
Er zijn de laatste jaren veel nieuwe medicijnen voor diabetes type 2 op de markt gekomen 
(DPP 4 remmers, GLP1 analogen, SGLT2 remmers). Boehringer-Ingelheim heeft deze 
medicijnen ook ontwikkeld. Waarom? Zijn er problemen met de oude middelen?  
Diabetes type 2 is een progressieve ziekte en patiënten worden steeds ouder. Hierdoor zijn 
er patiënten die baat hebben bij nieuwe therapieën. Het is aan de arts om per patiënt, 
individueel, te bekijken welk behandelplan en welke geneesmiddelen noodzakelijk zijn.  

1. In de NHG standaard voor diabetes type 2 zijn de nieuwere middelen geen eerste keuze. Wat 
vindt u daarvan?   
Wij vinden dat elke patiënt individueel beoordeeld moet worden en dat de behandeling per 
individu afgestemd wordt. 

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? 
Er is een groep patiënten die geen baat meer hebben bij de huidige behandelopties. Zij 
hebben een grote behoefte aan alternatieven. Dit wordt onderschreven door: 
- uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken die aangeven dat de nieuwe 
geneesmiddelen een meerwaarde hebben. Deze middelen zijn niet voor niets toegelaten 
door de autoriteiten. 
- de ervaringen van artsen en patiënten. 

2. 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? 
Er zijn patiënten die baat hebben bij nieuwe therapieën. Wij vinden deze terughoudendheid 
een gemiste kans voor die patiënten. Het is aan de arts om per patiënt, individueel, te 
bekijken welk behandelplan en welke geneesmiddelen noodzakelijk zijn.   
 
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?  
Diabetes Type 2 patiënten hebben een verhoogd risico op een ontsteking van de alvleesklier. 
De nieuwere geneesmiddelen staan onder strengere controle, waardoor er in 1e instantie 
een beeld is ontstaan dat DPP4-remmers en GLP-1 analogen wellicht een verhoogd risico 
zouden hebben als bijwerking op de alvleesklier. Uitgebreide analyses door zowel de EMA 
als de FDA hebben echter aangetoond dat deze middelen geen verhoogd risico met zich 
meebrengen (ref: FDA en EMA publicaties). 

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? 
Patiënt veiligheid is voor ons van groot belang. Wij zijn verplicht (net zoals de andere 
farmaceuten) om alle meldingen te rapporteren bij de overheid. Op basis van onze klinische 
studies, lopende onderzoeken en wereldwijde ervaring (inmiddels 2.519.654 patiënt jaren) 
zijn we overtuigd van het veiligheids- en effectiviteit profiel van Trajenta (linagliptine) als 
DPP4-remmer. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke controles van de FDA, EMA en 
ADA. Deze onafhankelijke controles zijn in 2014 gepubliceerd, het resultaat is dat vanuit de 



huidige gegevens het causale verband niet gevonden wordt en dat er dus geen zorgen zijn 
voor een ontsteking van de alvleesklier (zie bijgaand persbericht van de ADA en de analyses 
van de FDA/EMA).  

  
 


