
 

Diabetes is in vele gevallen een progressief verlopende ziekte. Behandeling wordt vaak gestart met 
generieke (en dus zeer laag geprijsde) geneesmiddelen. Omdat de ziekte complex en progressief is, 
hebben sommige patiënten baat bij alternatieven. Voor die patiënten zet Novartis zich in met als 
doel om de behandeling van diabetes type 2 te bevorderen en nieuwe inzichten te genereren ter 
verbetering van de patiëntenzorg. 

Ook de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) geeft aan dat diabetespatiënten zijn gebaat bij deze 

innovaties. Doordat innovatieve middelen andere werkingsmechanismen hebben, kunnen ze 

mogelijk gebruikt worden als de bestaande therapie niet verdragen wordt of onvoldoende effectief 

is. DVN is van mening dat medicatie goedkoop moet zijn als het kan, en duurder mag zijn als het 

moet. Voor sommige patiënten is het een uitkomst dat er innovatieve medicatie beschikbaar is.1 

In 2012 hebben de American Diabetes Association en de European Association for the Study of 

Diabetes  hun meest recente richtlijnen al aangepast om deze innovatieve medicatie een plaats te 

geven. Vildagliptine is hierbij als tweede stap in de ADA/EASD richtlijn opgenomen. Uitgangspunt 

voor de behandeling is een patiëntgerichte aanpak.2 

Ook in de huidige NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening 2013) staat letterlijk 

dat “de zorg voor type-2-diabetespatiënten in toenemende mate wordt geïndividualiseerd”.3 

“Metformine, sulfonylureumderivaten en insuline zijn de belangrijkste middelen bij de behandeling 

van diabetes. Uitsluitend indien met deze middelen geen bevredigende glykemische regulatie wordt 

bereikt of in geval van contra indicaties of bijwerkingen kan een ander medicament worden 

voorgeschreven.” (beschreven in zowel kernboodschap 4 op pagina 2 als in de beschrijving van het 

stappenplan op pagina 9 van de NHG-standaard).  

Vildagliptine is een veilig en effectief geneesmiddel om het bloedsuikergehalte te verlagen bij 

diabetes type 2 patiënten. Vildagliptine is in tabletvorm in 2007 al positief beoordeeld op 

werkzaamheid, risico’s en kwaliteit door de Europese registratie authoriteit (EMA) en inmiddels in 

120 landen wereldwijd beschikbaar. Wereldwijd is onderzoek gedaan bij meer dan 220.000 

patiënten met diabetes type 2. In Nederland zijn 3 studies uitgevoerd met in totaal 695 patiënten 

met diabetes type 2 verdeeld over 117 deelnemende ziekenhuizen.4 Sinds 2005 publiceert Novartis 

alle resultaten van wetenschappelijk onderzoek van geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn en die 

goedgekeurd zijn door registratieautoriteiten. In deze database zijn ook alle onderzoeksresultaten 

opgenomen van de studies die voor vildagliptine zijn ondersteund door Novartis. Op basis van 

deze onderzoeken, is voor alle patiënten relevante informatie over de effectiviteit en de veiligheid 

opgenomen in de productinformatie. Deze wordt regelmatig geactualiseerd op basis van alle 

veiligheidsgegevens die wereldwijd worden verzameld ( PSUR, periodic safety update report).5 

Wereldwijd worden 11 miljoen patiënten met diabetes type 2 behandeld met vildagliptine.6 

http://www.novctrd.com/ctrdWebApp/clinicaltrialrepository/public/login.jsp


De meerwaarde van innovatieve geneesmiddelen wordt door registratie en vergoedings  

authoriteiten vastgesteld op basis van de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken. 

Vildagliptine heeft op basis van deze onderzoeksresultaten een plaats in de richtlijnen. Voor de 

patiënt is het van belang dat als de bestaande therapie niet verdragen wordt of onvoldoende 

effectief is, hij in overleg met zijn arts weloverwogen en volgens richtlijnen voor een ander 

geneesmiddel zoals vildagliptine kan kiezen en daarmee zijn kwaliteit van leven verbeterd.  

 

Samenvattend: Gebaseerd op gegevens uit meerdere nationale en internationale studies en de 

klinische ervaring van artsen, is gebleken dat vildagliptine een veilig en effectief geneesmiddel is en 

daarmee een goede aanvulling op het arsenaal aan geneesmiddelen die beschikbaar zijn voor de 

behandeling van diabetes type 2. Novartis deelt haar jarenlange wetenschappelijke expertise en 

kennis omtrent diabetes via de toegestane medische kanalen. Het is aan het oordeel van de 

behandelend arts om op basis van beschikbare wetenschappelijke informatie,  het juiste medicijn 

aan de juiste patiënt in een juiste dosering voor te schrijven.  
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