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De derde herziening van de standaard ’Diabetes mellitus type 2’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met deze aandoening in de
huisartsenpraktijk.1
Achtergrond. Naar schatting waren er in 2007 in Nederland 740.000 mensen met een diagnose diabetes mellitus.2 Het
doel van de behandeling van diabetes mellitus type 2 is microvasculaire complicaties, zoals nefro-, retino- en
neuropathie, en macrovasculaire complicaties, zoals hart- en vaatziekten, te voorkomen of te vertragen en eventuele
klachten te verminderen.
Niet-medicamenteuze therapie. De huisarts geeft elke patiënt met diabetes mellitus type 2 regelmatig voorlichting
en leefstijladviezen over niet roken, gezonde voeding, gewichtsbeheersing en voldoende bewegen.
Medicamenteuze therapie. Indien met niet-medicamenteuze therapie onvoldoende glykemische instelling wordt
bereikt, schrijft de huisarts orale bloedglucoseverlagende middelen voor. Metformine (merkloos) blijft daarbij het middel
van eerste keuze, omdat bij patiënten die, nadat de diagnose is gesteld, metformine gebruiken vermindering van de
mortaliteit en van macrovasculaire en diabetesgerelateerde complicaties is gebleken.3 4 Indien met metformine geen
adequate glykemische instelling wordt bereikt, wordt geadviseerd het sulfonylureumderivaat gliclazide (merkloos,
Diamicron®) toe te voegen. Sulfonylureumderivaten verminderen het aantal microvasculaire complicaties, ze hebben
echter geen effect op de mortaliteit.5-7 Gliclazide is binnen deze groep het voorkeursmiddel, omdat het van de
sulfonylureumderivaten de gunstigste effecten heeft op cardiovasculaire mortaliteit en sterfte door alle oorzaken.7 8 Uit
een beperkt aantal onderzoeken komen aanwijzingen dat gliclazide minder hypoglykemieën dan de andere
sulfonylureumderivaten veroorzaakt 9-11 en dat de dosering bij verminderde nierfunctie niet hoeft te worden
aangepast. Indien ook na het toevoegen van gliclazide geen adequate glykemische instelling wordt bereikt, wordt
geadviseerd eenmaal daags een middellangwerkende isofane insuline (Humuline NPH®, Insulatard®, Insuman Basal®)
voor de nacht voor te schrijven. Hierbij wordt het gebruik van metformine en eventueel gliclazide gecontinueerd. De veel
duurdere langwerkende insulineanalogen glargine (Lantus®) en detemir (Levemir®) hebben geen bewezen meerwaarde
boven isofane neutrale protamine-insuline volgens Hagedorn (NPH), behalve bij frequente nachtelijke hypoglykemieën,
indien andere maatregelen hiertegen niet effectief zijn.12-14 Bij onvoldoende effect van eenmaal daags insuline NPH
wordt, afhankelijk van de mogelijkheid tot zelfcontrole en zelftoediening van insuline en de motivatie van de patiënt,
overgestapt naar tweemaal daagse toediening met een mengsel van kort- en middellang werkende insuline (Humuline®,
Insuman®, Mixtard®) of, met name als er hoge postprandiale glucosewaarden blijven bestaan, een
basaalbolusbehandeling. Hierbij krijgt de patiënt voor één, twee of drie maaltijden een kortwerkende gewone insuline
(Actrapid®, Humuline Regular®, Insuman Infusat®, Insuman Rapid®) en voor de nacht een (middel)langwerkende
insuline, bijvoorbeeld isofane insuline. In de standaard wordt geadviseerd bij een contra-indicatie voor een middel uit dit
stappenplan te kiezen voor een ander middel uit het stappenplan. Van de overige middelen (dipeptidylpeptidase (DPP)-4remmers, glucagonachtige peptide (GLP)-1-agonisten, repaglinide (merkloos, NovoNorm), acarbose (Glucobay®) en
pioglitazon (Actos®)) ontbreekt direct bewijs voor werkzaamheid op (diabetesgerelateerde) mortaliteit en morbiditeit.
Voor het geval er toch dwingende redenen zijn om één van de overige middelen voor te schrijven, biedt de standaard
een tabel met per middel enkele kenmerken (daling HbA1c-concentratie, kans op hypoglykemieën, effect op het gewicht,
langetermijnbijwerkingen en kosten) zodat de keuze weloverwogen kan worden gemaakt. Bij elke patiënt wordt
aandacht besteed aan het verlagen van het cardiovasculaire risico, conform de NHG-Standaard ’Cardiovasculair
Risicomanagement’.
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Wijzigingen.
Bij het gebruik van een sulfonylureumderivaat gaat de voorkeur uit naar gliclazide. Pioglitazon komt niet meer voor in
het medicamenteuze stappenplan voor bloedglucoseverlagende medicatie. De streefwaarden van de HbA1c-concentratie
zijn afhankelijk van de intensiteit van de behandeling van de diabetes mellitus, de leeftijd van de patiënt en de duur van
de aandoening. Bij ouderen is de streefwaarde van de HbA1c-concentratie in het algemeen hoger. Er wordt meer
aandacht gevraagd voor comorbiditeit. Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes wordt gedurende de daaropvolgende
vijf jaar jaarlijks de nuchtere glucoseconcentratie bepaald.
Plaatsbepaling
De derde herziening van de NHG-Standaard ’Diabetes Mellitus type 2’ geeft richtlijnen voor diagnostiek, behandeling en
beleid bij patiënten met deze ziekte in de huisartsenpraktijk. De onderbouwing voor de keuze van gliclazide als
eerstekeuzemiddel bij de sulfonylureumderivaten is matig, namelijk op basis van twee observationele onderzoeken 7 8
en één gerandomiseerd onderzoek9, maar daarin werd een intensieve bloedsuikercontrole vergeleken met
standaardcontrole maar niet met een ander sulfonylureumderivaat.
Er is in het stappenplan terecht geen plaats, behalve in een voetnoot, voor het voorschrijven van DPP-4-remmers en GLP1-agonisten vanwege het ontbreken van bewijs voor werkzaamheid op harde eindpunten, maar ook omdat de
langetermijnveiligheid van deze middelen niet vaststaat en er gegevens beschikbaar zijn gekomen over (ernstige)
bijwerkingen, zoals dyspneu, allergische reacties, pancreatitis en nierinsufficiëntie (Gebu 2010; 44: 49-55). Ook
pioglitazon staat terecht niet meer in het stappenplan. In de vorige versie van de NHG-Standaard heeft pioglitazon op
basis van beperkt onderzoek een plaats gekregen in het stappenplan. De werkzaamheid van pioglitazon op harde
eindpunten is echter nooit aangetoond. Ook is na het verschijnen van de vorige NHG-Standaard duidelijk geworden dat
pioglitazon, naast het reeds bekend hogere risico op hartfalen, een verhoogd risico op fracturen 15 (Gebu 2007; 41:105112) en op blaascarcinoom 16 (Gebu 2011; 45: 10 en Gebu 2012; 46: 33) heeft. In Frankrijk is vanwege dit risico de
handelsvergunning van pioglitazon geschorst (Gebu 2011; 45: 95-96). Deze ontwikkelingen illustreren dat een
terughoudend beleid met betrekking tot het aanwijzen van nieuwe voorkeursmiddelen in richtlijnen op zijn plaats is.
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