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Dipeptidyl peptidase-4-remmers (DPP-4-remmers)

Paul Janssen

die een behandeling met DPP-4-remmers kregen. De Co-

chrane-review liet geen significante verschillen zien tussen 

sitagliptine en vildagliptine vergeleken met andere orale 

antidiabetica.2 Een gerandomiseerd onderzoek rapporteerde 

significant minder hypoglykemieën (5%) met sitagliptine dan 

met glipizide (32%) dat was toegevoegd aan metformine.4 

Sitagliptine, saxagliptine en linagliptine kan men toepas-

sen bij nierfunctiestoornissen, maar dat geldt ook voor glicla-

zide. Gliclazide wordt renaal geklaard, maar metabolisering 

vindt grotendeels plaats in de lever. Dosisaanpassing bij ver-

minderde nierfunctie is daarom niet nodig.5

Beschouwing
DPP-4-remmers hebben weliswaar een aantrekkelijk wer-

kingsprofiel, patiënten verdragen ze in het algemeen goed en 

ze lijken veilig toepasbaar, maar langetermijngegevens ont-

breken. Wat betreft de effecten op het HbA1c, het lichaams-

gewicht en het optreden van hypoglykemieën onderscheiden 

deze middelen zich niet in positieve zin van de klassieke 

antidiabetica (uitgezonderd de sulfonylureumderivaten wat 

betreft het optreden van hypoglykemieën). Overigens is hier-

bij de keuze van het sulfonylureumderivaat van belang: met 

name glibenclamide heeft hierin een ongunstig profiel.

Van groot belang is verder dat er geen bewijs bestaat voor 

de effectiviteit van DPP-4-remmers op (diabetesgerelateerde) 

mortaliteit en morbiditeit, noch op de kwaliteit van leven.1 

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de kosten van behan-

deling met DPP-4-remmers substantieel hoger liggen dan be-

handeling met de klassieke orale antidiabetica. Behandeling 

met een DPP-4-remmer en gliclazide gedurende een maand 

kost respectievelijk circa € 40,- en € 3,-. Bij een over de gehele 

linie minder goed presteren van DPP-4-remmers in vergelij-

king met de klassieke middelen, mag men het kostenaspect 

niet negeren.

Conclusie
Zolang goede argumenten voor het voorschrijven van DPP-

4-remmers ontbreken, past een afwachtende houding. 

De beschikbare evidence wijst uit dat na metformine het 

voorschrijven van een sulfonylureumderivaat (bij voorkeur 

gliclazide) nog steeds de te nemen tweede stap is in de medi-

camenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2. ▪

Het groeiend aantal voorschriften van de dipeptidyl pep-

tidase-4 remmers (DPP-4-remmers) in de huisartsen-

praktijk wekt de indruk dat deze orale bloedglucoseverlagen-

de middelen een belangrijke bijdrage leveren aan de 

behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2. 

DPP-4-remmers remmen de afbraak van incretinehormonen 

door het enzym DPP-4, waardoor de plasmaconcentraties van 

glucagon like peptide type 1 (GLP-1) en glucagon dependent 

insulinotropic peptide (GIP) stijgen. Dit resulteert in een glu-

coseafhankelijke verhoging van de insulinesecretie door de 

bètacellen en remming van de glucagonafgifte door de al-

facellen van de pancreas.

De communicatie van de farmaceuten over deze mid-

delen liegt er niet om: ‘DPP-4-remmers geven geen hypo-

glykemieën’, ‘deze middelen geven gewichtsreductie’ en 

‘DPP-4-remmers zijn effectief in het verlagen van het HbA1c’. 

Bij de positionering suggereert men dat met de komst van 

DPP-4-remmers behandeling met sulfonylureumderivaten 

obsoleet is geworden. De vraag is echter in hoeverre deze be-

weringen juist zijn.

Onderzoek
Een in oktober 2012 gepubliceerd systematisch literatuur-

overzicht waarin men alle beschikbare antidiabetica onder-

zocht, relativeert de vermeende gunstige effecten van de 

DPP-4-remmers.1 In een Cochrane-review uit 2008 was het 

gemiddelde HbA1c -0,7% (95%-BI -0,8 – -0,6) lager in de sita-

gliptinegroep en -0,6% (95%-BI -0,7 – -0,5) lager in de vildaglip-

tinegroep vergeleken met placebo.2 Een andere review uit 2012 

vergeleek DPP-4-remmers met metforminemonotherapie of 

met metformine gecombineerd met andere antidiabetica.3 

Primaire uitkomstmaat was de verandering in het HbA1c. 

Vergeleken met metforminemonotherapie gaven DPP-4-rem-

mers een minder sterke HbA1c-daling (0,20; 95%-BI 0,08-0,32). 

DPP-4-remmers reduceerden het HbA1c minder sterk dan GLP-

1-agonisten (0,49; 95%-BI 0,31-0,67), reduceerden het ongeveer 

even veel als pioglitazon (0,09; 95%-BI -0,07-0,24) en lieten 

geen voordeel zien ten opzichte van sulfonylureumderivaten 

(RR ten gunste van sulfonylureumderivaten 1,06; 95%-BI 0,98-

1,14). 

Het beeld dat DPP-4-remmers gewichtsreductie geven, 

moeten we nuanceren. Sitagliptine en vildagliptine ga-

ven vergeleken met placebo een gewichtstoename van res-

pectievelijk 0,7 kg (95%-BI 0,3-1,1) en 0,8 kg (95%-BI 0,2-1,3).2 

Vergeleken met metformine gaven DPP-4-remmers een ge-

wichtstoename van 1,5 kg (95%-BI 0,9-2,11). DPP-4-remmers 

hadden een gunstiger effect op het gewicht dan sulfonylu-

reumderivaten (-1,92 kg; 95%-BI -2,34 – -1,49) en pioglitazon 

(-2,96 kg; 95%-BI -4,13 – -1,78), maar een ongunstiger effect dan 

GLP-1-receptoragonisten (1,56; 95%-BI 0,94-2,18).3

Men zag geen ernstige hypoglykemieën bij patiënten 
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