
Antwoorden op vragen van Zembla aan Janssen over “nieuwe medicijnen voor 
diabetes type 2” 

1. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe medicijnen voor diabetes type 2 op de markt gekomen (DPP 4 
remmers, GLP1 analogen, SGLT2 remmers). Janssen heeft ook een van deze medicijnen ontwikkeld. 
Waarom? Zijn er problemen met de oude middelen? 
 
De afgelopen jaren is er voortschrijdend inzicht ontstaan in het ziektebeeld diabetes 

mellitus type 2 en de daarbij betrokken organen en systemen in het lichaam. Zo konden 

nieuwe aangrijpingsmechanismen voor geneesmiddelen ontwikkeld worden.  

 

Het doel van de behandeling van patiënten met diabetes type 2 is om de regulatie van 

de glucosespiegel in het lichaam zo goed mogelijk te laten verlopen. Behandeling op 

maat is daarom nodig.  

Sommige patiënten komen daarbij niet uit met de reeds langer bestaande 

geneesmiddelen ter behandeling van diabetes type 2. Er kan sprake zijn van 

onvoldoende effectiviteit, contra-indicaties en/of bijwerkingen zoals gewichtstoename 

en/of hypoglycaemie.  

Voor deze patiënten kunnen de nieuwe geneesmiddelen een uitkomst zijn.  

 

2. In de NHG standaard voor diabetes type 2 zijn de nieuwere middelen geen eerste keuze. Wat vindt u 
daarvan?   
 
De NHG standaard heeft een trapsgewijze aanpak van de behandeling met een praktisch 

stappenplan voor de situatie in de huisartsenpraktijk met praktijkondersteuners in de 

eerste lijn.  

Hiernaast kan het voor patiënten, om eerder genoemde redenen, nodig zijn om toegang 

te hebben tot nieuwe geneesmiddelen. De recent geactualiseerde internationale 

behandelrichtlijnen laten dat ook zien.  
In januari 2015 werden de Europese en Amerikaanse behandelrichtlijnen voor diabetes 

type 2 aangepast met een toevoeging van de nieuwste klasse, de SGLT2 inhibitoren. De 

overige nieuwe klassen, DPP4-remmers en GLP-1 analoga waren in vorige versie al 

opgenomen. Referentie respectievelijk EASD/ADA guidelines.  

 

De tweede lijn in Nederland heeft momenteel nog geen behandelrichtlijn voor diabetes 

mellitus type 2.  

3. In januari heeft u een bijlage gesponsord bij het vakblad Huisarts & Wetenschap: Diabetes in 

ontwikkeling. In deze bijlage komen artsen aan het woord die kritiek hebben op de NHG standaard. 

Waarom? Wat was het doel van deze bijlage?  

 

De aanleiding voor het verschijnen van de bijlage was het verschijnen van de herziene 

NHG-standaard voor de behandeling van diabetes type 2.  

Het doel van de bijlage was om het gebruik van de standaard in de dagelijkse praktijk 

onder de aandacht te brengen. De bijlage is bedoeld als aanvulling op de standaard, niet 

als kritiek.  

Voor de volledigheid willen wij daarbij opmerken dat de tekst van deze bijlage vooraf 

gereviewd is door het NHG.  

 



4. Zijn de artsen die in de bijlage worden geïnterviewd hiervoor betaald? Zo ja: hoeveel? (2014/2015 is 
nog niet in transparantieregister te vinden). 
 
Nee. De geïnterviewde artsen zijn niet betaald voor hun bijdrage aan de genoemde 

bijlage van het vakblad Huisarts & Wetenschap.  

 

5. Artsen die wij spreken denken dat de bedoeling van deze bijlage is om artsen aan het twijfelen te 
brengen over de NHG richtlijn. Wat is daarop uw reactie?  
 
Zie hierbij het antwoord op vraag 3.  

 

6. 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? 

De betreffende middelen zijn geregistreerd op basis van een positieve balans 

werkzaamheid/veiligheid en deze nieuwe geneesmiddelen worden nauwlettend gevolgd 

door bedrijven en registratie-autoriteiten. Er lopen dan ook een aantal lange termijn 

studies gericht op de lange termijn veiligheid. Mogelijk onbekende, positieve of 

negatieve, effecten kunnen zo opgespoord worden. 

 

Voor patiënten die niet uitkomen met de bestaande behandelingen, is het nuttig om het 

effect van een nieuwe behandeling in overleg met zijn/haar behandelaar te proberen. 
Goede opvolging van positieve en negatieve effecten is daarbij aangewezen.  

 


