 

(FDA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat uitspraken over een 

causaal verband tussen op GLP-1 gebaseerde therapieën en bijwerkingen op de 

pancreas, niet bevestigd worden door de beschikbare data. Deze conclusie werd 

gebaseerd op een uitvoerige beoordeling van beschikbare gegevens over de 

veiligheid voor de pancreas van op incretine gebaseerde geneesmiddelen.5  

 De FDA en EMA verklaarden verder dat de huidige kennis over de veiligheid van op 

incretinen gebaseerde therapieën ten aanzien van de pancreas voldoende wordt 

weergegeven in de productinformatie  en dat zij in hun mening bevestigd worden 

door de huidige gegevens over deze geneesmiddelen en pancreatitis.6,7 
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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? 

 Novo Nordisk maakt ernstig bezwaar tegen alle beschuldigingen inzake het 

achterhouden van gegevens. Alle gegevens in het bezit van Novo Nordisk over 

risico's voor de pancreas zijn gedeeld met de regelgevende instanties en kunnen 

worden ingezien op de webpagina's van EMA en FDA. Alle voorvallen van 

pancreatitis uit het klinische onderzoeksprogramma naar diabetes en liraglutide zijn 

gepubliceerd. 

 Novo Nordisk deelt alle bevindingen van klinische onderzoeken met mondiale 

gezondheidsautoriteiten volgens de regelgeving. Als bedrijf streven we ernaar alle 

gegevens van onze klinische onderzoeken te publiceren in peer-reviewed 

tijdschriften, inclusief gegevens over werkzaamheid en veiligheid. Op deze wijze 

voldoen we volledig aan internationale richtlijnen inzake openbaarmaking van 

resultaten van klinische onderzoeken (http://www.novonordisk-

trials.com/website/content/how-we-disclose-trial-information.aspx).  

 De verhoogde enzymwaarden waarnaar in het artikel van D. Cohen wordt verwezen, 

waren opgenomen in de door EMA en FDA beoordeelde gegevens. Een relatie tussen 

veranderingen in de enzymwaarde en nadelige effecten op de pancreas is niet 

vastgesteld.  
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