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Het bewijs stapelt zich op….

Zannad et al. Lancet, sept 2020



Ongeacht aanwezigheid van DM2…

Zannad et al. Lancet, sept 2020



En weinig bijwerkingen…

Zannad et al. Lancet, sept 2020



ZannMcMurray et al. NEJM, nov 2019



Nog wel verschillen tussen huidige richtlijnen…

NHG standaard 2018



NIV guideline 

remmer



American Diabates Association (ADA) en 
European Association Study Diabetes (EASD) richtlijn 2019



ESC Diabetes guideline 2019



Toekomstig klasse 1 A bij hartfalen?



Aanpassen medicatie in de studies…

• In ptn zonder DM2 valt er niks aan te passen

• In ptn met DM2 daarentegen…

Declare studie dapa. NEJM ‘18 Empa-reg studie empa. NEJM ‘15

Emperor-reduced. NEJM ‘20 DAPA-HF. NEJM ‘19



Regio Amersfoort, “the real-world”



Baseline karakteristieken



Implementatie in de klinische praktijk

• Doe iets aan de “ware pandemie”…

• Werk samen. 
• Maak een lokaal protocol en informeer huisarts!
• Cardioloog, internist, DM-vk, huisarts, praktijk ondersteuners, apotheek

• Momentum bij cardioloog is goed

• Simpel in gebruik

• Geen dosis aanpassing, geen interacties, 1dd1 tablet, relatief weinig bijwerkingen, 

gewichts reductie
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• Klinisch en poliklinisch te starten

• Informeer de patient (hygiene, orthostase, kleine kans op hypo/DKA)

• Reduceer diabetes medicatie zo mogelijk

• Organiseer een controle moment en registreer

• Heb geen angst mbt nierfunctie

• Vergoeding



Conclusies

• SGLT-2 remming; geen ontkomen meer aan! (en doe dat dan ook niet)

• Zowel bij hartfalers met en zonder DM2 spectaculaire resultaten
• Aanpassing richtlijnen volgt

• Makkelijk en veilig in gebruik
• Enkele veranderingen in diabetes medicatie op indicatie

• Het initiatief zal grotendeels bij cardioloog komen te liggen

• Multidisciplinaire samenwerking is de sleutel tot success!


