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Verhoogd risico op 
blaaskanker door 
pioglitazone?
Er is al langer discussie over de po-
tentieel carcinogene werking van het 
orale anti-diabetesmiddel pioglita-
zone. Recent onderzoek in de eerste 
lijn toont opnieuw een relatie met 
blaaskanker bij het gebruik van pio-
glitazone. In hetzelfde artikel wordt 
aangetoond dat dit niet geldt voor een 
ander middel (rosiglitazone) uit de-
zelfde klasse.
Tuccori et al. bekeken in een groot co-
hortonderzoek, met in totaal 689.616 
persoonsjaren van type-2-diabespatiën-
ten die orale antidiabetica gebruikten, 
wat de incidentie was van blaaskanker 
bij patiënten die pioglitazone gebruikten 
ten opzichte van de patiënten die an-
dere middelen gebruikten. In dit cohort 
kregen 622 patiënten de diagnose blaas-

kanker. In de pioglitazonegroep was de 
incidentie 121 per 100.000 persoonsjaren 
ten opzichte van 88,9 in de controlegroep 
(HR 1,63; 95%-BI 1,22 tot 2,19). 

In een verdere analyse werd aan-
getoond dat het risico op blaaskanker 
veranderde naarmate de latentietijd 
aangepast werd. Daarmee wordt het 
effect gesimuleerd dat een medicijn 
langer gebruikt moet worden om een 
bepaalde bijwerking te veroorzaken. 
Wanneer er geen latentietijd werd inge-
steld, nam het risico af naar 1,49 (95%-BI 
1,13 tot 1,97). Als de patiënt het middel 
echter twee jaar lang gebruikte, nam 
het risico weer toe: 1,73 (95%-BI 1,26 tot 
2,39). De auteurs hebben ook gekeken 
naar het risico van rosiglitazone, een 
ander thiazolidinedione. Bij dit middel 
was er geen significant risico (HR 1,10; 
95%-BI 0,8 tot 1,43).

Eerdere onderzoeken toonden een 
mogelijke relatie tussen pioglitazone 
en het ontwikkelen van blaaskanker 

aan. Tegelijkertijd zijn er ook andere, 
soms grotere, onderzoeken die dit ver-
band niet terugvonden. Uniek aan dit 
onderzoek is de eerstelijnspopulatie. 
Daarnaast is er een robuuste analyse 
gebruikt. Het blijft onduidelijk door 
welk biologisch mechanisme piogli-
tazone mogelijk blaaskanker veroor-
zaakt. ▪

Jurgen Damen

Tuccori, M, et al. Pioglitazone use and risk of 
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Lopen na de maaltijd 
goed voor diabeten

Beweging speelt een grote rol bij het 
ontstaan en behandelen van chroni-
sche ziekten zoals diabetes. De norm 
voor gezond bewegen is dertig minuten 
per dag. Nieuw onderzoek laat echter 
zien dat het voor mensen met diabetes 
beter is om in plaats van dertig minu-
ten aaneensluitend, tien minuten te 
bewegen na elke maaltijd.
Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland voer-
den een cross-over onderzoek uit bij 
41 patiënten met diabetes type 2. De 
patiënten werden deels gerekruteerd 
in huisartsenpraktijken. Ze wandelden 
twee weken een half uur per dag op een 
zelfgekozen moment en twee weken 
tien minuten na elke maaltijd. De volg-
orde van deze perioden van twee weken 
werd gerandomiseerd. Fysieke activiteit 
werd gemeten met een bewegingsmo-
nitor en glucosewaarden met een conti-
nue glucosemonitor in het buikvet. Het 
primaire eindpunt waren glucosewaar-
den drie uur na de maaltijden. Tijdens 

het driemaal-tien-minutenregime ste-
gen de postprandiale glucosewaarden 
12% minder dan tijdens het eenmaal 
dertig-minutenregime (RR 0,88; 95%-BI 
0,78 tot 0,99). Na de avondmaaltijd was 
dit verschil nog hoger: 22% minder stij-
ging (RR 0,78; 95%-BI 0,67 tot 0,91). Het 
HbA1c daalde niet na deze korte inter-
ventieperiode.

Dit onderzoek laat zien dat de ti-
ming van beweging van invloed kan 
zijn op de glucosewaarden van patiën-
ten met diabetes. Nadeel van dit on-
derzoek is de korte interventieperiode 
(twee weken), waardoor een langeter-

mijneffect op klinische uitkomsten en 
HbA1c-waarden nog onduidelijk is. In 
de NHG-Standaard Diabetes mellitus 
type 2 staat het advies om een half uur 
per dag te bewegen. Wellicht bevestigt 
toekomstig onderzoek dat het beter is 
om juist ná de maaltijd te bewegen. ▪

Tobias Bonten

Reynolds AN, et al. Advice to walk after meals 
is more effective for lowering postprandial gly-
caemia in type 2 diabetes mellitus than advice 
that does not specify timing: a randomised 
crossover study. Diabetologia 2016;59:2572-8.
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Ondertussen op henw.org (log in voor volledige tekst)
 • Doktoren die zelf dokteren
 • Fitter door fitness bij borstkanker
 • Eerlijkheid helpt
 • DOAC’s bij kwetsbare ouderen: bezint eer gij begint

Ook een journaal? Stuur uw bijdrage naar redactie@nhg.org.


