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Ook een beetje goed nieuws?

Rashwani et al, NEJM 2017





Competing risks of olie op het vuur?

Rashwani et al, NEJM 2018



Halen mensen met diabetes genoeg 
rendement uit intensieve glucose verlaging?



Voordeel van intensief glucose verlagen: 
lange adem?

Retnakaran et al, Lancet 2008



Bewustwording en monitoring



Technische oplossingen? –Bionische pancreas

Brown et al. NEJM 2019.



Technische oplossingen? – AI 

Brown et al. Nature med 2020.



Insuline glargine – vs icodec

Rosenstock et al, NEJM 2020



GLP1R-agonisten

Usscher and Drucker et al, Circ res 2014

• HbA1c reductie 1-2%

• 3-5kg gewichtsverlies

• Vertraagde maaglediging

• Bijwerkingen: buikklachten, hypo’s (met 
insuline of SU)

• (Acute) toename DRP?



PIONEER (oraal Semaglutide)

Hussain et al, NEJM 2019



SGLT2i

• Reductie HbA1c 0.6%

• (Gering) gewichtsverlies

• Minder renale complicaties

• Minder hartfalen

• Genitale infecties

• Keto-acidose

• Osteoporose? Amputaties?

Van Bommel et al, CJASN 2017



VERTIS (Ertugliflozine)

Cannon et al, NEJM 2020



DAPA-HF (Dapagliflozine)

McMurrey et al, NEJM 2019



EMPEROR (Empagliflozine)

Packer et al, NEJM 2020



Empagliflozine Semaglitude

Type 2 diabetes blijft een progressieve ziekte

Kahn et al, NEJM 2006





Take home messages

• Effect van glucose-verlaging op cardiovasculair risico, een lange adem?
• Vroeg beginnen, lange adem
• Legacy effect?
• Glucose pieken?

• Insuline toediening en glucose monitoring wordt steeds slimmer

• SGTL2i en GLP1RA verminderen hartfalen en/of hart- en vaatziekten, 
maar waarschijnlijk niet primair via glucose-verlagende effecten

• HbA1c targets zijn evident goed voor microvasculaire complicaties, voor 
hart- en vaatziekten is een brede blik noodzakelijk

• Glucose-verlaging in type  2 diabetes wordt over de tijd steeds 
moeilijker, ook met de nieuwe middelen


