
1. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe medicijnen voor diabetes type 2 op de markt gekomen (DPP 4 
remmers, GLP1 analogen, SGLT2 remmers). AstraZeneca heeft deze medicijnen ook ontwikkeld. 
Waarom? Zijn er problemen met de oude middelen?  

De prevalentie van diabetes type 2 neemt overal ter wereld toe en een aantal van de reeds decennia 
beschikbare middelen heeft beperkingen. Zo leidt het gebruik van sulfonylureumderivaten (SU) tot 
verhoogd risico op hypoglykemie en gewichtstoename [NHG-standaard 2013]. De cardiovasculaire 
veiligheid van de al langer beschikbare middelen (met name de SU) staat niet vast. Observationeel 
onderzoek laat herhaaldelijk zien dat er een toename is van cardiovasculaire ziekte bij het gebruik van 
deze middelen [ Schramm et al, Eur Heart J 2011;32(15):1900-8. en Li et al, Diabetes Care 
2014;37(11):3106-13.] 

Niet alle patiënten komen uit met de NHG standaard [Walraven et al, Acta Diabetol 2014;doi 
10.1007/s00592-014-0633-8]. Daarnaast kan de arts in overleg met de patiënt kiezen voor medicatie 
die in de individuele situatie van de patiënt het beste past. De mogelijkheid om de tijd tot aanvang 
van insulinetherapie te verlengen is voor patiënten soms waardevol. Kwaliteit van leven voor de 
patiënt gaat verder dan alleen HbA1c-daling. 

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

Het NHG stelt op jarenlange ervaring en wetenschappelijke basis behandelrichtlijnen op. Voor de 
individuele patiënt met een ingewikkelde zorgvraag komen artsen niet altijd met de middelen uit de 
richtlijn uit. O.a. door de bijwerkingen en contra-indicaties die inherent zijn aan deze middelen. 

Het NHG kiest ervoor om de nieuwere middelen een beperkte plaats te geven in de standaard voor die 
patiënten die niet uitkomen met de oudere middelen. De NHG-richtlijn is hierin conservatiever dan 
veel buitenlandse behandelrichtlijnen. Wij trachten in overleg met de NHG de klinische data over onze 
producten te delen en te kijken voor welke patiëntengroepen dit de meeste meerwaarde biedt.  

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? 

Nieuwe middelen zijn duurder ten opzichte van generiek beschikbare middelen vanwege de 
terugverdientijd van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast is het 
belangrijk om te kijken naar de totale kosten van het inzetten van medicatie. Niet alleen de prijs van 
het medicijn zelf, maar ook naar de kosten van o.a. bijwerkingen. Belangrijk daarbij is ook om de 
kwaliteit van leven mee te nemen. Patiënten met type 2 diabetes mellitus die gewicht verliezen 
hebben een betere kwaliteit van leven, een betere fysieke gezondheid en meer zelfvertrouwen. 
[Grandy et al, Diabetes Obes Metab 2014;16(7):645-650.]. Daardoor kan een duurzamer 
behandelresultaat bereikt worden en lagere maatschappelijke kosten. De totale kosten en impact op 
het zorgbudget worden beoordeeld door het Zorginstituut Nederland [ZiN]. Indien deze beoordeling 
positief is worden de geneesmiddelen opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. 

Al onze diabetesmedicaties hebben deze beoordeling gehad en worden voor specifieke indicaties 
vergoed. 

4. In 2012 hebt u een bijlage gesponsord: maatwerk voor diabetespatiënten. Waarom? Wat was het 
doel van deze bijlage?  

Wij vinden het belangrijk dat de behandelaren weten dat er meer is dan alleen metformine en 
sulfonylureumderivaten. Het is onze maatschappelijke plicht dit kenbaar te maken, zodat de 
behandelaar voor iedere patiënt een bewuste en afgewogen beslissing kan maken. En daarmee de 
individuele patiënt met zijn/haar specifieke behoeften en zorgvraag centraal kan stellen in de 
behandeling. 
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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?  

Onze bedoeling is te informeren over de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen. De huisarts is 
een hoogopgeleide zorgprofessional en is in staat om wetenschappelijke informatie te beoordelen en 
op basis hiervan een keuze te maken. Op basis van klinische data en ervaring met geneesmiddelen 
kan men een onderbouwde keuze maken voor iedere individuele patiënt.  

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? 

Lange termijn effecten kunnen alleen bepaald worden als middelen ook worden gebruikt.[Bailey, 
Diabetes Care 2013;36(7):2098-106. ] Voor nieuwe middelen worden harde uitkomstenstudies 
gedaan; dit is voor de oudere middelen overigens nooit op deze gestructureerde manier gebeurd. Alle 
nieuwe geneesmiddelen worden intensief gemonitord [Lareb Intensive Monitoring].  

De nieuwere middelen hebben op de korte termijn effecten die gunstig kunnen zijn voor het 
cardiovasculaire risicoprofiel (bijvoorbeeld het ontbreken van gewichtstoename en in sommige 
gevallen zelfs gewichtsafname). [SmPC saxagliptine, SmPC exenatide, SmPC dapagliflozine] De 
effecten hiervan op harde eindpunten zijn en worden door ons in grote studies onderzocht. [Scirica et 
al, N Engl J Med 2013;369(14):1317-26; EXSCEL, DECLARE] 

Dit zou eigenlijk ook voor de oudere middelen moeten gebeuren aangezien de cardiovasculaire 
veiligheid (van met name sulfonylureumderivaten) ter discussie staat. [Schramm et al, Eur Heart J 
2011;32(15):1900-8. en Li et al, Diabetes Care 2014;37(11):3106-13.] 

7. 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?  

Er zijn publicaties geweest die een mogelijk veiligheidssignaal voor de pancreas identificeerde bij 
gebruik van incretine-gebaseerde therapie. [ Butler et al, Diabetes Care 2013;36(7):2118-25; Singh et 
al, JAMA Intern Med 2013;173(7):534-9; Elashoff et al, Gasteroenterology 2011;141(1):150-6.] Dit 
veiligheidssignaal is serieus genomen en verder onderzocht in o.a. grote veiligheidsstudies. De 
grootste diabetesstudie ooit uitgevoerd heeft dit mede onderzocht. Hieruit is geen negatief effect op 
de pancreas naar voren gekomen. [Raz et al, Diabetes Care 2014;37(9):2435-2546.] 

De Europese en Amerikaanse registratie-autoriteiten hebben de alle beschikbare data onafhankelijk 
geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen negatieve effecten op de pancreas zijn. 
[EMA, FDA] 

 

8. 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?  

Deze publicatie is ingehaald door de stand van de wetenschap. BMJ zelf heeft in 2014 een meta-
analyse gepubliceerd die weergeeft dat de incidentie van pancreatitis laag is en er geen toename met 
incretine-gebaseerde therapie gezien wordt. [Li et al, BMj 2014;348:g2366] Zie verder vraag 7. 
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