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Wat is bekend?
 ▪ Als het bloedglucosegehalte met orale middelen niet meer on-

der controle kan worden gehouden, is een combinatie van metfor-
mine met insuline de therapie van eerste keuze bij diabetes type 2.

 ▪ De richtlijnen zijn onduidelijk over de vraag of het zin heeft 
om bij deze combinatietherapie ook door te gaan met sulfonylu-
reumderivaten, als de patiënt die gebruikt.

Wat is nieuw?
 ▪ Doorgaan met sulfonylureumderivaten heeft geen effect op 

de bètacelfunctie, de glykemische controle, de ervaren gezond-
heid en de tevredenheid met de behandeling.

 ▪ Doorgaan met sulfonylureumderivaten geeft meer hypogly-
kemieën en misschien ook meer kans op gewichtstoename.

 ▪ Dat leidt tot de voorlopige aanbeveling om niet door te gaan 
met een sulfonylureumderivaat zodra insulinetherapie gestart 
wordt.

Samenvatting
Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Van Haeften TW, Rutten 
GEHM. SU-derivaten bij starten insuline: toch maar stoppen? Huisarts 
Wet 2012;55(4):152-8.
Achtergrond Patiënten met diabetes mellitus type 2 die starten 
met insuline, doen dat meestal in combinatie met metformine als 
oraal bloedglucoseverlagend middel. Sommigen krijgen daarbij 
ook een sulfonylureumderivaat (SU-derivaat) voorgeschreven, 
maar de richtlijnen zijn het er niet over eens of dit zinvol is. Wij 
onderzochten of het gebruik van een SU-derivaat naast metfor-
mine en insuline toegevoegde waarde heeft voor de bètacelfunc-
tie en de glykemische controle.
Methode In een open, enkelblinde, gerandomiseerde trial volgden 
wij twaalf maanden lang 39 patiënten die wegens onvoldoende 
glykemische controle gestart waren met insuline glargine. Wij 
randomiseerden de deelnemers, die bij aanvang allen metformine 
en een SU-derivaat gebruikten, in een groep die het SU-derivaat 
continueerde en een groep die daarmee stopte. Onze primaire 
uitkomstmaat was de C-peptide-glucoseratio, een maat voor de 
resterende bètacelfunctie.
Resultaten Na een jaar insulinetherapie was er geen verschil in de 
C-peptide-glucoseratio tussen beide groepen (p = 0,097). Wel 
was het aantal hypoglykemieën hoger in de groep die een SU-
derivaat bleef gebruiken (p = 0,043) en leek ook de gewichtstoe-
name in deze groep groter, al was dat laatste verschil net niet sig-
nificant (p = 0,054).
Conclusie In onze relatief kleine onderzoekspopulatie had het 
continueren van een SU-derivaat tijdens insulinetherapie met 
metformine geen significant effect op de resterende bètacelfunc-
tie. Wel waren er vaker hypoglykemieën in de SU-groep. Deze be-
vindingen leiden tot de voorlopige aanbeveling om bij patiënten 
met diabetes type 2 het SU-derivaat te stoppen wanneer zij met 
insuline beginnen.

Inleiding

In de behandeling van diabetes type 2 is de nadruk de laatste 
twintig jaar steeds meer komen te liggen op het bereiken 

van optimale glykemische controle (HbA1c < 53 mmol/mol of < 
7,0%). Het logische gevolg is dat sommige patiënten al in een 
eerder stadium van het ziekteproces insuline krijgen voorge-
schreven. Insuline heeft echter bijwerkingen, zoals hypogly-
kemieën en gewichtstoename, en de subcutane injecties zijn 
voor veel patiënten een drempel. Dat maakt veel artsen en pa-

tiënten huiverig om ermee te starten.1-3 Een simpel en effectief 
insulineregime kan helpen deze weerstand te overwinnen, en 
een Cochrane-review heeft aangetoond dat men in dat geval 
het best kan beginnen met een eenmaal daags basaal insuli-
neregime, toegevoegd aan orale bloedglucoseverlagers.4 Hier 
zijn de richtlijnen tegenstrijdig, maar in de dagelijkse praktijk 
is metformine de meest gebruikte orale bloedglucoseverlager, 
al dan niet in combinatie met een sulfonylureumderivaat (SU-
derivaat).4-7 In 2010 telde Nederland 830.000 gebruikers van 
diabetesmedicatie, en van deze patiënten gebruikten er bijna 
150.000 zowel insuline als orale glucoseverlagende middelen.8 
Een vragenlijstonderzoek wees uit dat 68% van de huisartsen 
zelf startte met de insulinetherapie, en dat het daarbij meest-
al (78%) ging om eenmaal daags langwerkend insuline.9 Door 
de verschuiving van de diabeteszorg van de tweede naar de 
eerste lijn zal dit percentage ondertussen zijn toegenomen.
 Metformine remt de afgifte van glucose door de lever en 
vermindert daarmee de dagelijkse benodigde dosis exogeen 
insuline, zodat de gewichtstoename beperkt blijft.10-14 Boven-
dien vermindert het middel het risico op cardiovasculaire 
complicaties.13,15 Metformine wordt dus beschouwd als het 
middel van eerste keuze, ook in combinatie met insuline. SU-
derivaten verhogen de insulineproductie van de bètacellen in 
het pancreas. Omdat verlaagde insulineafgifte vaak een bij-
komend kenmerk is van het falen van orale therapie, is het 
op het eerste gezicht niet rationeel daarna door te gaan met 
SU-derivaten, want overstimulatie van bètacellen kan ertoe 
leiden dat die versneld verloren gaan.16 Het is juist een van de 
doelen van de behandeling bètacellen te behouden, omdat er 
dan kleinere hoeveelheden exogeen insuline nodig zijn en er 
minder hypoglykemieën en minder gewichtstoename optre-
den. Zowel patiënten als artsen noemen deze twee bijwerkin-
gen het vaakst als barrières om te starten met insuline.3,17
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Abstract
Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Van Haeften TW, Rutten GEHM. Discontinue 
sulphonylurea derivatives when starting insulin therapy. Huisarts Wet 2012;55(4):152-8.
Background Patients with diabetes mellitus type 2 who start insulin therapy are 
usually also given metformin as oral blood glucose-lowering agent. Some patients 
are also prescribed a sulphonylurea (SU) derivative, but it is unclear whether this is 
useful. We investigated whether SU in combination with metformin and insulin has a 
beneficial effect on beta-cell function and glycaemic control.
Method In this 12-month, multicentre, parallel-group, open-label trial, we followed 
up 39 patients who were started on insulin glargine because of inadequate glycaemic 
control. Patients, who were taking metformin and a SU derivative at intake, were 
randomized to continue or discontinue the SU derivative when they started insulin 
glargine therapy. The primary outcome was the C-peptide to glucose ratio as esti-
mate of residual beta-cell function.
Results Baseline characteristics were comparable, except for sex, education, and 
quality-of-life dimensions. After 1 year, the C-peptide to glucose ratio was not signi-
ficantly different in the two groups (p=0.097); however, the number of hypoglycae-
mic events was significantly higher (p= 0.043) and the weight gain was also greater, 
but not significantly so (p=0.054), in the SU group compared with the non-SU group.
Conclusion In this relatively small group, the continuation of SU during treatment 
with insulin plus metformin did not lead to significant differences in residual beta-cell 
function; however, there were more hypoglycaemic events in the SU group. These 
findings suggest that SU derivatives should be discontinued when patients with type 
2 diabetes start insulin therapy.

slapengaan of in de ochtend. Zij werden geïnstrueerd om 
de insuline te titreren op basis van het gemiddelde nuchter 
glucose van de laatste drie dagen, volgens een licht gewijzigd 
algoritme van Davies et al.21 Bij een glucose ≥ 6,7 mmol/l en < 
10 mmol/l moest de dagelijkse insulinedosis met twee een-
heden worden verhoogd, bij hogere of lagere waarden werd 
de dosis naar het oordeel van de behandelaar aangepast. Als 
de patiënt niet zelf kon titreren, beoordeelde de lokale zorg-
verlener de plasmaglucosewaarden en paste daarop de insu-
linedoseringen aan.

Metingen
Wij vroegen de deelnemers om tijdens de onderzoeksperiode 
een dagboekje bij te houden met de uitslagen van bloedglu-
cosezelfmetingen, insulinedoseringen en eventuele hypo-
glykemieën (inclusief glucosewaarde, moment van de dag 
en of er een assistentie van een derde persoon nodig was). 
Daarnaast kregen zij aan het begin en aan het eind van het 
onderzoek het verzoek om thuis een aantal vragenlijsten 
in te vullen: Short Form-36 (SF-36), Diabetes Health Pro-
file (DHP), Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire 
(DTSQ) en Diabetes Empowerment Scale Short Form (DES-
SF). De SF-36 is een vragenlijst met 36 items die de ervaren 
gezondheid meet op acht dimensies: algemene gezondheid, 
vitaliteit, mentale gezondheid, lichamelijk functioneren, 
beperkingen als gevolg van lichamelijke problemen (rol li-
chamelijk), lichamelijke pijn, sociaal functioneren en beper-
kingen als gevolg van emotionele problemen (rol emotioneel). 
Elk van deze dimensies wordt gescoord op een schaal van 0 

 In de praktijk is echter onduidelijk of continuering van een 
SU-derivaat niet toch leidt tot een lagere insulinedosis en/of 
minder hypoglykemieën en minder gewichtstoename.18-20 Wij 
onderzochten daarom het effect van SU-derivaten op de bèta-
celfunctie, de glykemische controle en de bijwerkingen bij pa-
tiënten met diabetes type 2 die voor het eerst insulinetherapie 
startten. Alle patiënten continueerden het gebruik van met-
formine. Daarnaast onderzochten wij ook eventuele effecten 
op ervaren gezondheid, disfunctioneren en tevredenheid met 
de behandeling.

Methoden
Patiënten
Van juni 2006 tot december 2008 wierven wij patiënten met 
diabetes type 2 in negentien huisartsenpraktijken en vijf 
interne poliklinieken in Nederland. Wij zochten naar pa-
tiënten tussen 40 en 75 jaar die nooit eerder insuline hadden 
gekregen, gedurende minstens drie maanden een HbA1c ≥ 58 
mmol/mol (≥ 7,5%) hadden en minstens drie maanden lang 
metformine en een SU-derivaat gebruikten in een maximaal 
tolereerbare dosis of in een dosis van meer dan de helft van 
het aanbevolen maximum. Exclusiecriteria waren: diabetes 
type 1, plasma-C-peptide < 0,50 nmol/l, ASAT en ALAT meer 
dan tweemaal de bovenwaarde van het normale bereik, ge-
stoorde nierfunctie (mannen: serumcreatinine > 135 mmol/l, 
vrouwen: serumcreatinine > 110 mmol/l), onvoldoende ken-
nis van de Nederlandse taal, zwangerschap of lactatie, ge-
bruik van prednison langer dan twee weken, amputatie 
van been of arm, intercurrente ziekte (ter beoordeling van 
de arts) en een duidelijk korte levensverwachting. Alle deel-
nemers gaven schriftelijk informed consent. Het onderzoek 
werd goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscom-
missie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en 
door de plaatselijke ethische commissie van elk deelnemend 
ziekenhuis. Het werd uitgevoerd volgens de richtlijnen voor 
Good clinical practice en van de declaratie van Helsinki 
(amendement Tokio 2004).

Onderzoeksdesign
Het onderzoek was een multicenter, open-label, gerando-
miseerde en gecontroleerde trial met een parallelgroep en 
een duur van twaalf maanden. In een aanloopperiode van 
maximaal acht weken, waarin de patiënten metformine en 
SU-derivaat continueerden, ontvingen zij educatie over in-
sulinetherapie en oefenden zij het injecteren van insuline 
en het zelf meten van hun bloedglucose. Wij includeerden 
de patiënten die aan het eind van deze periode een HbA1c 
≥ 53 mmol/mol (≥ 7,0%) hadden. Patiënten die een thiazoli-
dinedion gebruikten, stopten minstens drie weken voor de 
randomisatie met dit middel. Na de aanloopperiode startten 
de deelnemers met de insulinetherapie. Daarbij continueer-
den zij de metformine en werden zij door middel van com-
putergestuurde loting toegewezen aan een groep die stopte 
met het SU-derivaat of aan een groep die daarmee doorging. 
Alle patiënten startten met 10 E insuline glargine voor het 
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Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat was de resterende insulinesecre-
tie van de bètacellen, geschat met de nuchtere C-peptide-glu-
coseratio, die samenhangt met de bètacelmassa.26 Secundaire 
uitkomstmaten waren de dagelijks benodigde insulinedosis, 
waarbij het streven was een HbA1c < 53 mmol/mol (< 7,0%) te 
bereiken, het percentage patiënten dat dit doel daadwerke-
lijk bereikte, de aantallen ernstige en nachtelijke hypoglyke-
mieën, buikomvang, lichaamsgewicht, ervaren gezondheid, 
disfunctioneren en tevredenheid met de behandeling. Een 
hypoglykemie werd geclassificeerd als ernstig wanneer er as-
sistentie nodig was van een derde partij, en als mild wanneer 
zij symptomatisch verliep.

Groepsgrootteberekening
We hebben de benodigde groepsgrootte berekend op basis van 
de primaire uitkomstmaat: de resterende bètacelfunctie, afge-
lezen aan de C-peptide-glucoseratio. Gebaseerd op een geschat 
verschil tussen beide onderzoeksgroepen van 0,031 nmol/
mmol (SD 0,04), een tweezijdige alfa van 0,05 en een power van 
80% waren in elke onderzoeksgroep 26 patiënten nodig.27

Statistische analyse
De categorale baselinekenmerken zijn weergegeven in 
procenten, de continue variabelen als gemiddelden met 
standaarddeviatie. De analyses zijn gebaseerd op de intention-

(slechtste gezondheid) tot 100 (beste gezondheid).21,22 De DHP 
bepaalt het psychosociaal en gedragsmatig disfunctioneren 
met behulp van drie subschalen: psychische spanningen (14 
items), barrières voor activiteiten (13 items) en ontremd eten 
(5 items), elk op een schaal van 0 (grote disfunctie) tot 100 
(geen disfunctie).23 De DTSQ bevat zes items die de tevreden-
heid met de behandeling bepalen. De totale score loopt van 0 
(niet tevreden) tot 36 (heel tevreden).24 De DES-SF heeft acht 
items die de psychosociale self-efficacy meten op een schaal 
van 1 (weinig) tot 5 (veel). De eindscore is het gemiddelde van 
deze acht scores.25 Deelnemers die de vragenlijsten niet te-
rugstuurden, ontvingen een reminder.
 Wij onderzochten de deelnemers voorafgaand aan de 
randomisatie en drie, zes, negen en twaalf maanden na-
dien. Bij de start van het onderzoek en na twaalf maanden 
namen wij een anamnese af die ook enkele vragen bevatte 
over therapietrouw, bijwerkingen, medicatie-inname en 
symptomen of ziekten gedurende de voorgaande drie maan-
den. Tevens bepaalden we lengte, gewicht, body mass index, 
buikomvang en bloeddruk (gemiddelde van twee metingen), 
en de gehaltes nuchter plasmaglucose, HbA1c, serumcreati-
nine, serumtrans aminasen, lipiden en plasma-C-peptide. 
Elke drie maanden werden HbA1c en nuchter glucose geme-
ten en werden de benodigde insulinedosis en de frequentie 
en ernst van hypoglykemieën in de voorgaande drie maan-
den vastgelegd.

Figuur  Stroomdiagram van het onderzoek

Geschiktheid voor 
deelname bepaald

(n=52)
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Exclusie (n=13)
– niet voldaan aan inclusiecriteria (n=9)
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Interventie gestopt (n=6)
– SU gestart en/of insuline toegevoegd of gewijzigd (n=5)
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SU stoppen (n=21)

Therapie voltooid gedurende de totale follow-up (n=15)
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– moeite met behandelaar
– bijwerking metformine

SU continueren (n=18)

Therapie voltooid gedurende de totale follow-up (n=15)

Toewijzing en
ITT-populatie

Follow-up
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en kortwerkende SU-derivaten op de C-peptide-glucoseratio 
verschilde niet significant, met een effect van respectievelijk 
0,024 ± 0,034 en –0,004 ± 0,059 nmol/mmol (p = 0,267).
 De gemiddelde dosis insuline glargine was na afloop van 
de onderzoeksperiode in de groep zonder SU 44 E/dag (range 
14-120) en in de groep met SU 34 E/dag (range 12-63), een niet-
significant verschil (p = 0,19). In beide groepen daalden de 
HbA1c-waarden evenveel. De HbA1c-streefwaarde ≤ 53 mmol/
mol (≤ 7%) was bij de eindmeting bereikt door 7 (33%) deelne-
mers in de groep zonder SU, tegen 4 (22%) in de groep met SU, 
eveneens een niet-significant verschil (p = 0,50). In de groep 
met SU was de gemiddelde gewichtstoename 1,7 kg, in de 
groep zonder SU was geen toe- of afname zichtbaar. Dit ver-
schil is niet significant, maar het scheelt niet veel (p = 0,054).
 In de groep met SU werden meer dan drie keer zoveel hypo-
glykemieën gerapporteerd als in de groep zonder SU (121 ver-
sus 35; p = 0,043), door respectievelijk 10 en 6 patiënten. Van de 
hypoglykemieën vond in de groep met SU 14% ’s nachts plaats 
(11 hypo’s bij 3 patiënten) en in de groep zonder SU 23% (8 hypo’s 
bij 3 patiënten) (p = 0,753). Het aantal ernstige hypoglykemieën 
was gelijk (14 versus 16 hypo’s). Hypoglykemieën kwamen niet 
aantoonbaar vaker voor bij langwerkende SU-derivaten (81 
hypo’s bij 5 patiënten) dan bij kortwerkende SU-derivaten (40 
hypo’s bij 4 patiënten) (p = 0,609).
 Zoals [tabel 3] laat zien, ontwikkelden de scores op de vra-
genlijsten zich tussen baseline en twaalf maanden in beide 
groepen op vergelijkbare wijze. Alleen in de DHP-subschaal 
barrières voor activiteiten trad een significant verschil op: de 
groep met SU ging in de loop van de onderzoeksperiode min-
der barrières ervaren (score +1,9), de groep zonder SU juist meer 
(score –5,7).

to-treatpopulatie (gerandomiseerde patiënten die insuline ge-
bruikt hebben). Patiënten die voortijdig stopten met deelname 
hebben we gevraagd om een bloedafname twaalf maanden na 
randomisatie, en de resultaten van degenen die toestemden 
hebben we gebruikt in de analyse. Van patiënten van wie geen 
bloedbepaling op twaalf maanden beschikbaar was, hebben 
we de data geanalyseerd op basis van intention-to-treat met 
de last-value-carried-forward-methode. De veranderingen in 
beide groepen tussen baseline en twaalf maanden vergeleken 
wij met behulp van een covariantieanalyse (ANCOVA) om te 
corrigeren voor eventuele onderlinge verschillen op baseline. 
Ook de verschillen in ervaren gezondheid, disfunctioneren en 
tevredenheid met de behandeling analyseerden wij met een 
ANCOVA. Voor het vergelijken van de benodigde insulinedoses 
op twaalf maanden gebruikten wij een t-toets, voor de aantal-
len patiënten die de HbA1c-streefwaarde van ≤ 53 mmol/mol 
(≤ 7%) de exacte toets van Fisher en voor het aantal hypoglyke-
mieën de toets van Wilcoxon. Een p < 0,05 beschouwden we als 
significant. De analyses zijn uitgevoerd met SPSS versie 15.0.

Resultaten
De [figuur] toont het stroomdiagram van de trial. Van de 52 
geschikte patiënten werden er 13 geëxcludeerd: 9 voldeden 
niet aan de inclusiecriteria (HbA1c, glucose, ALAT, C-peptide 
en leeftijd), 2 wilden alsnog niet deelnemen en 2 werden uit-
gesloten vanwege een protocolovertreding. Van de geïnclu-
deerde patiënten randomiseerden wij er 18 in de groep die het 
SU-derivaat bleef gebruiken, en 21 patiënten in de groep die 
met dit middel stopte. [Tabel 1] toont de baselinekenmerken 
van de twee onderzoeksgroepen. Deze waren vergelijkbaar, 
behalve het percentage mannen (52% zonder SU versus 61% 
met SU) en het percentage patiënten met een laag opleidings-
niveau (55% zonder SU versus 67% met SU).
 Negen deelnemers stopten voor het eind van de trial (3 in de 
groep met SU en 6 in de groep zonder SU). Complete data heb-
ben we dus verkregen van 30 patiënten. Van de 9 deelnemers 
die de interventie staakten, stemden er 5 in met bloedafname 
na twaalf maanden. We rapporteren hier de resultaten van de 
totale populatie op basis van intention-to-treat (39 patiënten). 
De deelnemers gebruikten een gemiddelde dosis metformine 
van 2000 mg/dag in de groep zonder SU en 2144 mg/dag in de 
groep met SU. De deelnemers in de groep met SU gebruikten 
de kortwerkende SU-derivaten gliclazide (1 deelnemer 160 mg; 
4 deelnemers 240 mg; 1 deelnemer 320 mg) en tolbutamide (2 
deelnemers 1500 mg; 2 deelnemers 2000 mg), en de langwer-
kende SU-derivaten glimepiride (6 deelnemers 6 mg) en gli-
benclamide (2 deelnemers 15 mg).

Klinische uitkomstmaten
Gedurende de onderzoeksperiode van twaalf maanden ver-
anderde de C-peptide-glucoseratio in de groep zonder SU van 
0,122 ± 0,038 naar 0,099 ±0,064 nmol/mmol. In de groep met 
SU veranderde de C-peptide-glucoseratio van 0,112 ± 0,052 
naar 0,121 ± 0,051 nmol/mmol. Deze veranderingen waren 
niet statistisch significant [tabel 2]. Ook de invloed van lang- 

Tabel 1 Baselinekenmerken van de onderzochte groepen

Zonder SU (n = 21) Met SU (n = 18)

Geslacht (% mannelijk) 52 61

Leeftijd (jaar) 61,7 (7,4) 60,0 (9,7)

Ras (% kaukasisch) 90,5 94,4

Opleiding (% laag) 55 67

Diabetes duur (jaar) 8,0 (4,0) 7,8 (4,1)

Lengte (m) 1,72 (0,09) 1,74 (0,10)

Lichaamsgewicht (kg) 92,4 (18,3) 94,6 (20,0)

Buikomvang (cm) 108,4 (15,1) 108,6 (14,9)

Body mass index (kg/m2) 31,1 (5,6) 31,4 (6,0)

Systolische bloeddruk (mmHg) 147,7 (20,0) 150,4 (17,2)

Diastolische bloeddruk (mmHg) 83,6 (12,0) 83,3 (9,5)

HbA1c (%) 8,1 (0,6) 8,2 (1,0)

Glucose (mmol/l) 10,2 (1,6) 10,4 (2,6)

Totaal cholesterol (mmol/l) 4,1 (0,8) 4,0 (0,9)

HDL-cholesterol(mmol/l) 1,01 (0,3) 1,01 (0,3)

Triglyceriden (mmol/l) 2,21 (1,6) 2,24 (2,2)

C-peptide (nmol/l) 1,26 (0,51) 1,15 (0,57)

C-peptide-glucoseratio (nmol/mmol) 0,122 (0,038) 0,112 (0,052)

Creatinine (mmol/l) 75,1 (14,2) 78,0 (15,6)

ALAT (U/l) 38,6 (16,9) 32,4 (16,1)

ASAT (U/l) 24,9 (11,0) 19,4 (8,0)

Alle data zijn weergeven als gemiddelde (standaarddeviatie), tenzij anders aangegeven.
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vaak een hypoglykemie meldden als de deelnemers die stop-
ten, en ook een (net niet significante) tendens lieten zien naar 
meer gewichtstoename. Alles samengenomen geven deze 
resultaten geen aanleiding om met een SU-derivaat door te 
gaan wanneer insulinetherapie wordt gestart.
 De effectiviteit van SU-derivaten naast metformine bij het 
starten van insulinetherapie is eerder onderzocht in Fins on-
derzoek (96 patiënten), met meer dan deze twee vergelijkin-
gen.14 Deze trial, die eveneens twaalf maanden duurde, liet 
zien dat het toevoegen van alleen metformine aan insuline 
voor de nacht gewichtstoename voorkwam en resulteerde in 
een betere glykemische controle en minder hypoglykemieën. 
De benodigde dosis insuline was echter significant hoger dan 
bij de combinatie met een SU-derivaat. In een recente, 24 we-
ken durende trial is het effect van SU-derivaten bekeken bij 
964 patiënten die metformine en een SU-derivaat gebruikten 

Discussie
De absolute getallen suggereren een kleine stijging van de 
bètacelfunctie bij het continueren van SU-derivaten en een 
daling bij het stoppen van SU-derivaten, maar het verschil 
bereikt binnen onze relatief kleine onderzoekspopulatie geen 
statistische significantie. Het zou misschien wel kunnen dui-
den op enig behoud van bètacellen bij patiënten die naast met-
formine en insuline ook SU-derivaten blijven gebruiken, maar 
de relatieve stijging is na een jaar slechts ongeveer 10%, en dat 
is klinisch geen belangrijk effect. De door de patiënt gerappor-
teerde uitkomstmaten suggereren geen verschillen in ervaren 
gezondheid en tevredenheid met de behandeling. Slechts één 
subschaal van de DHP gaf een significant verschil ten faveure 
van de groep die SU-derivaten bleef gebruiken: zij ervoeren 
minder barrières voor activiteiten. Daar staat tegenover dat de 
deelnemers die een SU-derivaat bleven gebruiken drie keer zo 

Tabel 2 Lichamelijk onderzoek, laboratoriumwaarden en hypo’s na twaalf maanden; verschil met baseline

Zonder SU (n = 21) Met SU (n = 18) Verschil zonder SU (n = 21) Verschil met SU (n = 18) p*

C-peptide-glucoseratio (nmol/mmol) 0,099 (0,064) 0,121 (0,051) –0,023 (0,054) 0,008 (0,050) 0,097

C-peptide (nmol/l) 0,79 (0,60) 0,88 (0,40) –0,48 (0,54) –0,27 (0,53) 0,329

HbA1c (%) 7,4 (0,84) 7,5 (0,76) –0,71 (0,74) –0,68 (0,62) 0,761

Glucose (mmol/l) 7,8 (2,3) 7,5 (2,0) –2,4 (2,8) –2,9 (3,0) 0,639

Totaal cholesterol (mmol/l) 4,3 (1,0) 4,4 (1,1) 0,21 (0,99) 0,38 (1,15) 0,663

HDL- cholesterol (mmol/l) 1,01 (0,25) 1,10 (0,30) 0,004 (0,23) 0,09 (0,17) 0,157

Triglyceriden (mmol/l) 2,1 (1,6) 2,0 (1,8) –0,14 (1,24) –0,25 (1,21) 0,776

Systolischc bloeddruk (mmHg) 143 (17) 145 (15) –4,6 (20,2) –5,4 (15,8) 0,855

Diastolische bloeddruk (mmHg) 79 (9) 82 (6) –4,9 (10,8) –1,3 (8,4) 0,202

Lichaamsgewicht (kg) 92,4 (18,5) 96,3 (19,6) 0,005 (2,7) 1,7 (2,8) 0,054

Body mass index (kg/m2) 31,2 (6,0) 32,0 (6,2) 0,05 (0,88) 0,63 (1,00) 0,063

Buikomvang (cm) 108,7 (14,0) 110,2 (14,6) 0,32 (5,3) 1,5(3,8) 0,404

Aantal hypoglykemieën (dag + nacht) 35 121 0,043
 ▪ aantal personen 6 10
 ▪ gemiddelde per persoon (range) 5,8 (1-20) 12,1 (1-38)

Alle data zijn weergeven als gemiddelde (standaarddeviatie), tenzij anders aangegeven.
* ANCOVA tussen de groep zonder en met SU.

Tabel 3 Vragenlijstscores op baseline en na twaalf maanden

Zonder SU Met SU p*

Baseline Einde (n = 21) Baseline Einde (n = 18)

SF-36 Lichamelijk functioneren 66,8 (24,6) 62,8 (24,1) 84,4 (19,5) 79,4 (22,6) 0,803

SF-36 Sociaal functioneren 79,8 (25,5) 74,9 (22,3) 87,5 (15,1) 87,5 (17,7) 0,187

SF-36 Rol lichamelijk 55,6 (43,1) 63,1 (40,0) 80,6 (34,9) 79,2 (35,6) 0,676

SF-36 Rol emotioneel 74,1 (39,3) 72,0 (38,4) 100 (0) 90,7 (26,1) 0,968

SF-36 Mentale gezondheid 68,5 (19,2) 71,4 (16,9) 83,8 (15,9) 88,0 (14,1) 0,086

SF-36 Vitaliteit 52,2 (19,5) 56,8 (17,1) 68,1 (19,8) 72,6 (21,9) 0,429

SF-36 Pijn 66,5 (26,6) 63,9 (19,1) 79,5 (24,3) 80,0 (23,9) 0,092

SF-36 Algemene gezondheid 56,0 (15,1) 55,0 (20,1) 60,0 (22,7) 63,9 (24,0) 0,226

SF-36 Gezondheidsverandering 42,9 (21,1) 56,2 (26,3) 50,0 (19,2) 55,6 (22,0) 0,529

DHP Barrières voor activiteiten 84,7 (14,7) 79,0 (17,1) 89,9 (8,0) 91,8 (6,5) 0,023

DHP Psychische spanningen 83,5 (11,8) 84,8 (9,3) 88,5 (8,6) 87,8 (8,4) 0,997

DHP Ontremd eten 61,0 (24,3) 61,3 (22,8) 70,0 (21,5) 73,3 (17,1) 0,109

DTSQ 29,2 (6,4) 30,1 (5,2) 30,8 (6,0) 32,2 (4,7) 0,174

DES-SF 3,8 (0,6) 3,8 (0,6) 3,9 (0,6) 4,1 (0,7) 0,075

Alle data zijn weergeven als gemiddelde (standaarddeviatie), tenzij anders aangegeven.
* ANCOVA tussen de groep zonder en met SU.



15755 (4) apr il 2012 huis art s &  we tensch ap

onder zoek

celschade door de cytotoxische effecten van amyloïddepositie, 
hebben meer tijd nodig om zich te ontwikkelen.
 Een vierde en laatste beperking is het open design van het 
onderzoek, dat invloed zou kunnen hebben op de uitkomsten 
van de patiëntenvragenlijsten, maar niet op de primaire uit-
komstmaten.
 Concluderend: voor patiënten met diabetes type 2 die star-
ten met insulinetherapie heeft doorgaan met een SU-derivaat 
weinig voordelen. Wij hebben geen statistisch significant ef-
fect gevonden op de C-peptide-glucoseratio, al suggereren de 
absolute aantallen enig behoud van bètacellen. Ook effecten 
op de glykemische controle en op de meeste gezondheidsge-
relateerde uitkomsten zijn er niet. Wel vonden wij in de groep 
die SU-derivaten bleef gebruiken een tendens naar extra ge-
wichtstoename en, belangrijker, een groter aantal hypoglyke-
mieën. Gegeven deze nadelen, het waarschijnlijk kleine effect 
op de bètacelfunctie en de afwezigheid van andere relevante 
voordelen lijkt het aan te bevelen om met SU-derivaten te 
stoppen zodra insulinetherapie wordt gestart bij patiënten 
met diabetes type 2.

Dankbetuiging
Wij willen alle patiënten, artsen, praktijkondersteuners en 
verpleegkundigen die deelnamen aan dit onderzoek hartelijk 
danken.  ▪
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In het aprilnummer van het Tijdschrift 
voor praktijkondersteuning staat zowel 
de praktijkondersteuner-ggz centraal 
als de wettelijke aansprakelijkheid van 
praktijkondersteuners. Ook voor huis-
artsen is het interessant om eens te 
lezen hoe het ook alweer zit met de voor-
behouden en risicovolle handelingen.

Voorbehouden en risicovolle 
handelingen
De functie praktijkondersteuning 
blijft in ontwikkeling: steeds komen er 
nieuwe taken bij. Voor praktijkonder-
steuners is het goed om zich te blijven 
afvragen of zij voldoende deskundig 
en bekwaam zijn om handelingen 
uit te voeren die tot een nieuw taken-
pakket behoren. BIG-geregistreerde 
praktijkondersteuners vallen onder 
het tuchtrecht en kunnen persoonlijk 
aansprakelijk worden gesteld. Maar 
ook praktijkondersteuners zonder ver-
pleegkundige achtergrond en prak-
tijkassistentes kunnen persoonlijk 

aansprakelijk worden 
gesteld. Weliswaar niet 
via het tuchtrecht maar 
wel via het civiele recht 
of strafrecht. Het vast-
leggen van afspraken is 
dus erg belangrijk, ook 
voor de huisarts, schrijft 
Yvonne Buijs. Zij is als ju-
rist werkzaam bij het St. 
Antonius Ziekenhuis, op 
de afdeling Kwaliteit, Veiligheid & Ver-
antwoording. Met een aantal casussen 
maakt zij duidelijk waar de juridische 
grenzen liggen en wat voorbehouden 
en risicovolle handelingen zijn.

Praktijkondersteuner-ggz doet 
goed werk
De praktijkondersteuner geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) is een relatief 
nieuw fenomeen in Nederland. Peter 
Verhaak en zijn mede-onderzoekers 
keken naar de gegevens die door ne-
gentien praktijkondersteuners-ggz in 
Groningen werden genoteerd. Zij wilden 
inzicht krijgen in met welke patiënten 
en problemen praktijkondersteuners-
ggz te maken krijgen, welke werkzaam-

heden zij doen en in welke 
opzichten zij onderling 
van elkaar verschillen.
 De deelnemende 
praktijkondersteuners-
ggz krijgen vooral vrou-
wen op hun spreekuur 
(70%), met een gemiddelde 
leeftijd van 41 jaar. De 
meeste patiënten komen 
vanwege stressklachten of 

gespannenheid (41%). Andere klachten 
zijn relatieproblemen (32%), een depres-
sief gevoel (24%), angst of nervositeit (19%) 
en werkproblemen (16%). De auteurs con-
cluderen dat de praktijkondersteuner-
ggz een waardevolle aanvulling is op de 
geestelijke gezondheidszorg, vooral bij 
probleemverheldering en doorverwij-
zing naar de juiste instantie. ▪

Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning ver-
schijnt tweemaandelijks en kost €  72,95 per 
jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen 
abonnement? Vraag een proefexemplaar aan 
en bezoek ook eens de website www.tijd-
schriftpraktijkondersteuning.nl. 
Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafl eu 
van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. 
Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.
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