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Dit artikel is het resultaat van een wetenschappelijke stage die mw D.M. Corbijn in het kader van haar opleiding tot
apotheker heeft gevolgd op het redactiebureau van het Ge-Bu.

Metformine, Glucient® SR (Consilient Health), tabletten met gereguleerde afgifte 500, 750 en 1000 mg
In theorie zou het diabetesmiddel metformine met gereguleerde afgifte (MGA) minder gastro-intestinale bijwerkingen
veroorzaken dan metformine zonder gereguleerde afgifte. Dit komt echter niet overtuigend naar voren uit onderzoek.
Eerder stelde de fabrikant van Glucient® SR op de website dat metformine MGA een “gunstig gastro-intestinaal profiel”
heeft op basis van onderzoeken van lage kwaliteit. De fabrikant heeft vrij opmerkelijk deze claim inmiddels van de
website verwijderd, zich mogelijk realiserend dat het bewijs zeer mager is. Dit blijkt ook in dit Ge-Bu-artikel. Bij de
registratie van Glucient® SR is het bijwerkingenprofiel niet als beoordelingscriterium meegenomen. Het overgebleven
voordeel van metformine MGA is het gebruiksgemak voor de diabetespatiënt (eenmaal daags gedoseerd). Meer
gebruikersgemak kan meer therapietrouw impliceren. De invloed van verbeterde therapietrouw op de HbA -waarden of
1c

op micro- of macrovasculaire eindpunten is echter niet onderzocht. Het Ge-Bu geeft metformine MGA, dat recent op de
Nederlandse markt werd toegelaten, een pilwaardering “-”.

Pilwaardering: - onvoldoende

Ge-Bu Plaatsbepaling
Recent verscheen op de Nederlandse markt het diabetesmiddel metformine in de vorm
van een tablet met vertraagde afgifte (MGA) dat minder gastro-intestinale bijwerkingen
zou hebben.
Uit onderzoek van matige kwaliteit blijkt dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat
metformine MGA minder gastro-intestinale bijwerkingen geeft dan metformine met
gewone afgifte.
Metformine MGA is twee tot drie keer duurder dan het gewone metformine.
Bij gastro-intestinale bijwerkingen kan de dosering van metformine worden verlaagd en
gliclazide worden toegevoegd aan de behandeling.
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Wanneer metformine helemaal niet wordt verdragen dan kan worden overgestapt op
gliclazide.
Vanwege gebrek aan bewijs voor een meerwaarde van Glucient® SR ten opzichte van
metformine met gewone afgifte en vanwege de hogere kosten, krijgt het een Ge-Bupilwaardering ‘-’.

Geen bewijs voor minder bijwerkingen

Het onderzoek ter discussie

Andere voor- of nadelen van metformine MGA
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