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Dit proefschrift richt zich op het optimaliseren van de behandeling van type 2 

diabetes. We onderzochten een kortetermijnrisico (hypoglykemie) en een 

langetermijnrisico (kanker) van de behandeling met sulfonylureumderivaten (SU) en 

insuline en bespraken de voor- en nadelen van de langwerkende insuline-analogen, 

insuline glargine en insuline detemir. Daarnaast hebben we strategieën geëvalueerd 

om insulinetitratie te optimaliseren. In het bijzonder evalueerden de haalbaarheid, 

veiligheid en effectiviteit van een e-health applicatie met beslissingsondersteuning 

dat patiënten assisteert bij het zelfstandig uitvoeren van insulinetitratie.

Deel 1. De voor- en nadelen van de huidige farmacologische behandeling van 
type 2 diabetes
In hoofdstuk 2 bespreken we de resultaten van een systematische review en 

meta-analyse van de proportie patiënten met type 2 diabetes die als ze behandeld 

worden met een SU, een hypoglykemie ervaart. Om het risico op hypoglykemie in 

te schatten, hebben we een meta-analyse uitgevoerd van de vergelijkingsgroep 

van gerandomiseerde studies die nieuwe diabetesmiddelen vergeleken met SU of 

insuline. In totaal zijn 22 studies met ongeveer 6000 patiënten gemeta-analyseerd. 

De analyse toonde aan dat de overgrote meerderheid van patiënten met diabetes 

type 2 die behandeld worden met een SU, geen relevante hypoglykemie ervaart 

gedurende de studieperiode. Ongeveer tien procent van deze patiënten ervoer een 

milde hypoglykemie met een plasmaglucose ≤3.1 mmol/L en minder dan 1% van 

deze patiënten ervoer een ernstige hypoglykemie. In het algemeen leek gliclazide 

een gunstiger profiel te hebben dan andere SU’s. Er waren te weinig studies die 

insuline als vergelijkinsgroep gebruikten en daardoor konden we geen meta-analyse 

uitvoeren voor insulinetherapie.

In  hoofdstuk 3  gaan we in op de associatie tussen het gebruik van glucoseverla-

gende geneesmiddelen en het risico op het ontwikkelen van een adenocarcinoom, 

waarbij metformine monotherapie als referentiegroep genomen wordt. We gebruikten 

een onderzoeksdatabase met gegevens van huisartspraktijken in Nederland (IPCI) om 

een   patient-controle studie uit te voeren bij patiënten met type 2 diabetes (n=29,383). 

In totaal hebben we 702 patiënten geïdentificeerd met een eerste diagnose 

colorectale (n=238), borst- (n=184), prostaat- (n=191) of pancreaskanker (n=84). Deze 

studie toonde geen verhoogd risico op het ontwikkelen van een adenocarcinoom 

(een samengesteld eindpunt van colorectale kanker, borstkanker, prostaatkanker en 
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pancreaskanker) wanneer SU monotherapie of metformine met insuline en/of SU 

wordt vergeleken met metformine monotherapie. We vonden ook geen aanwijzingen 

voor een verhoogd risico op de afzonderlijke carcinomen. De resultaten van deze 

studie suggereren dat er geen contra-indicatie is om behandeling met metformine 

monotherapie te intensiveren met SU’s of insuline met betrekking tot het risico op 

kanker.

In hoofdstuk 4 bespreken we de resultaten van een systematische review en meta-

analyse dat de effecten van insuline detemir en insuline glargine voor de behandeling 

van diabetes type 2 met elkaar vergelijkt. Vier trials met een duur van 24 tot 52 weken 

voldeden aan de selectiecriteria. In totaal werden 2250 patiënten gerandomiseerd 

op insuline detemir of insuline glargine. De analyses suggereren dat er geen klinisch 

relevant verschil is tussen de werkzaamheid of de veiligheid van insuline detemir 

ten opzichte van insuline glargine voor het bestrijden van hyperglykemie. Om echter 

dezelfde glykemische controle te bereiken werd insuline detemir vaak twee keer 

per dag geïnjecteerd in een hogere dosering, maar met minder gewichtstoename. 

Daarentegen werd insuline glargine altijd eenmaal daags geïnjecteerd met minder 

bijwerkingen op de injectieplek.

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van basale insulines in de farmaceutische pijplijn. 

We richtten ons in het bijzonder op de nieuwste basale insuline; insuline degludec. 

Het farmacodynamisch profiel lijkt een injectiefrequentie van drie keer per week toe 

te staan. Echter, fase 3 studies toonden aan dat de vooraf gedefinieerde criteria voor 

non-inferioriteit met betrekking tot glykemische controle ten opzichte van insuline 

glargine eenmaaldaags niet werden bereikt. Anderzijds, een eenmaaldaagse dosering 

van degludec was niet-inferieur vergeleken met insuline glargine eenmaaldaags en 

had een vermindering van hypoglykemie tot gevolg bij type 1 diabetes en type 2 

diabetes.

Deel 2. Strategieën om de insuline dosistitratie te optimaliseren en de rol van 
e-health om dit proces te ondersteunen
Om strategieën te vinden die de kwaliteit van de diabeteszorg kunnen verbeteren 

wilden we eerst inzicht krijgen in het beslisgedrag van diabeteszorgverleners. Onze 

hypothese was dat het beslisgedrag van Nederlandse zorgverleners met betrekking 

tot het aanpassen van de insulinedosis soms zou afwijken van evidence based 

medicine en consensusstatements. In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht welke 

patiëntfactoren het beslisgedrag van de diabeteszorgverleners met betrekking tot het 

aanpassen van de insulinedosering beïnvloeden. Om dit te onderzoeken hebben we 
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vignetten opgesteld die klinische scenario’s van patiënten op basale insulinetherapie 

beschrijven. Na elk vignette werd aan de respondenten gevraagd of zij de 

insulinedosis zouden aanpassen, en zo ja, met hoeveel eenheden. Vijfhonderdtwintig 

papieren vragenlijsten werden verspreid onder artsen en verpleegkundigen van de 

eerste en tweede lijn in Nederland. Honderdnegentig (37%) vragenlijsten werden 

geretourneerd. Deze studie toonde aan dat een pseudohypoglykemie en het gebruik 

van een hoge dosis insuline een belemmering was om de insulinedosis verder op te 

hogen, hoewel dit niet zozeer wordt ondersteund door evidence based medicine. Een 

voorgeschiedenis van een myocardinfarct weerhield de zorgverlener er niet van om 

de insulinedosis verder op te hogen, terwijl dit kon worden verwacht na de resultaten 

van de ACCORD studie. Op basis van onze resultaten raden wij Nederlandse richtlijnen 

voor de klinische praktijk aan om hypoglykemie drempelwaarden te benoemen en 

aanbevelingen te geven over het omgaan met hoge doseringen insuline. Bovendien 

moeten richtlijnen zorgverleners bewust maken van de risico’s van intensieve 

insulinebehandeling bij patiënten met hart- en vaatziekten.

We zouden de titratie van patiënten die een hoge dosis insuline nodig hebben 

kunnen vergemakkelijken als we de insulinedosis die iemand uiteindelijk nodig heeft 

kunnen voorspellen. In hoofdstuk 7 hebben we de mogelijkheid onderzocht om, 

op basis van klinische factoren, de insulinedosis die iemand uiteindelijk nodig zal 

hebben te voorspellen en om de insuline startdosering hierop aan te passen. We 

gebruikten data van de L2T3 studie, een treat-to-target studie dat insuline detemir 

tweemaaldaags vergeleek met insuline glargine eenmaaldaags bij type 2 diabetes. 

Onze data toonden aan dat BMI een substantieel effect had op de insulinedosis die 

iemand uiteindelijk nodig heeft. Alhoewel de insulinedosis die iemand uiteindelijk 

nodig heeft varieerde tussen de groepen die waren gestratificeerd volgens BMI en 

leeftijd, was in alle strata de minimale insulinedosis laag (5-17 IE). We concluderen 

dan ook dat het niet mogelijk is om de startdosering van insuline aan te passen op 

basis van de variabelen BMI en leeftijd. Daarom raden wij aan dat de algemeen 

aanbevolen startdosering volgens de formule 0,1-0,2 IE/kg gelimiteerd moet worden 

tot een maximum van 20 eenheden insuline.

E-health applicaties kunnen diabetespatiënten motiveren en hen ondersteunen 

bij het uitvoeren van insuline zelf-titratie. Het gebruik van dergelijke applicaties 

zou goede glykemische controle kunnen bewerkstelligen, wat momenteel vaak niet 

behaald wordt in de praktijk. Om deze reden ontwikkelde onze onderzoeksgroep 

een web-based systeem met geautomatiseerde beslissingsondersteuning, PANDIT 
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genaamd. Het systeem helpt patiënten met diabetes type 2 bij het zelfstandig 

aanpassen van hun insulinedosering.

In een pilot-studie, beschreven in hoofdstuk 8, hebben we aangetoond dat 

patiënten die geen eerdere ervaring met PANDIT hadden in staat waren om het 

systeem te gebruiken zonder tegen substantiële usability problemen aan te lopen. 

Bovendien werd de overgrote meerderheid van de adviezen die het systeem 

produceerde als klinisch veilig beschouwd door ervaren artsen die gespecialiseerd 

zijn in de diabeteszorg. Eén advies werd als onveilig beschouwd. Dit kon echter 

gemakkelijk worden verholpen door een kleine wijziging in het kennisdomein van 

PANDIT. De resultaten van de studie suggereren dat patiënten met type 2 diabetes veilig 

overweg kunnen met computer-based zelfzorgsystemen en dat geautomatiseerde 

beslissingsondersteuningssystemen patiënten veilig kunnen ondersteunen in het 

zelfstandig instellen van hun medicatie.

Om de haalbaarheid van het implementeren van dergelijke beslissings-

ondersteuningssystemen te onderzoeken, hebben we eerst de ervaringen van diabetes 

patiënten met insulinetherapie en hun perceptie over computer-assisted insuline 

zelftitratie onderzocht in hoofdstuk 9. We voerden in-depth, semi-gestructureerde 

interviews uit die kwalitatief werden geanalyseerd. Deze studie toonde aan 

dat patiënten bij het gebruik van insuline worden geconfronteerd met fysieke, 

emotionele en cognitieve barrières. Sommige patiënten hebben geen kennis over de 

glucosestreefwaarden en vinden het moeilijk om om te gaan met onvoorspelbare 

bloedsuikerwaarden. Patiënten kunnen in het bijzonder moeite hebben om hun 

insulinedosis op te hogen omdat ze bang zijn voor een hypoglykemie en omdat 

ze dit associëren met progressie van de ziekte. Het gebruik van een computer om 

patiënten te assisteren bij het zelfstandig titreren van insuline kan nieuwe barrières 

introduceren: er kan een gebrek aan vertrouwen zijn in een geautomatiseerd insuline-

advies dat, volgens de richtlijnen, voornamelijk is gebaseerd op bloedglucosewaarden 

en geen rekening houdt met andere aspecten zoals leefstijl en voedingspatroon. 

Ook kan voor sommige patiënten het ontbreken van persoonlijk contact met hun 

zorgverlener wanneer een geautomatiseerd advies wordt verstrekt een bezwaar zijn. 

Om de acceptatie van geautomatiseerde insuline-adviezen te vergoten, raden wij aan 

dat patiënten de mogelijkheid wordt geboden om hun zorgverlener te consulteren, 

bijvoorbeeld door middel van telemedicine functionaliteiten.

In hoofdstuk 10 worden de resultaten van een gerandomiseerde en 

gecontroleerde trial besproken die onderzocht of computer-based insulinetitratie 

met PANDIT effectief is in het verbeteren van de glykemische controle van patiënten 
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met diabetes mellitus type 2 in vergelijking met alleen standaard zorg. Deze studie 

was underpowered door problemen met het rekruteren van patiënten en heeft niet 

kunnen bewijzen dat computer-based insuline titratie zorgt voor een verbetering van 

de glykemische controle in de totale groep patiënten. Uit de subgroep analyses bleek 

wel dat web-based insuline titratie effectief was in het verbeteren van de glykemische 

controle van patiënten uit de eerste lijn en een soortgelijk effect werd gesuggereerd 

bij patiënten die langer insuline gebruiken, in tegenstelling tot insuline starters. In 

deze selectieve groep van patiënten die bereid en in staat waren deel te nemen aan 

de PANDIT trial, was de patiënttevredenheid groter bij de PANDIT gebruikers dan bij 

de patiënten die alleen standaard zorg ontvingen. De resultaten impliceren dat een 

e-health applicatie dat patiënten ondersteunt in het zelfstandig titreren van insuline 

in de eerste lijn moet worden geimplementeerd en vooral gericht moet zijn op 

patiënten die al langer insuline gebruiken.
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