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Behandeling type 2 diabetes in 2011 



ØMedische voorgeschiedenis:

    diabetes type 2 sinds 2006, arteriële hypertensie, maagulcera (NSAID)

 

ØOpname met atypische presentatie acuut coronair syndroom

Casus 
man 54 jaar



Ø Cardiovasculaire risicofactoren: 

diabetes, arteriële hypertensie, 

abdominale obesitas (BMI 36), ex-roker

Ø Huidige behandeling: 

Ramipril, Glucophage 3x850mg, Emconcor

Ø Biochemie

eGFR 52 ml/minuut, HbA1c 8.8%

Chol 254, LDL 167, HDL 60 TG 136

Casus (2)



Behandeling diabetes

ØCave metformine en nierinsufficiëntie:

l Klaring > 60 3x850

l Klaring 45-60 2x850

l Klaring 30-45 1x850

l Klaring < 30 stop

ØCasus: dosisreductie naar 2x850mg



Behandeling diabetes

Ø HbA1c 8.8% onder monotherapie metformax -> opties?



De basis stappen in de aanpak van Type 2 Diabetes

+ +

diet &exercise

oral monotherapy

oral combination

oral plus insulin

insulin  

+
GLP-1
analogen

DPP4-inhibitor



Adapted from Brubaker PL, Drucker DJ Endocrinology 2004;145:2653–2659; Zander M et al Lancet 2002;359:824–830; Ahrén B Curr Diab Rep 2003;3:365–372; Buse JB et al. In Williams Textbook of Endocrinology. 10th ed. Philadelphia, Saunders, 
2003:1427–1483.
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Behandeling diabetes

Ø HbA1c 8.8% onder monotherapie metformax       opties?

1. DPP4-inhibitor?

2. SU/glinide?

3. SU/glinide + GLP-1-analoog?

4. Insuline?



1. Associatie DPP4-inhibitor

PRO
ØGeen hypo’s
ØGewichtsneutraal

CONTRA
Ø ‘nieuwe’ medicatie
ØWaarschijnlijk niet krachtig 

genoeg cf. gemiddelde daling 
HbA1c tot 1%



2. Associatie SU/glinide

PRO
ØMet oog op GLP-1-analoog cf. 

infra

CONTRA
ØGewicht
ØHypoglycemie
ØWschl. Onvoldoende
(HbA1c – 1.5%)



3. SU/glinide + GLP-1-analoog

PRO
ØGewichtsreductie
ØGeen hypo’s

CONTRA
Ø ‘nieuwe’ medicatie
Ønevenwerkingen



4. insuline

PRO
Ø Adequate glycemiecontrole
(compliantie)

CONTRA
ØGewicht
ØHypo’s



Voorstel beleid casus

ØStart SU

ØStart zorgtraject

Ø In tweede tijd GLP-1

ØZo onvoldoende controle -> insuline



ØHbA1c <7% blijft het doel voor de glycemie controle:

l Heeft bewezen dat hiermee het risico op microvasculaire  verwikkelingen kan 
worden gereduceerd.

Skyler	  JS,	  et	  al.	  Diabiieites	  Care.	  2009;32:187-‐92.

ACCORD, ADVANCE en VADT
de implicaties voor de klinische praktijk



Geïndividualiseerde glycemie targets voor bepaalde groepen lijkt aangewezen:

l Strenger/scherpere  target  van  HbA1c 

Voor mensen met een korte diabetesduur, lange levensverwachting en geen 
significant cardiovasculair lijden

l Minder streng  target  van HbA1c 

Voor mensen met een voorgeschiedenis van hypoglycemie, beperkte 
levensverwachting,  uitgebreide microvasculaire of macrovasculaire complicaties, 
of uitgebreide co-morbiditeiten

Skyler	  JS,	  et	  al.	  Diabiieites	  Care.	  2009;32:187-‐92.

ACCORD, ADVANCE en VADT
de implicaties voor de klinische praktijk



Secundaire preventie

ØAspirine

ØLipiden

ØBloeddruk, <130/80 mmHg, voorkeur ACE



Secundaire preventie: aspirine

Meta-analyse ATC 2002 BMJ

Aspirine efficiënt bij alle subgroepen:

28  cardiovasculaire events/1000/j

Ernstige bloedingen:

1 à 2 events/1000/j



Secundaire preventie: statines

-Doel LDL < 70 mg/dl

-Fluva < prava < simva < atorva < rosuvastatine

(24%)    (34%)   (41%)    (55%)      (63%)

-Myopathie minst bij fluva en pravastatine

-Inname bij voorkeur ‘s avonds

endogene cholesterolproductie vnl  ‘s avonds

voor atorva en rosuva geen belang (lang halfleven)



Andere therapie?

-Ezetemibe – Nicotinezuur – Fibraten

-Momenteel nog weinig gegevens over effect monotherapie (bvb 
igv intolerantie) of combinatietherapie met statines op CV 

opstart overwegen indien therapeutisch doel niet bereikt wordt




