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AT-II-antagonisten 

geneesmiddel(en) losartan  C09CA01 
valsartan  C09CA03 
irbesatan  C09CA04 
candesartan  C09CA06 
telmisartan  C09CA07 
eprosartan  C09CA02 
olmesartan C09CA08 

 
Diuretica 
geneesmiddel(en) chloorthalidon C03BA04 

hydrochloorthiazide  C03AA03 
indapamide  C03BA11 

 
Dihydropyridinen 
geneesmiddel(en) amlodipine C08CA01 

barnidipine  C08CA12 
felodipine  C08CA02 
lercanidipine  C08CA13 
nifedipine (mga)  C08CA05 

 

Lipideverlagende middelen 

geneesmiddel(en) 
(ACE-remmers) 

atorvastatine C10AA05 
fluvastatine  C10AA04 
pravastatine  C10AA03 
rosuvastatine  C10AA07  
simvastatine  C10AA01 

 



 

Orale bloedglucoseverlagende middelen 
geneesmiddel(en) metformine  A10BA02 

gliclazide  A10BB09 
acarbose  A10BF01 
repaglinide  A10BX02 
pioglitazon  A10BD05 
DPP-4-remmers  A10BH 

 

Overige middelen 
geneesmiddel(en) GLP-1-agonist  A10BX 

insuline  A10AB01 

 

Overwegingen werkgroep  

Diagnostiek 

• Voor de diagnostiek en risicoschatting onderschrijft de werkgroep de vigerende NHG-standaard 
Diabetes Mellitus type 2 en de NHG-standaard /multidisciplinaire richtlijn CVRM. 

 
Behandeldoelen 

• Er is niet langer een streefwaarde voor triglyceriden (TG) opgenomen, omdat fibraten geen onderdeel 
meer uitmaken van het beleid. Wel adviseert de werkgroep bij een TG 8-9 consultatie 2

e
 lijn en bij een 

TG>10 consultatie/verwijzing 2
e
 lijn i.v.m. evaluatie achterliggende oorzaken en risico op pancreatitis. 

• Er is niet langer een streefwaarde voor HDL opgenomen, omdat dit geen gevolgen heeft voor het beleid. 

• De NHG-standaarden Diabetes Mellitus type 2 en CVRM hanteren voor alle type 2 diabeten een gelijke 
LDL-streefwaarde ≤2,5 mmol/l. Deze standaarden doen geen uitspraken over lagere streefwaarden voor 
type 2 diabeten met een hoger risico. 
De Europese ESC/EASD richtlijnen voor diabetes en dyslipidemieën adviseren voor type 2 diabeten met 
een zeer hoog risico een streefwaarde van <1,8 mmol/l. Indien dit niet haalbaar is, moet worden 
gestreefd naar een minimale verlaging van het LDL met 50%. 
Patiënten met een zeer hoog risico zijn volgens deze richtlijn

1
 patiënten met DM type 2 en vastgestelde 

cardiovasculaire ziekte (CVZ) en/of ernstige chronische nierschade (eGFR <30) of met 1 of meer 
cardiovasculaire risicofactoren en/of eindorgaanschade. 
De werkgroep is van mening dat voor type 2 diabeten met een zeer hoog risico op HVZ een LDL < 1,8 
mmol/l moet worden nagestreefd. Indien dit niet haalbaar is, moet worden gestreefd naar een minimale 
verlaging van het LDL met 50%.    

 
Beleid bij intercurrente ziekten 

• Er dient een risico-inschatting te worden gemaakt op basis van algehele conditie en nierfunctie. Het is 
voor het vaststellen van het beleid niet nodig om de nierfunctie opnieuw te bepalen. 

 
Farmacotherapie 

• Glycaemische controle: 

− Metformine is 1
e
 keus. 

− Keuze gliclazide. Alle SU-derivaten geven oversterfte ten opzichte van metformine, hieruit bleek 
gliclazide het meest neutraal. Bovendien: klaring grotendeels onafhankelijk van nierfunctie! 
Daarom 1

e
 keus conform NHG-standaard.  

− Gliclazide is verkrijgbaar in tabletten met gereguleerde afgifte van 30 en 80 mg. Deze doseringen 
zijn door een verschil in kinetische eigenschappen equivalent. De tabletten van 30 mg kunnen 
eenmaal daags worden ingenomen, wat voordelen kan hebben voor de therapietrouw. Anderzijds 
kan een langere werkingsduur het risico op hypoglykemieën verhogen bij patiënten met een 
nierfunctiestoornis. De keuze voor een van beide preparaten is daarom individueel te bepalen. 

− Insulines: Hierin verschilt voorschrijfbeleid 1
e
 en 2

e
 lijn (plaats NPH insuline). Er wordt op dit 

moment gewerkt aan een nieuwe richtlijn van de NIV. Deze wacht de werkgroep eerst af. In een 
later stadium zal dit addendum nog worden toegevoegd..  

− Insuline is 1e keus. Alleen als insulinetherapie niet gewenst is, bijvoorbeeld vanwege het beroep 
van de patiënt, komen andere orale middelen in aanmerking.  DPP-4 remmer is een nieuw middel.  
Aangezien er nog geen informatie beschikbaar is over het gebruik op de lange termijn is een 
afwachtend beleid geïndiceerd en wordt het middel alleen geadviseerd bij contra-indicatie insuline. 

                                                      
1
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− Overwegingen voor het maken van een keuze uit de overige middelen: 

  

HbA1c-
daling 
t.o.v. 
placebo  

Kans 
op 
hypo  

Effect op 
gewicht  

Langetermijn-
veiligheid  

Kosten  Bijzonderheden 

Repaglinide 
11 
mmol/mol 

Gering Toename Goed Goedkoop 
 

Acarbose 
8-9 
mmol/mol 

Geen Geen Goed Goedkoop 

GI bijwerkingen van 
acarbose zijn niet 
frequenter dan bij 
metformine 

DPP-4-
remmers 

7-9 
mmol/mol 

Geen 
Neutraal tot 
geringe 
toename 

Onbekend Duur 
 

GLP-1-
analogen 

11 
mmol/mol 

Geen 
Matig tot 
sterke 
afname 

Onbekend Duur 
Vergoeding onder 
voorwaarden 

Pioglitazon 
9-11 
mmol/mol 

Geen 
Duidelijke 
toename 

Minder gunstig Goedkoop 
 

 

• Behandeling hypertensie 

− De multidisciplinaire richtlijn en NHG standaard maken voor de keuze voor antihypertensiva 
onderscheid tussen jongeren (voorkeur RAAS) en ouderen (voorkeur calciumantagonisten). De 
onderbouwing hiervoor is echter onduidelijk. De werkgroep is daarom van mening dat de 
verschillende leeftijden e.e.a. onnodig ingewikkeld maken. Bovendien zullen de meeste patiënten 
vroeg of laat toch wel een RAAS-remmer krijgen. Omwille van uniformiteit en na vergelijking van de 
prijzen kiest de werkgroep ervoor bij hypertensie als 1e keus een RAAS-remmer te benoemen 
ongeacht de aanwezigheid van een micro-albuminurie.  

− Keuze hydrochloorthiazide en chloortalidon: Hydrochloorthiazide heeft de voorkeur omdat het 
middel het meeste wordt voorgeschreven, daarnaast zijn er veel combinatiepreparaten 
(therapietrouw) beschikbaar. Chloortalidon wordt weinig voorgeschreven. Keuze: 
hydrochloorthiazide 12,5 mg. Dosering kan verhoogd worden tot 25 mg, wanneer toevoegen 
RAAS-remmer niet voldoende effect heeft en alvorens een 3e middel toe te voegen.  

− De werkgroep is van mening dat alle ACE-remmers gelijkwaardig zijn. Enalapril en lisonopril zijn de 
goedkoopste middelen. Gezien de registratie (lisinopril en ramipril bij diabetische nefropathie) en 
de FTTO-afspraken hartfalen (1.perindopril, 2.ramipril) kiest de werkgroep voor lisinopril alternatief 
ramipril (beide 1e keus). Perindopril wordt opgenomen als voorkeursmiddel bij hartfalen.  

− Irbesartan is als enige AT-II-antagonist geregistreerd voor nefropathie bij type 2 diabetes. 
Valsartan wordt zowel in de 1e lijn als 2e lijn het meeste voorgeschreven, derhalve: keuze 
valsartan, alternatief irbesartan. Olmesartan wordt alleen in de 2e lijn voorgeschreven bij 
onvoldoende resultaat. 

− Calciumantagonisten: barnidipine is duur (octrooi) en wordt niet meegenomen in de keuze.  

− Gebruik (generieke) combinatiepreparaten wordt aangemoedigd i.v.m. therapietrouw.  
 

• Cholesterolverlaging 

− Cholesterolverlagers: Huisartsen en internisten starten meestal met simvastatine 40 mg. Derhalve 
is gekozen voor simvastatine, alternatief atorvastatine. Indien het voorkeursmiddel niet verdragen 
wordt of niet effectief is, is er een indicatie voor rosuvastatine. Vanwege de lange werkingsduur 
kan de dosering verlaagd worden naar 5mg 3x per week, mogelijk is zelfs 1x per week nog 
effectief. 

− Statines zijn zinvol ook voor kwetsbare groep 80+. 

− Toevoeging ezetimibe is niet meer opgenomen op het kaartje. Voor ezetimibe is onvoldoende 
bewijs voor effectiviteit op harde eindpunten. 

− Toevoeging gemfibrozil is niet meer opgenomen op het kaartje. De werkgroep is geen voorstander 
van een combinatie van gemfibrozil en statines. Hypertriglyceridemie geeft in substudies wel 
mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekte echter 1e keus voor behandeling is een statine wat 
betreft hart en vaatziekten en geen gemfibrozil. Fibraten zijn wel eerste keus bij triglyceriden >10 
maar dit betreft het risico op pancreatitis. De combinatie met statine geeft fors verhoogd risico op 
rhabdomyolyse vandaar zeker niet standaard geven. Als de combinatie overwogen wordt gaat de 
voorkeur uit naar verwijzing 2e lijn. 

− Bij een sterk verhoogd LDL is controle door de internist wenselijk.  
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