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fibrose moet volgens schattingen rond de 

30 per 100.000 zijn. De gemiddelde huis-

artsenpraktijk heeft dus niet meer dan 1 

patiënt met longfibrose.

De waarde van de saturatiemeting bij de 

behandeling van COPD in de eerste lijn 

is niet duidelijk. De ernst van een COPD-

exacerbatie wordt niet bepaald door de 

aan- of afwezigheid van een desaturatie. 

Er kan sprake zijn van een belangrijke 

COPD-exacerbatie zonder saturatieda-

ling, op basis van zowel de vorm van de 

zuurstofdissociatiecurve als het feit dat 

de longen zoveel reservecapaciteit heb-

ben dat er pas laat een desaturatie ont-

staat. Een normale saturatie kan dus lei-

den tot een ‘fout-positief’ gerust gevoel 

bij huisarts en patiënt. Veel publicaties 

over saturatiemeting en COPD-exacerba-

ties hebben betrekking op patiënten die 

worden gezien op de spoedeisende hulp 

van een ziekenhuis.

Bij acute onverklaarde dyspneu kan er 

sprake zijn van een longembolie. De peri-

fere saturatie speelt een ondergeschikte 

rol bij de diagnostiek van een longembo-

lie. Veel patiënten met een longembolie 

hebben een normale saturatie. Pas in 

het geval van een massale longembolie, 

bij meerdere longembolieën tegelijk of 

samen met een preëxistente longaandoe-

ning kan er een significante daling optre-

den van de zuurstofsaturatie.

De plaats van de saturatiemeting in de 

eerste lijn is nog niet duidelijk. Er zal nog 

veel onderzoek nodig zijn. Tot die tijd 

ontraad ik huisartsen een kostbare satu-

ratiemeter aan te schaffen.

P. Eppinga, longarts

Antwoord
Wij danken collega Eppinga voor zijn 

opmerkingen. De plaats van de satu-

ratiemeter in de huisartsenpraktijk is 

inderdaad nog allerminst duidelijk. Onze 

observaties zijn bedoeld als stimulans 

voor onderzoek dat zou kunnen leiden tot 

een plaatsbepaling.

Eppinga is ook bezorgd over de negatieve 

consequenties die invoering van de satu-

ratiemeter in de praktijk zou kunnen heb-

ben. Ter geruststelling merken wij op dat 

huisartsen gewend zijn om dit soort diag-

nostische mogelijkheden toe te passen 

als aanvullende diagnostiek. Vergelijk-

baar bijvoorbeeld met het gebruik van het 

ECG-apparaat. De huisarts zal zijn beleid 

afstemmen op het lichamelijk onderzoek 

en vooral de anamnese. De saturatieme-

ter zou in twijfelgevallen een meerwaarde 

kunnen betekenen. Of dit waar blijkt te 

zijn zal nog onderzocht moeten worden. 

Wij hopen door onze publicatie hiervoor 

een aanzet te hebben gegeven.

Wil van den Bosch
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Achtergrond Metformine wordt als bloed-

glucoseverlagend medicament gebruikt 

bij de behandeling van patiënten met 

diabetes type 2. Het verbetert de gevoe-

ligheid voor insuline in lever en perifeer 

weefsel.

Doel Het beoordelen van het effect van 

monotherapie met metformine op mor-

taliteit, morbiditeit, glykemische contro-

le, gewicht, lipiden, bloeddruk, insuline-

spiegels en albuminurie vergeleken met 

andere bloedglucoseverlagende behan-

delingen binnen verschillende diabetes-

subgroepen.

Zoekstrategie en inclusiecriteria Met 

behulp van MEDLINE (1966-2003) en 

EMBASE (1974-2003) werden dubbel-

blinde, enkelblinde en open trials geïn-

cludeerd. Het moest gaan om onderzoe-

ken waarin behandeling met metformine 

vergeleken werd met behandeling met 

sulfonylureumderivaten, thiazolidinedi-

onen, alfa-glucosidaseremmers, insuline 

of meglitiniden bij patiënten met een 

myocardinfarct of CVA in de voorgeschie-

denis, of met perifeer of microvasculair 

vaatlijden. Uitkomstmaten waren: vaat-

lijden, nuchtere glucose, HbA1c, BMI, 

serumlipiden, insulinespiegels, bloed-

druk en microalbuminurie.

Methode Twee onderzoekers beoordeel-

den onafhankelijk van elkaar de trials op 

kwaliteit en voerden een gestandaardi-

seerde data-extractie uit. In de data-ana-

lyse werden dezelfde klinische eindpun-

ten gebruikt als de UKPDS-34 (1998). Men 

definieerde drie hoofdgroepen: 1. alle 

diabetesgerelateerde uitkomsten (acute 

dood, sterfte aan hyper- of hypoglykemie, 

al dan niet lethaal myocardinfarct, angina 

pectoris, hartfalen, CVA, nierfalen, ampu-

tatie, retinopathie of cataractextractie); 

2. diabetesgerelateerde sterfte (sterfte 

door myocardinfarct, CVA, perifeer vaat-

lijden, nierziekte, hyper- of hypoglykemie 

en acute dood en 3. alle doodsoorzaken. 

Afzonderlijk geanalyseerd harde eindpun-

ten waren: myocardinfarct, CVA, perifeer 

vaatlijden en microvasculaire compli-

caties. Additionele uitkomstparameters 

waren onder andere: nuchtere glucose, 

HbA1c, BMI, serumlipiden, bloeddruk, 

insulinespiegels en microalbuminurie. 

Uitsluitend gegevens van voldoende 

kwaliteit en vergelijkbaarheid werden 

statistisch samengevoegd. Verandering 

ten opzichte van de baselinegegevens 

werden uitgedrukt in gestandaardiseerd 

gemiddeld verschil (SMV). Dichotome 

gegevens werden uitgedrukt in relatieve 

risico’s (RR), risicoverschil (RV) en het 

number needed to treat (NTT).

Resultaten Van de 215 artikelen waren 99 

geen clinical trial; 87 voldeden niet aan 

de inclusiecriteria. De 29 overgebleven 

onderzoeken met 37 onderzoeksarmen en 

totaal 5259 patiënten vergeleken metfor-

mine met SU-derivaten (13 onderzoeks-



51H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p 49(1) januar i  2006

Ingezonden

armen en 1167 patiënten), placebo (res-

pectievelijk 12 en 702), dieet (3 en 493), 

thiazolidinedionen (3 en 132), insuline (2 

en 439), meglitiniden (2 en 208) en alfa-

glucosidaseremmers (2 en 111).

Metformine gaf ten opzichte van SU-

derivaten (uitgedrukt in SMV) een sig-

nificant lager HbA1c: –0,14 (95%-BI 0,28 

- –0,01); nuchtere glucose: –0,16 (95%-BI 

–0,27 - –0,05); BMI: –0,45 (95%-BI –0,80 

- –0,10); LDL-cholesterol: –0,29 (95%-BI 

–0,52 - –0,07); triglyceriden: –0,22 (95%-BI 

–0,43 - – 0,02). Metformine versus thiazo-

lidinedionen gaf alleen een lager HbA1c: 

–0,28 (95%-BI –0,52 - –0,03). Metformine 

versus insuline gaf een lagere BMI: –091 

(95%-BI –1,44 - –0,37); LDL-cholesterol: 

–0,83 (95%-BI –1,35 - –0,30); diastolische 

en systolische bloeddruk: –1,45 (95%-BI 

–2,02 - –0,88) en –0,84 (–1,37 - –0,31).

Voor morbiditeit/mortaliteitsanalyses be- 

schikte men over 5 onderzoeken, waarvan 

de UKPDS-34 uit 1998 met een follow-up 

van 10,7 jaar toonaangevend was. Verge-

leken met glibenclamide- of insulinebe-

handeling hadden obese patiënten uit 

de intensieve behandelgroep met alleen 

metformine een lager risico op alle dia-

betesgerelateerde uitkomsten: RR 0,78 

(95%-BI 0,65-0,94) met NNT 19,95. Voor 

diabetesgerelateerde sterfte, myocardin-

farct, CVA, perifeer vaatlijden en microan-

giopathie werden geen significante ver-

schillen gevonden. Obese patiënten die 

alleen met metformine werden behandeld 

hadden ten opzichte van patiënten bij wie 

de interventie voornamelijk uit een dieet 

bestond een lager risico op alle diabetes-

gerelateerde uitkomsten: RR 0,74 (95%-BI 

0,60-0,90); NTT 11; ‘diabetesgerelateerde 

sterfte’: RR 0,61 (95%-BI 0,40-0,94); NTT 

20; alle doodsoorzaken: RR 0,68 (95%-

BI 0,49-0,93); NNT 15; myocardinfarct: 

RR 0,64 (95%-BI 0,45-92); NNT 17. Voor 

de andere harde eindpunten zoals CVA, 

perifeer vaatlijden en microvasculopa-

thie vonden de auteurs geen verschillen. 

Analyses met samengevoegde gegevens 

uit de vier andere onderzoeken (follow-

up slechts 6-7 maanden) gaven geen ver-

schillen in risico op harde eindpunten.

Conclusie Behandeling met uitsluitend 

metformine geeft ten opzichte van behan-

deling met SU-derivaten, thiazolinidio-

nen, meglitiniden, insuline en dieet bij 

de behandeling van diabetes type 2 een 

significante verbetering van glykemische 

controle, dyslipidemie en diastolische 

bloeddruk. Bij patiënten met overgewicht 

geeft metformine een risicoreductie van 

diabetesgerelateerde morbiditeit en mor-

taliteit. Metformine kan gezien worden 

als eerste behandeloptie bij patiënten 

met diabetes type 2 en overgewicht.

Commentaar
Deze Cochrane-review maakt duidelijk 

dat behandeling met alleen metformine 

in vergelijking met andere glucosever-

lagende behandelingen, een gunstiger 

effect heeft op zowel de glykemische 

instelling als het klassieke cardiovascu-

laire risicoprofiel. Dit past in de hypo-

these dat verbetering van insulinegevoe-

ligheid gunstig kan werken op het clus-

ter van cardiovasculaire risicofactoren 

binnen het insulineresistentiesyndroom. 

De auteurs veronderstellen dat dit effect 

aan de basis kan staan van de gevonden 

risicoreductie voor diabetesgerelateerde 

aandoeningen. Een subgroepanalyse bij 

diabetespatiënten met cardiovasculaire 

risicofactoren zou zinvol zijn om na te 

gaan in hoeverre behandeling met alleen 

metformine juist bij deze patiëntensub-

groepen extra risicoreductie op harde 

eindpunten geeft. De data bleken hier-

voor echter ongeschikt.

Interessant is de vergelijking met thiazo-

lidinedionen, die net als metformine de 

insulinegevoeligheid verbeteren. Daarbij 

bleek dat metformine een gunstiger effect 

had op HbA1c-daling, maar een vergelijk-

baar effect op cardiovasculaire risico-

factoren. Binnenkort kan de ADOPT-trial 

naar het effect van rosiglitazon op glyke-

mische controle en cardiovasculaire risi-

cofactoren (echter zonder harde eindpun-

ten) meer duidelijkheid geven. Onlangs is 

de PROactive-trial1 gepubliceerd waaruit 

blijkt dat toevoeging van pioglitazon 

aan bestaande bloedglucoseverlagende 

behandeling bij patiënten met DM2 met 

macrovasculaire aandoeningen het risico 

op een drietal harde eindpunten verlaagt, 

namelijk ‘alle doodsoorzaken, myocard-

infarct en CVA (NNT 48 over 3 jaar). Deze 

bevindingen zouden wel eens bepalend 

kunnen zijn voor de plaats van de thia-

zolidinedionen in de nieuwe NHG-Stan-

daard Diabetes mellitus type 2.

Peter Grootenhuis
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