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Datum 28 maart 2017 
Doel Verlagen van het risico op cardiovasculaire mortaliteit en sterfte door alle oorzaken en verlagen  
 van het risico op hypoglykemie.  
 

Uitgangspunt 
 
1. NHG-standaard Diabetes mellitus type 2  
2. Start-Stoppcriteria  
 
 

Algemene opmerkingen 
 
Expertgroep MFB 28-03-2017: glimepiride en tolbutamide zijn geen 1e keus maar worden niet 
afgeraden, daarom alleen signaleren bij eerste uitgifte van glibenclamide. De MFB geldt voor zowel de 
1e als de 2e lijn. 
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2018. 

 

Stap 1 Metformine (start 500-850 mg 1 dd, max. 1000 mg 3 dd) 

Stap 2 
Voeg een sulfonylureumderivaat toe (bij voorkeur gliclazide*; langwerkend: 
start 30 mg 1 dd, max. 120 mg 1 dd; middellangwerkend: start 80 mg 1 dd, 
max. 80 mg 3 dd) 

Stap 3 
Voeg (middel)langwerkende insuline eenmaal daags toe (bij voorkeur NPH-
insuline)  
Alternatief (op indicatie): DPP-4-remmer of GLP-1-receptoragonist** 

Stap 4 
Intensiveer insulinebehandeling (tweemaal daags mixinsuline of basaal 
bolusregime)  
Alternatief (op indicatie): DPP-4-remmer of GLP-1-receptoragonist** 

* Twee verschillende tabletpreparaten met verschillende farmacokinetische 
eigenschappen (30/60 mg (langwerkend) en 80 mg (middellangwerkend)). Wissel niet 
tussen de preparaten en combineer ze niet. 
** Zie Toelichting stappenplan. 
 
Stap 2 Sulfonylureumderivaten  
Aandachtspunten bij de behandeling: 
Schrijf bij voorkeur gliclazide voor. De voorkeur boven andere sulfonylureumderivaten is 
gebaseerd op het gebruiksgemak (mogelijkheid tot eenmaal daagse dosering, laag risico 
op hypoglykemie, dosisaanpassing bij een verslechterende nierfunctie (eGFR 10-50 
ml/min/1,73 m2) niet nodig). Bovendien is de kans op sterfte (zowel aan cardiovasculaire 
als aan alle oorzaken) bij gebruik van gliclazide mogelijk lager dan bij gebruik van 
andere sulfonylureumderivaten. 
 
Hypoglykemieën blijken vooral voor te komen bij oudere patiënten, verminderde nier- of 
leverfunctie, ongewone lichamelijke belasting en verminderde of onregelmatige 
voedselinname. 
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STOPP-criterium bij personen ouder dan 65 jaar 
Geneesmiddel: sulfonylureumderivaten met een langere werkingsduur en actieve 
metabolieten, zoals glibenclamide en glimepiride, bij diabetes mellitus type 2  
Argument: kan de duur van de hypoglykemie verlengen 
 

 
 


