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OP RECEPT

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN VAN DE NIEUWE 
NHG-STANDAARD? 

Het doel van de behandeling volgens de 

herziene NHG-Standaard is het voorkomen 

en behandelen van klachten en compli caties 

als gevolg van diabetes. In de voorgaande 

versie van deze NHG-Standaard (mei 2021) 

zijn de adviezen voor de leefstijl aangepast. 

Door te adviseren over een gezonde leefstijl 

(niet roken, gezond eten, bewegen en indien 

nodig afvallen) kan het effect bij diabetes -

patiënten zonder klach ten een aantal maan -

den worden afgewacht, voordat er met 

medicatie wordt gestart.  

Als er alsnog wordt gekozen voor een medi -

camenteuze behandeling, wordt er volgens 

de nieuwste richtlijn onderscheid gemaakt 

tussen patiënten met een zeer hoog risico op 

hart- en vaatziekten die niet kwetsbaar zijn 

en met een levens verwach ting van meer dan 

vijf jaar met een eGFR >10 ml/min/1,73 m2  

en de overige patiën ten zonder dit zeer hoge 

risico. Het huidige stappenplan (met for mine 

> sulfonyl ureum derivaat (bij voor keur 

gliclazide) > insuline) blijft nog steeds 

gelden voor de patiënten zonder hoog risico. 

 

NIEUW STAPPENPLAN 

Voor de zeerhoogrisicopatiënten is een nieuw 

stappenplan toegevoegd waarin de wat 

nieuwere middelen, de SGLT2-rem mers, 

(zoals Forxiga) en de GLP1-recep  toragonis -

ten (zoals Victoza) kunnen worden ingezet. 

Deze middelen blijken de kans op hart- en 

vaatziekten namelijk te verkleinen. Dit nieu -

we stappenplan geldt niet alleen voor nieuwe 

diabetespatiënten met een zeer hoog risico 

op hart- en vaatziekten, maar ook voor zeer -

hoog risicopatiënten die al worden behandeld 

met medicijnen. Op deze manier is er ook 

voor deze groep een kleinere kans op het 

ontstaan van hart- en vaatziekten.  

Als er sprake is van een te hoog HbA1c-ge -

halte (in de meeste gevallen >53 mmol/mol), 

Een belangrijke complicatie bij diabetes 

mellitus is schade aan bloedvaten en zenu -

wen. Door schade aan de grote bloed vaten 

ontstaan hart- en vaatziekten. Dit komt bij 

49% van de diabetespatiënten voor.1 Met 

name patiënten die al eerder een hart- of 

vaatziekte hebben door gemaakt, hartfalen 

hebben of patiënten met chro nische nier -

schade hebben een zeer groot risico op 

problemen met hart en bloed vaten. In de 

herziene NHG-Standaard wordt extra aan -

dacht aan deze groep patiënten besteed.  

NIEUWE NHG-STAN DAARD 
DIABETES MELLITUS TYPE 2

In 2021 is de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, twee  

keer herzien. In mei zijn de adviezen over de niet-medica men -

teuze behandeling aangepast. In november is er aan de 

bestaande NHG-Standaard een medicamenteus stappenplan 

toegevoegd voor niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog 

risico op hart- en vaatziekten.

Door Mandy Koumarelos

STAP 1: SGLT2-remmer 
Onder andere dapagliflozine (Forxiga) en empagliflozine (Jardiance).  
 

Deze middelen voorkomen dat glucose uit de voorurine weer terug naar het bloed wordt 

getransporteerd. Hierdoor wordt er meer glucose uitgeplast, met als gevolg een daling van de 

bloedglucosepiegel. Het zorgt tevens voor een daling van de bloeddruk en het geeft 2-4 kg 

gewichtsverlies.2 
 

Als er een contra-indicatie is voor het gebruik van deze middelen – zoals een ernstige 

nierfunctiestoornis (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) – wordt er gekozen voor een GLP1-recep tor -

agonist (zie stap 3). Andere contra-indicaties worden verderop in dit artikel besproken. 

 

STAP 2: TOEVOEGEN METFORMINE 
Metformine wordt bij patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten  

– als het nodig is – als tweede stap toegevoegd.  

STAP 3: TOEVOEGEN GLP1-RECEPTORAGONIST 
Onder andere liraglutide (Victoza), dulaglutide (Trulicity), semaglutide parenteraal (Ozempic). 
 

Deze medicijnen moeten subcutaan (onder de huid) worden toegediend in de buik, dij of 

bovenarm.  
 

GLP-1-agonisten stimuleren de afgifte van insuline uit de alvleesklier en remmen de afgifte 

van glucagon, waardoor het bloedglucosegehalte daalt. GLP1 grijpt aan op het verzadigings -

centrum in de hersenen en het zorgt voor een vertraging van de maaglediging. De patiënt 

krijgt dus een verzadigd gevoel en de glucose uit het voedsel wordt minder snel opgenomen. 

 

STAP 4: TOEVOEGEN VAN ÉÉN VAN DE MIDDELEN UIT HET STAPPENPLAN 
VOOR PATIËNTEN ZONDER ZEER HOOG RISICO 
Een sulfonylureumderivaat (bij voorkeur gliclazide) of insuline. 

NIEUW STAPPENPLAN VOOR PATIËNTEN MET ZEER HOOG CARDIOVASCULAIR RISICO
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op vetver bran ding. Door de afbraakstoffen 

die daarbij vrijkomen, kan er verzuring van 

het bloed ontstaan. Dat is ketoacidose. Hier -

bij raakt de patiënt verward, het lichaam 

droogt uit en verzuurt. Een typisch ver schijn -

sel is dat de adem naar aceton kan ruiken. 

Verder kan de patiënt o.a. last hebben van 

dorst en veel plassen, misselijkheid en/of 

braken waardoor kans op uitdroging groter 

is het advies om als eerste stap een SGLT2-

remmer toe te voegen. Als de patiënt al goed 

was ingesteld op enkel metformine, wordt  

er in overleg een SGLT2-remmer aan toe ge -

voegd om het risico op hart- en vaat ziekten 

te verkleinen. Bij patiënten die al een sulfo -

nyl ureum derivaat in gebruik hadden of 

insuline gebruikten, moet bij een HbA1c  

<64 mmol/ mol eerst de dosering aangepast 

worden of gestopt worden met het middel. 

Dit om hypoglyke mie te voorkomen.  

 

BELANGRIJK OM TE WETEN 

De nieuwe NHG-Standaard heeft een grote 

verandering ondergaan waar veel diabetes -

patiënten mee te maken zullen gaan krijgen. 

De gevolgen hiervan zul je dus ook in de apo -

theek veel gaan tegenkomen. Het is  

niet zo dat alle betreffende patiënten nu 

ineens worden opgeroepen. Dit zal per 

patiënt be ke  ken worden en ter sprake 

worden gebracht tijdens de reguliere 

bezoeken bij de zorgverlener.3 

Om therapietrouw te bevorderen en daar mee 

het risico op hart- en vaatziekten te 

verminderen, is het belangrijk dat de patiënt 

goed wordt voorgelicht over het nieuwe 

beleid. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een 

goed ingestelde diabetespatiënt toch een 

SGLT2-remmer erbij krijgt voor geschreven. 

Of dat een (nieuwe) diabetespatiënt zojuist 

heeft besloten om te willen afvallen door 

mid  del van een koolhydraat arm dieet. Zo’n 

dieet is juist een contra-indicatie bij zo’n 

middel. 

Ook uitdroging, bijvoorbeeld bij ouderen met 

braken en diarree, is extra gevaarlijk bij het 

gebruik van een SGLT2-remmer. Dat zijn al 

enkele belangrijke punten waar je als apo the -

kersassistent een belangrijke signalerende 

en begeleidende rol in kan spelen.  

Om de juiste voorlichting te kunnen geven, 

moet je ook weten dat het gebruik van een 

SGLT2-remmer een verhoogd risico geeft op 

ketoacidose: door een tekort aan insuline is 

er geen glucose beschikbaar als brandstof 

voor het lichaam. Het lichaam gaat dan over 

JOUW
ADVIE

S

JOUW ADVIES AAN DE BALIE 
 
› Benadruk het belang van een gezonde levensstijl (voeding, beweging, niet roken, enz.)  

Een gezonde levensstijl zou ervoor kunnen zorgen dat er geen medicatie nodig is en het 

vermindert het risico op complicaties als hart- en vaatziekten. 
 

Als wordt gestart met een SGLT2-remmer (bv. Forxiga of Jardiance) 

› Leg uit waarom het belangrijk is om te starten met het middel 

Het vermindert de kans op hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retinopathie en 

neuropathie. Ook als een patiënt al goed ingesteld was, blijkt dat het belangrijk is om 

hiermee te starten zodat deze risico’s kleiner worden. 

› Bespreek symptomen en risicofactoren van ketoacidose 

Dieet: 

Het risico op ketoacidose is verhoogd bij het volgen van een dieet met minder dan 70 

gram koolhydraten per dag of bijvoorbeeld bij intermitterend vasten. Wees dus extra alert 

op (nieuwe) diabetespatiënten die hun levensstijl willen aanpassen en/of willen afvallen. 

Dit kan dus ook bij een vervolguitgifte ter sprake komen. Verwijs deze patiënten zo nodig 

terug naar de huisarts of diëtist om de meest geschikte methode van afvallen te kiezen. 

Ondervoeding/uitdroging/alcoholisme: 

Er moet (in overleg met de voorschrijver) gestaakt worden met een SGLT2-remmer als er 

sprake is van ondervoeding, bij alcoholisme en bij kans op uitdroging. Denk hierbij bijvoor -

beeld aan ouderen met koorts en braken/diarree. 

› Ramadan 

In april is weer de jaarlijkse vastenperiode voor moslims. Patiënten die meedoen aan de 

ramadan, hoeven niet te stoppen met SGLT2-remmers, maar het advies is om het middel 

in te nemen tijdens de avondmaaltijd. 

› Genitale bijwerkingen 

Een genitale schimmelinfectie (en mogelijk ook een urineweginfectie) is de meest voor -

komende bijwerking van een SGLT2-remmer. Dit komt doordat er glucose via de urine 

wordt uitgescheiden.  

› Duizeligheid, lage bloeddruk en uitdroging 

Deze bijwerkingen zijn het gevolg van de verhoogde urine-uitscheiding door een SGLT2-

remmer. Merk je dat patiënten aan de balie (met name ouderen) duizelig zijn omdat ze 

bijvoorbeeld steun aan de balie zoeken tijdens het gesprek, of weet je dat ze gevallen zijn, 

dan is het goed om hen aan te raden dit te bespreken met de huisarts. Mogelijk is het een 

bijwerking van de medicatie. 
 

Als wordt gestart met een GLP1-agonist (bijv. Victoza of Ozempic) 

› Maag-darmklachten 

Patiënten kunnen vooral de eerste paar weken van het gebruik van het middel last krijgen 

van maag-darmklachten zoals misselijkheid, braken en diarree. Meestal gaat dit weer 

over, maar blijf alert bij risicopatiënten zoals ouderen met kans op uitdroging. 
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wordt, hoofdpijn en vermoeidheid, een droge 

tong en huid, buikpijn en spierpijn, een snelle 

ademhaling, verwijde pupillen en wazig zicht  

Hoewel ketoacidose een zeldzame bijwerking 

is, is het wel een hele belangrijke. Om deze 

bijwerking te voorkomen en/of te signaleren 

én om verdere voorlichting te kunnen geven, 

hebben we de belangrijkste adviezen  

hierboven voor je opgesomd. <


