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Betreft  GVS-advies GLP-1 receptor agonisten uitbreiding nadere voorwaarden 

 

 

Geachte heer Kuipers, 

 

In uw brief van 31 januari 2022 (CIBG-22-03252) heeft u Zorginstituut 

Nederland verzocht om te beoordelen of de nadere voorwaarden van de GLP-1 

agonisten kunnen worden uitgebreid. Het gaat hier om een groepsbeoordeling. 

Inmiddels heeft het Zorginstituut deze beoordeling afgerond na advies van de 

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De overwegingen hierbij treft u aan in het 

rapport dat als bijlage is toegevoegd.  

 

Achtergrond 

In Nederland zijn zeven glucagon-like peptide-1 (GLP-1)-agonisten op de markt, 

namelijk dulaglutide (Trulicity®), exenatide (Byetta® en Bydureon®), liraglutide 

(Victoza® en Saxanda®), lixisenatide (Lyxumia®) en semaglutide (Ozempic® en 

Rybelsus®). Rybelsus® is beschikbaar in de vorm van een tablet en de andere 

GLP1-receptoragonisten zijn beschikbaar in de vorm van een subcutane injectie 

(onder de huid).  

 

Recent is de richtlijn voor behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2) herzien 

door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Op basis daarvan zijn de 

nadere voorwaarden van de SGLT-2 remmers recent verruimd na een 

groepsbeoordeling. In overleg met betrokken partijen in de Ronde Tafel 

Diabeteszorg hebben ook registratiehouders van de GLP1-agonisten gezamenlijk 

een dossier ingediend dat de beschikbare kennis over de toepassing van deze 

middelen bundelt.  

 

De te beoordelen indicatie is bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) en 

een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten bij wie de glucosewaarden 

onvoldoende kunnen worden gereguleerd met een SGLT-2 remmer of indien het 

gebruik van een SGLT-2 remmer gecontra-indiceerd is. 

 

De GLP1-receptoragonisten zijn in een cluster geplaatst op bijlage 1A en op 

bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Dit betekent dat de 

vergoeding van deze geneesmiddelen beperkt is tot de patiëntengroepen die 

onder de in bijlage 2 geformuleerde nadere voorwaarde vallen: 

1. uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI 

≥ 35 kg/m 2 , bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen 

worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een 
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sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen, en die 

geen insuline gebruikt; voor exenatide en liraglutide geldt daarbij: tenzij 

de verzekerde al op 1 mei 2011 met dit middel in combinatie met insuline 

wordt behandeld, of 
2. als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-
insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes 
mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden 
onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden behandeling met optimaal 
getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met 
een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering. 

De nadere voorwaarde van liraglutide is daarnaast recent uitgebreid met: 

3. in combinatie met een door het RIVM erkende gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI), voor de behandeling van volwassenen zonder 
diabetes mellitus type 2 met een extreem verhoogd gewichtsgerelateerd 
gezondheidsrisico en die (nog) niet in aanmerking komen voor metabole 
chirurgie:  
a. met een BMI ≥35 kg/m2  in combinatie met een comorbiditeit 
(hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose) óf 

b. met een BMI ≥40 kg/m2. 
De behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik 
van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 
5% is afgenomen. 
 

Uitkomst van inhoudelijke beoordeling 

Therapeutische waarde 

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat de GLP1-

receptoragonisten dulaglutide (Trulicity®), liraglutide (Victoza®), exenatide 

(Byetta® en Bydureon®) en semaglutide (subcutaan (Ozempic®) en oraal 

(Rybelsus®)) voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de 

behandeling van volwassenen met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten. Het Zorginstituut concludeert op basis van de data dat deze 

geneesmiddelen een meerwaarde hebben ten opzichte van alleen de 

standaardbehandeling bij patiënten met een contra-indicatie voor een SGLT2-

remmer. Ook kan geconcludeerd worden dat deze middelen een meerwaarde 

hebben bij patiënten waarbij de glucosewaarden onvoldoende kunnen worden 

gereguleerd met de standaardbehandeling bestaande uit ten minste een SGLT2-

remmer en metformine. Het bewijs hiervoor is echter meer beperkt. De GLP1-

receptoragonist lixisenatide (Lyxumia®) heeft geen toegevoegde waarde ten 

opzichte van de standaardbehandeling bij patiënten met DM2 en een zeer hoog 

risico op hart- en vaatziekten en voldoet daarmee niet aan de stand van de 

wetenschap en praktijk.  

 

Budgetimpactanalyse (BIA) 

Behandeling met een GLP1-receptoragonist kost € 1.124 per patiënt per jaar. 

Rekening houdend met de aannames rondom patiëntenaantallen, marktpenetratie 

en therapietrouw zal uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden van dulaglutide, 

exenatide, liraglutide en semaglutide bij diabetes DM2 en een zeer hoog risico op 

hart- en vaatziekten gepaard gaan met meerkosten ten laste van het 

farmaciebudget van minimaal € 5,2 miljoen tot maximaal € 5,7 miljoen in het 

derde jaar na opname in het basispakket afhankelijk van de aannames rondom de 

marktpenetratie. 
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Farmaco-economische analyse 

Op grond van de geschatte budgetimpact is vrijstelling verleend voor een 

farmaco-economische analyse. 

 

Advies 

Het Zorginstituut adviseert u op grond van de bovenstaande overwegingen de 

vergoedingsvoorwaarden van dulaglutide, exenatide, liraglutide en semaglutide 

uit te breiden. De nadere voorwaarde van lixisenatide dient niet uitgebreid te 

worden. De voorgestelde uitbreiding gaat gepaard met meerkosten. 

 

Uitbreiding nadere voorwaarde dulaglutide, exenatide, liraglutide en semaglutide: 

Als toevoeging aan een SGLT2-remmer en metformine of wanneer er een contra-

indicatie bestaat voor een SGLT2-remmer, toegevoegd aan de 

standaardbehandeling, bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 met een 

zeer hoog risico op hart- en vaatziekten (overeenkomstig de NHG-richtlijn 

Diabetes Mellitus type 2):  

 1. met eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of  

 2. chronische nierschade.  

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 



 

 

 

 

Farmacotherapeutisch rapport GLP1-
receptoragonisten bij de behandeling van 
volwassenen met diabetes mellitus type 2 en 
met een zeer hoog risico op hart- en 
vaatziekten 
  

Onderdeel van de beoordeling in het kader van uitbreiding 

van de vergoedingsvoorwaarden van geneesmiddelen in het 

geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) 

 

 

Datum  15 april 2022 

Status  Definitief 

  

 

 

 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport GLP1-receptoragonisten bij de behandeling van volwassenen met 

diabetes mellitus type 2 en met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten | 15 april 2022 

 

 Pagina 1 van 67 

Colofon 

Zaaknummer 2021042677 

Volgnummer 2022002670 

  

Contactpersoon  M.J.S. de Vries,  plv. secretaris WAR-CG  
 MdeVries@zinl.nl  

  

Auteur(s) mw. N. Stam 

  

Afdeling Zorg 

Team Geneesmiddelen 

  

  

 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport GLP1-receptoragonisten bij de behandeling van volwassenen met 

diabetes mellitus type 2 en met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten | 15 april 2022 

 

 Pagina 2 van 67 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport GLP1-receptoragonisten bij de behandeling van volwassenen met 

diabetes mellitus type 2 en met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten | 15 april 2022 

 

 Pagina 3 van 67 

Inhoud 

Colofon—1 

 Inhoud—3 

Afkortingen—5 

Samenvatting—7 

1 Inleiding—9 
1.1 Aanleiding—9 
1.2 Achtergronden—11 
1.2.1 Aandoening—11 
1.2.2 Symptomen en ernst—11 
1.2.3 Prevalentie en incidentie—12 
1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling—12 

2 Methode systematisch literatuuronderzoek—15 
2.1 Vraagstelling—15 
2.1.1 PICO—15 
2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen—15 
2.2 Zoekstrategie—16 
2.3 Selectiecriteria—17 

3 Resultaten—19 
3.1 Resultaten literatuursearch—19 
3.2 Kenmerken geïncludeerde studies—19 
3.3 Gunstige effecten interventie—21 
3.3.1 Sterfte ongeacht oorzaak—25 
3.3.2 Sterfte aan hart- en vaatziekten, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte 

(samengestelde uitkomstmaat 3p-MACE)—26 
3.3.3 Hospitalisatie voor hartfalen—28 
3.3.4 Nierfalen—30 
3.3.5 Overige overwegingen—31 
3.4 Ongunstige effecten—37 
3.4.1 Ernstige ongunstige effecten en stakers als gevolg van ongunstige effecten—38 
3.4.2 Ernstige gastro-intestinale klachten—40 
3.4.3 Pancreaskanker—40 
3.4.4 Pancreatitis—41 
3.4.5 Overige overwegingen—41 
3.5 Ervaring—41 
3.6 Toepasbaarheid—42 
3.7 Gebruiksgemak—43 

4 Eindbeoordeling—45 
4.1 Bespreking relevante aspecten—45 
4.2 Eindconclusie—46 

5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas—47 
5.1 Oud advies—47 
5.2 Nieuw advies—47 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport GLP1-receptoragonisten bij de behandeling van volwassenen met 

diabetes mellitus type 2 en met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten | 15 april 2022 

 

 Pagina 4 van 67 

Bijlage 1: Zoekstrategie—49 

Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies—51 

Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies—57 

Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden—59 

Bijlage 5: Baseline tabel—61 

Bijlage 6: Beoordeling risico op bias—63 

Literatuur—65 
 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport GLP1-receptoragonisten bij de behandeling van volwassenen met 

diabetes mellitus type 2 en met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten | 15 april 2022 

 

 Pagina 5 van 67 

Afkortingen 

 

Afkorting  Omschrijving 

3p-MACE 3-point major adverse cardiovascular events 

ACR Albumine creatinine ratio 

AP Angina pectoris 

AUC Area under the curve 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

BMI Body mass index 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

CNS Chronische nierschade 

CV Cardiovasculair  

CVOTs Cardiovasculair outcome trials 

CVRM Cardiovasculair risico management  

DM2 Diabetes Mellitus type 2 

EBM Evidence Based Medicine 

eGFR Estimated glomerulair filtration rate 

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

FU Follow up 

GLI Gecombineerde leefstijlinterventie  

GLP1 Glucagon-like peptide-1 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HbA1c Geglyceerd hemoglobine 

HHF Hospitalisatie voor hartfalen 

HR Hazard ratio 

HVZ Hart- en vaatziekten 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

NF-MI Niet-fataal myocardinfarct 

NHG Nederland Huisartsen Genootschap 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

NIV Nederlandse Internisten Vereniging 

NMA Netwerk meta-analyse 

NNT Number-needed-to-treat 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SD Standaarddeviatie 

SGLT2 Natrium-glucose-cotransporter-2 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van GLP1-receptoragonisten dulaglutide 

(Trulicity®), exenatide (Byetta® en Bydureon®), liraglutide (Victoza®), lixisenatide 

(Lyxumia®) en semaglutide (Ozempic® en Rybelsus®) bij volwassenen met 

diabetes mellitus type 2 (DM2) en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. De 

GLP1-receptoragonisten zijn daarbij vergeleken met de standaard- of gebruikelijke 

behandeling op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, 

toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 

adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

Uit de netwerkmeta-analyse (NMA) van Palmer et al. (2020) blijkt dat de GLP1-

receptoragonisten toegevoegd aan de standaardtherapie als groep (waarschijnlijk) 

resulteren in een klinisch relevante verlaging van de kans op sterfte door alle 

oorzaken, sterfte door cardiovasculaire oorzaken, niet-fataal myocardinfarct, niet-

fatale beroerte en nierfalen na 5 jaar behandeling bij patiënten met eerder bewezen 

hart- en vaatziekten en/of chronische nierschade. Uit de NMA blijkt dat er geen 

effect wordt verwacht op hospitalisatie voor hartfalen. Deze uitkomsten resulteren in 

een duidelijke plek voor GLP1-receptoragonisten bij patiënten met DM2 en een zeer 

hoog risico op hart- en vaatziekten die een contra-indicatie hebben voor SGLT2-

remmers.  

 

De onderbouwing van het gebruik van GLP1-receptoragonisten in combinatie met 

metformine en een SGLT2-remmer komt uit verschillende studies en 

subgroepanalyses, waaruit blijkt dat de effecten van GLP1-receptoragonisten en 

SGLT2-remmers op HbA1C, bloeddruk en lichaamsgewicht additief zijn. Daarnaast 

wijst een post-hoc subgroepanalyse mogelijk op een lager risico op 3p-MACE, 

algehele en cardiovasculaire sterfte bij gebruik van een GLP1-receptoragonist in 

combinatie met een SGLT2-remmer vergeleken met het gebruik van enkel een 

GLP1-receptoragonist. Deze resultaten dienen echter met voorzichtigheid te worden 

geïnterpreteerd. De beroepsgroep acht bovenstaand bewijs voldoende om de 

toevoeging van een GLP1-receptoragonist als 3e stap in het behandelalgoritme aan 

te bevelen. 

 

Wanneer de resultaten van de afzonderlijke cardiovasculaire uitkomstenstudies 

naast elkaar worden gelegd, vallen verschillen op in effecten van de individuele 

GLP1-receptoragonisten op harde uitkomstmaten. Lixisenatide vertoont over de 

gehele linie geen significante risicoreductie ten opzichte van placebo op de 

verschillende uitkomsten (sterfte ongeacht oorzaak, 3p-MACE, cardiovasculaire 

sterfte of de samengestelde renale uitkomstmaat). De andere GLP1-

receptoragonisten tonen allemaal een statistisch significant effect aan op 3p-MACE, 

sterfte ongeacht oorzaak en/of cardiovasculaire sterfte. Het Zorginstituut vraagt zich 

af of er wel sprake is van een groepseffect. Op basis van de klinische 

relevantiegrenzen van de NHG-NIV (NNT <100 over 5 jaar) zouden dulaglutide, 

exenatide, liraglutide en semaglutide (oraal én subcutaan) positief kunnen worden 

beoordeeld wanneer er wordt gekeken naar de verschillende uitkomstmaten, maar 

lixisenatide niet. 

 

De verschillende GLP1-receptoragonisten hebben geen klinisch relevant effect op de 

incidentie ernstige ongunstige effecten. Hierbij is niet beoordeeld of deze effecten 

waren gerelateerd aan de studiemedicatie. De incidentie stakers vanwege 
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ongunstige effecten is bij alle GLP1-receptoragonisten laag (<13%). Tussen de 

verschillend GLP1-receptoragonisten bestaan verschillen in toedieningsvorm, 

toedieningsfrequentie en ervaring. 

 

De GLP1-receptoragonisten dulaglutide (Trulicity®), liraglutide (Victoza®), 

exenatide (Byetta® en Bydureon®) en semaglutide (subcutaan (Ozempic®) en 

oraal (Rybelsus®)) voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de 

behandeling van volwassenen met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten. Het Zorginstituut concludeert op basis van de data dat deze 

geneesmiddelen een evidente meerwaarde hebben ten opzichte van de 

standaardbehandeling bij patiënten met een contra-indicatie voor een SGLT2-

remmer. Ook kan geconcludeerd worden dat deze middelen een meerwaarde 

hebben bij patiënten waarbij de glucosewaarden onvoldoende kunnen worden 

gereguleerd met de standaardbehandeling bestaande uit ten minste een SGLT2-

remmer en metformine. Het bewijs hiervoor is echter meer beperkt. De GLP1-

receptoragonist lixisenatide (Lyxumia®) heeft echter geen toegevoegde waarde ten 

opzichte van de standaardbehandeling bij patiënten met DM2 en een zeer hoog 

risico op hart- en vaatziekten en voldoet daarmee niet aan de stand van de 

wetenschap en praktijk.  

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 14 maart. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van GLP1-

receptoragonisten bij volwassenen met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog 

risico op hart- en vaatziekten t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

GLP1-receptoragonisten [1-7]: 

• Dulaglutide (Trulicity®): 0,75, 1,5, 3 of 4,5 mg oplossing voor subcutane 

injectie in voorgevulde pen 

• Exenatide (Byetta®): 5 µg oplossing voor subcutane injectie in voorgevulde 

pen 

• Exenatide (Bydureon®): 2 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie met 

verlengde afgifte voor subcutane injectie 

• Liraglutide (Victoza®): 6 mg/ml oplossing voor subcutane injectie in een 

voorgevulde pen 

• Lixisenatide (Lyxumia®): 10 of 20 µg oplossing voor subcutane injectie in 

voorgevulde pen 

• Semaglutide (Ozempic®): 0,25, 0,5 of 1 mg oplossing voor subcutane 

injectie  in voorgevulde pen 

• Semaglutide (Rybelsus®): 3, 7 of 14 mg tabletten voor orale toediening 

 

Geregistreerde indicaties [1-7]: Trulicity®, Victoza®, Ozempic® en Rybelsus® zijn 

geregistreerd voor de behandeling van volwassenen (en adolescenten en 

kinderen van 10 jaar en ouder in het geval van Victoza®) met onvoldoende 

gereguleerde DM2 als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging 

• als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg 

van intolerantie of contra-indicaties; 

• als aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes 

 

Bydureon® en Lyxumia® zijn geregistreerd voor de behandeling van 

volwassenen met DM2 om glykemische controle te bereiken in combinatie met 

orale bloedglucoseverlagende geneesmiddelen en/of basale insuline wanneer 

deze, samen met dieet en lichaamsbeweging, niet voldoende glykemische 

controle geven. 

 

Byetta® is geregistreerd voor de behandeling van DM2 in combinatie met 

metformine, sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen, metformine en een 

sulfonylureumderivaat of metformine en een thiazolidinedion 

bij volwassenen bij wie geen adequate glykemische controle werd bereikt bij 

maximaal verdraagbare doseringen van deze orale behandelingen. Byetta® is 

ook geïndiceerd als aanvullende behandeling op basale insuline met of zonder 

metformine en/of pioglitazon bij volwassenen bij wie geen adequate glykemische 

controle is bereikt met deze geneesmiddelen. 

 

Claim van de registratiehouder: GLP1-receptoragonisten, als toevoeging aan een 

SGLT2-remmer en metformine in de maximaal verdraagbare doseringen, of 

indien het gebruik van een SGLT-2 remmer gecontra-indiceerd is, hebben een 

meerwaarde bij patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten ten opzichte van de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Doseringsadvies [1-7]: 
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• Dulaglutide (Trulicity®): 0,75-4,5 mg 1x per week subcutaan 

• Exenatide (Byetta®): 5-10 µg 2x per dag subcutaan 

• Exenatide (Bydureon®): 2 mg 1x per week subcutaan 

• Liraglutide (Victoza®): 0,6-1,8 mg 1x per dag subcutaan 

• Lixisenatide (Lyxumia®): 10-20 µg 1x per dag subcutaan 

• Semaglutide (Ozempic®): 0,25-1,0 mg 1x per week subcutaan 

• Semaglutide (Rybelsus®): 3-14 mg 1x per dag 

Samenstelling [1-7]: 

• Dulaglutide (Trulicity®): 0,75-4,5 mg dulaglutide in 0,5 ml oplossing, 

geproduceerd in CHO-cellen met DNA-recombinatietechniek 

• Exenatide (Byetta®): 5-10 µg exenatide in 20-40 µL en 44-88 µg 

metacresol als hulpstof 

• Exenatide (Bydureon®): 2 mg exenatide 

• Liraglutide (Victoza®): 6 mg liragltuide per mL, geproduceerd met 

recombinant-DNA-technologie in Saccharomyces cerevisiae 

• Lixisenatide (Lyxumia®): 10-20 µg lixisenatide en 540 µg metacresol als 

hulpstof 

• Semaglutide (Ozempic®): 1,34 mg semaglutide per mL, geproduceerd met 

recombinant-DNA-technologie in Saccharomyces cerevisae 

• Semaglutide (Rybelsus®): 3-14 mg semaglutide, geproduceerd met 

recombinant-DNA-technologie in Saccharomyces cerevisae 

Werkingsmechanisme [1-7]: De GLP1-receptoragonisten (i.e. glucagon-like 

peptide) binden selectief aan de GLP1-receptor waardoor deze wordt geactiveerd. 

Activering van de GLP1-receptor zorgt voor stimulatie van de insulinesecretie en 

verlaging van de glucagonsecretie als de bloedglucoseconcentratie te hoog is, 

vertraging van de maaglediging in de postprandiale fase, vermindering van de 

insulinesecretie tijdens hypoglykemie en vermindering van eetlust en voorkeur 

voor vetrijk voedsel. Het werkingsmechanisme is onafhankelijk van de 

toedieningsweg (oraal of subcutaan).  

 

Bijzonderheden: 

 

Huidige vergoedingsvoorwaarden: 

Exenatide en liraglutide: 

1. uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI 

≥ 30 kg/m², bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen 

worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een 

sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die 

geen insuline gebruikt, tenzij de verzekerde al op 1 mei 2011 met dit 

middel in combinatie met insuline wordt behandeld. 

2. als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-

insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes 

mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden 

onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden behandeling met optimaal 

getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met 

een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering. 

 

Lixisenatide, dulaglutide, semaglutide: 

1. uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI 

≥ 30 kg/m², bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen 

worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een 

sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die 

geen insuline gebruikt, of 

2. als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-
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insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes 

mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden 

onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden behandeling met optimaal 

getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met 

een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering. 

 

Liraglutide wordt daarnaast onder de merknaam Saxenda® vergoed voor de 

volgende indicatie: 

in combinatie met een door het RIVM erkende gecombineerde 

leefstijlinterventie (GLI), voor de behandeling van volwassenen met een 

extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, zonder 

diabetes mellitus type 2 en die (nog) niet in aanmerking komen voor 

metabole chirurgie:  

a. BMI ≥35 kg/m2 in combinatie met een comorbiditeit (hart- en 

vaatziekte, slaapapneu en/of artrose) óf 

b. BMI ≥40 kg/m2  

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik 

van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten 

minste 5% is afgenomen. 

 

 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een chronische aandoening gekenmerkt door een 

tekort aan insuline, met als gevolg een te hoog bloedglucosegehalte. De ziekte 

ontstaat door onvoldoende insulineafgifte door β-cellen in de alvleesklier en 

insulineresistentie in lever-, spier- en vetweefsel. Insulineresistentie gaat vaak 

gepaard met een verhoogde bloeddruk, overgewicht, verhoogde 

triglyceridenwaarden en verlaagde HDL-cholesterolwaarden [8]. 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

De symptomen van aanhoudend verhoogde bloedglucosewaarden bestaan uit dorst, 

polyurie, vermagering, pruritus vulvae op hogere leeftijd, recidiverende 

urineweginfecties en balanitis, mono-neuropathie, neurogene pijn en 

sensibiliteitsstoornissen. Op de langere termijn hebben mensen met DM2 een 

verhoogd risico op microvasculaire complicaties, zoals schade aan ogen, nieren en 

zenuwen (diabetische voet), macrovasculaire complicaties (cardiovasculaire 

aandoeningen) en sterfte [9]. 

 

Patiënten met DM2 hebben een 2 tot 4 maal hoger risico op incidentele coronaire 

hartziekte, ischemische beroerte en een 1,5 tot 3,6-voudige toename van de 

mortaliteit [10]. In Nederland werd een vermindering van de levensverwachting van 

3,5 jaar verwacht bij patiënten met DM2 ten opzichte van de algemene populatie op 

de leeftijd van 55 jaar. Bij personen met DM2 en eerder bewezen hart- en 

vaatziekten was het verlies in levensverwachting 5 jaar op 55 jarige leeftijd [11]. 

Chronische nierschade bij DM2 is ook geassocieerd met een verhoogd 

mortaliteitsrisico. Patiënten met DM2 en matig verhoogde albuminurie hebben een 2 

tot 4 maal hoger risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. De 4-jaars 

mortaliteit van DM2 patiënten met matig verhoogde albuminurie kan oplopen tot 

32%; 50% van de patiënten met DM2 en ernstig verhoogde albuminurie is na vier 

jaar overleden [12]. 
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1.2.3 Prevalentie en incidentie 

In 2020 waren er naar schatting 1.145.500  mensen met diabetes bekend bij de 

huisarts (jaarprevalentie), waarvan 609.000 mannen en 536.500 vrouwen (70,3 per 

1.000 mannen en 61,1 per 1.000 vrouwen). In 2020 zijn 45.100 nieuwe 

patiënten met diabetes bij de huisarts gediagnosticeerd. Het betrof 25.800 mannen 

en 19.300 vrouwen (3,0 per 1.000 mannen en 2,2 per 1.000 vrouwen) [13]. 

Ongeveer 91% van de door de huisarts geregistreerde diabetespatiënten heeft DM2, 

de rest heeft DM type 1 [13]. Bij 25% tot 35% van de DM2 patiënten is er sprake van 

eerder bewezen hart- en vaatziekten [14, 15]. 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

In november 2021 is de nieuwe richtlijn Medicamenteuze behandeling 

zeerhoogrisico patiënten DM2 verschenen, welke is opgesteld door het Nederlands 

Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) [16]. 

Ook is de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 herzien [8]. Het stappenplan voor 

de behandeling van patiënten met DM2 en een zeer hoog risico is als volgt 

beschreven in deze richtlijnen: 

1. Start met een SGLT2-remmer. Bij contra-indicatie (bijv. eGFR < 30 

ml/min/1,73 m2): GLP1-receptoragonist. 

2. Voeg metformine toe. 

3. Voeg een GLP-receptoragonist toe. 

4. Voeg een ander middel toe uit het stappenplan voor patiënten zonder zeer 

hoog risico (o.a. insuline of een sulfonylureumderivaat). 

 

De specifieke aanbeveling voor GLP1-receptoragonisten luidt: overweeg het gebruik 

van een GLP1-receptoragonist als monotherapie of toegevoegd aan metformine 

en/of elke andere combinatie van glucoseverlagende therapie (inclusief 

insulinetherapie) bij volwassenen met DM type 

2 indien er sprake is van een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten: 

• eerder bewezen hart- en vaatziekten*; en/of 

• chronische nierschade met eGFR 10-44 ml/min/1,73 m , zonder of met 

verhoogde albuminurie, eGFR 45-59 ml/min/1,73 m met matig verhoogde 

albuminurie (ACR > 3 mg/mmol) of eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m met ernstig 

verhoogde albuminurie (ACR > 30 mg/mmol). 

*Onder eerder bewezen hart- en vaatziekten vallen acuut coronair syndroom, 

angina pectoris, coronaire revascularisatie, TIA of beroerte, symptomatische aorta-

iliofemorale atherosclerose, aorta-aneurysma, claudicatio intermittens of perifere 

revascularisatie en bij beeldvorming aangetoonde atherosclerotische stenose of 

ischemie.  

 

Als het doel is de progressie van nierschade te stoppen of om te keren bij 

volwassenen met DM2 en nefropathie, overweeg dan alleen bij intolerantie of 

contra-indicaties voor SGLT2-remmers om een GLP1-receptoragonist voor te 

schrijven. Gebruik van GLP1-receptoragonisten bij eindstadium nierfalen (eGFR < 

10 ml/min/1,73 m of start nierfunctievervangende therapie) of ernstige 

leverfunctiestoornis wordt niet aanbevolen. 

 

Onder patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten vallen volgens de 

richtlijn tevens patiënten met hartfalen met een verminderde 

linkerventrikelejectiefractie (LVEF<40%). Als er echter alleen sprake is van een zeer 

hoog risico vanwege hartfalen, dan worden GLP1-receptoragonisten niet aanbevolen  

vanwege geen aangetoond voordeel op harde eindpunten. 

 

Dit standpunt is gebaseerd op een recent gepubliceerde systematische review en 

netwerk meta-analyse van Palmer et. al (2021), waarbij het effect van GLP1-
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receptoragonisaten en SGLT2-remmers op alle relevante uitkomstmaten binnen 

personen met een gradatie in risico op hart- en vaatziekten is onderzocht [17]. In het 

standpunt wordt genoemd dat de GLP1-receptoragonisten en SGLT2-remmers niet 

head-to-head met elkaar zijn vergeleken, maar dat de richtlijnencommissie de 

voorkeur geeft aan SGLT2-remmers, omdat een indirecte vergelijking van het effect 

op relevante uitkomsten gunstiger uitvalt voor de SGLT2-remmers in vergelijking tot 

GLP1-receptoragonisten. Bovendien zijn SGLT2-remmers goedkoper en oraal in te 

nemen, terwijl de meeste GLP1-receptoragonisten subcutaan dienen te worden 

toegediend. Omdat de meeste patiënten in de in de cardiovasculaire 

veiligheidsstudies eveneens metformine gebruikten, en GLP1-receptoragonisten veel 

duurder zijn dan metformine, bestaat de 2e stap in het behandelalgoritme uit het 

toevoegen van metformine. De combinatie van SGLT2-remmers met GLP1-

receptoragonisten is specifiek onderzocht in enkele klinische studies, waarbij er is 

gekeken naar het effect op zachte uitkomstmaten, zoals HbA1C, gewicht en 

bloeddruk. Cardiovasculaire veiligheidsstudies naar deze combinatie ontbreken, op 

één enkele subgroepanalyse na. De richtlijnencommissie acht dit bewijs voldoende 

om het gebruik van GLP1-receptoragonisten aan te bevelen als 3e stap in het 

behandelalgoritme.  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van de GLP1-receptoragonisten (dulaglutide, exenatide, 

liraglutide, lixisenatide en semaglutide) bij volwassenen met DM2 en een zeer hoog 

risico op hart- en vaatziekten vergeleken met de standaard- of gebruikelijke 

behandeling? 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie  Volwassenen (18 jaar en ouder) met diabetes mellitus 

type 2 en een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten; 

1. Die reeds een SGLT2-remmer en metformine 

gebruiken of; 

2. die een contra-indicatie voor een SGLT2-

remmer hebben. 

 

Volgens de NHG-NIV richtlijn is er sprake van een 

zeer hoog risico op hart- en vaatziekten bij: 

-  Eerder bewezen hart- en vaatziekten en/of; 

-  chronische nierschade met:  

o eGFR 10-44 ml/min/1,73 m2,  

o eGFR 45-59 ml/min/1,73 m2 met 

matig verhoogde albuminurie (ACR 

>3 mg/mmol) of  

o eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 met 

ernstig verhoogde albuminurie (ACR 

>30 mg/mmol). 

Interventie GLP1-receptoragonist (dulaglutide, exenatide, 

liraglutide, lixisenatide of semaglutide) 

Controle-interventie  Placebo 

Cruciale uitkomsten  • Sterfte ongeacht oorzaak 

• Cardiovasculaire uitkomstmaten 

• Renale uitkomstmaten 

• Incidentie ernstige ongunstige 

interventiegerelateerde effecten 

• Incidentie stakers vanwege ongunstige 

interventiegerelateerde effecten 

Relevante follow-up duur Een minimale follow-up van 2 jaar is vereist. 

Studiedesign Uit de door het Zorginstituut gehanteerde passend 

onderzoeksvragenlijst komt naar voren dat 

dubbelblind, gerandomiseerde, gecontroleerde 

Studies (RCTs) haalbaar zijn.  

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Sterfte ongeacht oorzaak 

Sterfte ongeacht oorzaak wordt beschouwd als een cruciale uitkomstmaat. 

 

Klinische relevantiegrens: De NHG-NIV werkgroep hanteert een number-needed-to-

treat (NNT) van 100 over 5 jaar en verwijst daarbij naar de CVRM richtlijn. Dit 
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betekent dat één extra event wordt voorkomen wanneer 100 personen behandeld 

worden gedurende 5 jaar vergeleken met een situatie waarbij er niet wordt 

behandeld. Daarnaast noemt de NICE een relatieve risicoreductie van 10% op 

klinisch relevant. 

 

Cardiovasculaire uitkomstmaten 

Sterfte aan hart- en vaatziekten, niet-fataal hartinfarct, niet-fatale beroerte zijn 

volgens de werkgroep van de NHG-NIV cruciale uitkomstmaten. Deze 

uitkomstmaten worden in cardiovascular outcome trials (CVOT’s) meestal 

gerapporteerd in de samengestelde uitkomstmaat 3-point major adverse 

cardiovascular events (3p-MACE), welke bestaat uit cardiovasculaire sterfte, non-

fatale myocardinfarct of non-fatale beroerte. Hospitalisatie voor hartfalen is een 

marker voor ernstig hartfalen en volgens de werkgroep van NHG-NIV ook een 

cruciale uitkomstmaat. 

 

Klinische relevantiegrens: Volgens de NHG-NIV werkgroep wordt een NNT lager dan 

100 over 5 jaar klinisch relevant geacht bij samengestelde eindpunten. Door NICE 

wordt een relatieve risicoreductie van 10% klinisch relevant geacht. 

 

Renale uitkomstmaten 

Eindstadium nierziekte (eGFR ≤ 15 ml/min per 1.73 m2 of start nierfunctie 

vervangende therapie), acuut nierfalen (plotseling verslechterde nierfunctie met 

noodzaak ziekenhuisopname) en het samengestelde renale eindpunt (en individuele 

componenten: 40% afname in eGFR ten opzichte van baseline, nierfalen of renale 

sterfte) worden door de werkgroep van de NHG-NIV als cruciaal beschouwd. 

 

Klinische relevantiegrens: Volgens de NHG-NIV werkgroep wordt een NNT lager dan 

100 over 5 jaar klinisch relevant geacht bij samengestelde eindpunten. Door NICE 

wordt een relatieve risicoreductie van 10% klinisch relevant geacht. 

 

Incidentie ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten 
Het aantal ernstige ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling wordt als  
een cruciale uitkomstmaat beschouwd. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven 
van de ernstige ongunstige effecten en van de meest frequent voorkomende  
ongunstige effecten die kunnen optreden bij de behandeling met dapagliflozine en  

bij de vergelijkende behandeling. Ook worden enkele bekende ernstige bijwerkingen 

van de GLP1-receptoragonisten uitgelicht. 

 

Incidentie stakers vanwege ongunstige interventiegerelateerde effecten 
Het aantal patiënten wat de behandeling staakt als gevolg van  
interventiegerelateerde ongunstige effecten wordt meegenomen als cruciale  

uitkomstmaat in de Gradebeoordeling. 

 

Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 

minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 

(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in februari 2022 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

GLP1-receptoragonisten bij volwassenen met DM2 en een zeer hoog risico op hart- 

en vaatziekten. De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
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productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 

Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA) van de 

verschillende GLP1-receptoragonisten. 

 

2.3 Selectiecriteria 

In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 

artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 

artikelen bekeken.  

 
De volgende inclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 
1. Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek of systematische 
reviews met meta-analyse van GLP1-receptoragonisten of placebo bij volwassen 
patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten;  
2. Engelstalige artikelen  
 
De volgende exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 
1. Congresbijdragen;  

2. Beschouwende artikelen (‘state of the art’, niet-systematische reviews). 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

In eerste instantie is er bij de literatuursearch gefocust op patiënten met DM2 en 

een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, die een contra-indicatie voor een 

SGLT2-remmer hebben of reeds zijn ingesteld op een SGLT2-remmer en 

metformine, conform de PICO. Er zijn echter geen RCTs uitgevoerd waarbij de 

effectiviteit van GLP1-receptoragonisten op harde cardiovasculaire uitkomsten 

specifiek is onderzocht in deze patiëntenpopulaties. Om de waarde van de GLP1-

receptoragonisten bij patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten te bepalen, is daarom vervolgens gefocust op de gehele 

patiëntenpopulatie van patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten bij de literatuursearch.  

 

Deze zoekstrategie resulteert in 257 referenties, waarvan 24 gepubliceerde 

artikelen voldeden aan de inclusiecriteria. De geïncludeerde artikelen bestaan uit 6 

RCTs [18-23], 3 meta-analyses [24-26], 1 NMA [27], 7 EPARs [28-34] en 7 SmPCs [1-7]. De 

hierna volgende PRISMA flowchart geeft het selectieproces weer.  

 

 
*betreffen 7 EPARs en 7 SmPCs van de verschillende GLP1-receptoragonisten. 

 

De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 

geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen en 

overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

3.2  Kenmerken geïncludeerde studies 

De onderstaande studies voldeden aan de PICO. 

 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 243) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 14)* 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 257) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 257) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 27) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 230) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 24) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n =3) 
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Zes dubbelblinde placebo-gecontroleerde gerandomiseerde multicenter 

cardiovasculaire uitkomstenstudies: 

• ELIXA (Pfeffer, 2015) [21]: betreft een cardiovasculaire uitkomsten studie 

(CVOT) met lixisenatide bij patiënten met DM2 en een recent doorgemaakt 

acuut coronair event (myocardinfarct of hospitalisatie voor instabiele angina 

pectoris).  

• EXSCEL (Holman, 2017) [19]: betreft een CVOT met exenatide bij patiënten met 

DM2, waarvan 73,1% met eerder bewezen hart- en vaatziekten. 

• LEADER (Marso, 2016) [20]: betreft een CVOT met liraglutide bij patiënten met 

DM2, waarvan 81,3% met eerder bewezen hart- en vaatziekten en/of CNS.  

• PIONEER-6 (Husain, 2019) [23]: betreft een CVOT met semaglutide (oraal) bij 

patiënten met DM2, waarvan 84,7% met eerder bewezen hart- en vaartziekten 

en/of CNS. 

• REWIND (Gerstein, 2019) [18]: betreft een CVOT met dulaglutide bij patiënten 

met DM2, waarvan 31,5% met eerder bewezen hart- en vaatziekten 

• SUSTAIN-6 (Marso, 2017) [22]: betreft een CVOT met semaglutide (subcutaan) 

bij patiënten met DM2, waarvan 83% met eerder bewezen hart- en 

vaatziekten en/of CNS. 

 

Een netwerk meta-analyse (NMA) die onder andere is gebaseerd op bovenstaande 

cardiovasculaire en renale uitkomstenstudies: 

• Palmer et al. 2021: in deze NMA wordt het effect van SGLT2-remmers ten 

opzichte van placebo bij patiënten met DM2 en een gradatie in hart- en 

vaatziekten op bijna alle in de PICO beschreven relevante uitkomstmaten 

onderzocht. De gradaties corresponderen met de volgende risicogroepen: ‘very 

low’=geen of minder dan drie cardiovasculaire risicofactoren; ‘low’=drie of 

meer cardiovasculaire risicofactoren; ‘moderate’=hart- en vaatziekten; 

‘high’=chronische nierschade (verminderde glomerulaire filtratiesnelheid of 

ernstig verhoogde albuminurie); ‘very high’=hart- en vaatziekten en chronische 

nierschade. De risicogroepen ‘moderate’ en ‘very high’ komen overeen met de 

patiëntenpopulaties waarvoor vergoeding wordt aangevraagd. De risicogroep 

‘high’ komt grotendeels overeen, de definitie van chronische nierschade wijkt 

enigszins af.1 Deze NMA is onder andere gebaseerd op de bovenstaande 

cardiovasculaire uitkomstenstudies van dulaglutide, exenatide, liraglutide, 

lixisenatide en semaglutide. De NHG-NIV heeft haar recente concept standpunt 

ten aanzien van GLP1-receptoragonisten gebaseerd op deze NMA. 

 

Drie meta-analyses die ten minste de ELIXA, EXSCEL, LEADER, PIONEER-6, 

REWIND, SUSTAIN-6-studies hebben opgenomen: 

• Kristensen et al. (2020)[35]: een meta-analyse van de bovenstaande CVOTs en 

een CVOT van de GLP1-receptoragonist albiglutide (HARMONY studie). 

Albiglutide (Eperzan®) is in 2014 toegelaten tot de Europese markt en in 2018 

is de handelsvergunning weer ingetrokken. De verschillende eindpunten die 

zijn meegenomen in de meta-analyse zijn 3p-MACE en de verschillende 

componenten, sterfte ongeacht oorzaak, hospitalisatie voor hartfalen, een 

renale uitkomstmaat, en verschillende veiligheidsuitkomstmaten (ernstige 

hypoglykemie, pancreatitis en alvleesklierkanker. Het risico op 3p-MACE is 

tevens bepaald in verschillende subgroepen; geschiedenis van hart- en 

vaatziekten, BMI, leeftijd, HbA1c en nierfunctie)  

• Ghosh-Swaby et al. (2020)[24]: een meta-analyse van alle bovenstaande 

CVOTs naar GLP1-receptoragonisten (inclusief de HARMONY studie naar 

albiglutide), en ook van studies naar PPAR-agonisten, SGLT2-remmers, DPP4-

remmers, insulines, acarbose en niet-medicamenteuze interventies. In deze 

meta-analyse is er gekeken naar 3p-MACE en naar het risico op hartfalen. 

• Giugliano et al. (2020)[25]: een meta-analyse van de alle bovenstaande CVOTs 
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naar GLP1-receptoragonisten (inclusief de HARMONY studie naar albiglutide) 

en ook van de studies naar SGLT2-remmers en DPP4-remmers. De 

verschillende eindpunten die zijn meegenomen in de meta-analyse zijn 3p-

MACE en de verschillende componenten, sterfte ongeacht oorzaak en 

hospitalisatie voor hartfalen. 

 

Deze beoordeling door het Zorginstituut zal in eerste instantie gebaseerd worden op 

de NMA van Palmer et al. 2021. Deze recente NMA sluit het beste aan op de PICO 

en is uitgevoerd volgens de laatste regelen van de GRADE methodiek, waardoor de 

kwaliteit van de NMA hoog wordt geacht. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs 

per uitkomstmaat bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: 

inconsistentie, indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of 

meer van deze factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee 

niveaus per uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de 

kwaliteit van bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn. Palmer et 

al. (2021) hebben de GLP1-receptoragonisten als groep beoordeeld, zij rapporteren 

geen individuele effecten van de verschillende GLP1-receptoragonisten. In deze 

beoordeling zullen daarom ook de gevonden effecten op relevante uitkomstmaten in 

bovenstaande CVOT’s en gepoolde analyses worden weergegeven, om een beeld te 

geven van de effecten per GLP1-receptoragonist. 

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een 

vragenlijst passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist 

gebruikt: Cochrane risk of bias tool. De beoordeling van het risico op bias staat in 

bijlage 6. 

 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

Een overzicht uit de NMA van Palmer et al. 2021 van de verwachte absolute 

verschillen tussen de GLP1-receptoragonisten en placebo per 1000 patiënten met 

DM2 en met een zeer laag tot zeer hoog cardiovasculair risico, behandeld 

gedurende vijf jaar, wordt weergegeven in Tabel 1. De uitkomsten voor de 

relevante patiëntenpopulaties in deze beoordeling (corresponderend met de 

risicogroepen in de tabel ‘moderate’, ‘high’ en ‘very high’) worden hieronder per 

uitkomstmaat besproken. De GRADE beoordeling die is uitgevoerd door Palmer et 

al. is contextonafhankelijk. Dit houdt in dat er geen rekening is gehouden met de 

klinische relevantie van het gevonden effect, enkel met statistische significantie. Bij 

de contextafhankelijke beoordeling die het Zorginstituut uitvoert, wordt wel 

rekening gehouden met klinische relevantiegrenzen.  

 
Tabel 1: Samenvatting van de verwachte absolute verschillen tussen de GLP1-
receptoragonisten en placebo per 1000 patiënten met DM2 en met een zeer laag tot 
zeer hoog cardiovasculair risico, behandeld gedurende vijf jaar, inclusief 
contextonafhankelijke GRADE beoordeling, uit Palmer et al. 2021 
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*Risico categorieën representeren de volgende patiënten populaties: very low=geen of minder 
dan drie cardiovasculaire risicofactoren; low=drie of meer cardiovasculaire risicofactoren; 
moderate=hart- en vaatziekten; high=chronische nierschade (verminderde glomerulaire 
filtratiesnelheid of ernstig verhoogde albuminurie); very high=hart- en vaatziekten en 
chronische nierschade. Kwaliteit van bewijs volgens 
GRADE: hoog ⊕⊕⊕⊕; middelmatig ⊕⊕⊕; laag ⊕⊕; zeer laag ⊕. 

 

Een overzicht van de effecten van de GLP1-receptoragonisten ten opzichte van 

placebo op de onderzochte cardiovasculaire en renale uitkomstmaten in de 

verschillende CVOT’s, de renale uitkomstenstudie en gepoolde analyses is 

weergegeven in Tabel 2. 
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Tabel 2: Overzicht van de effecten van de GLP1-receptoragonisen ten opzichte van placebo op de onderzochte cardiovasculaire en renale 

uitkomstmaten in de verschillende CVOT’s en gepoolde analyses. 

GLP1-receptoragonist, 

studie 

  Sterfte 

ongeacht 

oorzaak 

3P-MACE  CV sterfte  NF-MI NF-beroerte  HHF Renale uitkomsten* 

Dulaglutide, subcutaan 

REWIND studie [18] 

HR 

ER 

NNT 

0,90 (0,80-1,01) 

20,6 vs 22,9 

97 

0,88 (0,79-0,99) 

23,5 vs 26,6 

73 

0,91 (0,78-1,06) 

12,2 vs 13,4 

178 

0,96 (0,79-1,16) 

8,0 vs 8,4 

521 

0,76 (0,61-0,95) 

5,2 vs 6,9 

121 

0,93 (0,77-1,12) 

8,3 vs 8,9 

348 

0,85 (0,77-0,93) 

34,7 vs 40,7 

40 

Exenatide, subcutaan 

EXSCEL studie [19] 

HR 

ER 

NNT 

0,86 (0,77−0,97) 

20 vs 23 

74 

0,91 (0,83−1,00) 

37 vs 40 

81 

0,88 (0,76−1,02) 

14 vs 15  

215 

0,95 (0,84-1,09) 

onbekend 

 

0,86 (0,70-1,07) 

onbekend 

0,94 (0,78−1,13) 

9 vs 10 

210 

onbekend 

Liraglutide, subcutaan 

LEADER studie [20] 

HR 

ER 

NNT 

0,85 (0,74–0,97) 

21 vs 25 

56 

0,87 (0,78–0,97) 

34 vs 39 

48 

0,78 (0,66–0,93) 

12 vs 16 

54 

0,88 (0,75–1,03) 

16 vs 18 

109 

0,89 (0,72–1,11) 

9 vs 10 

210 

0,87 (0,73–1,05) 

12 vs 14 

107 

0,78 (0,67–0,92) 

15 vs 19 

54 

Lixisenatide, subcutaan 

ELIXA studie [21] 

HR 

ER 

NNT 

0,94 (0,78–1,13) 

31 vs 33 

117 

1,02 (0,89–1,17) 

64 vs 63 

NNH: 275 

0,96 (0,75–1,23) 

23 vs 24 

225 

onbekend onbekend 0,96 (0,75–1,23) 

18 vs 19 

219 

onbekend 

Semaglutide, subcutaan 

SUSTAIN-6 studie [22] 

HR 

ER 

NNT 

1,05 (0,74–1,50) 

18,2 vs 17,6 

NNH: 365 

0,74 (0,58–0,95) 

32,4 vs 44,4 

20 

0,98 (0,65–1,48) 

12,9 vs 13,5 

356 

0,74 (0,51–1,08) 

14,0 vs 19,2 

42 

0,61 (0,38–0,99) 

8,0 vs 13,1 

41 

1,11 (0,77–1,61) 

17,6 vs 16,1 

NNH: 145 

0,64 (0,46–0,88) 

18,6 vs 30,6 

19 

Semalgutide, oraal  

PIONEER studie [23] 

HR 

ER 

NNT 

0,51 (0,31–0,84) 

11 vs 22 

20 

0,79 (0,57–1,11) 

29 vs 37 

29 

0,49 (0,27–0,92) 

7 vs 14 

30 

1,18 (0,73–1,90) 

18 vs 15 

NNH: 72 

0,74 (0,35–1,57) 

6 vs 8 

104 

0,86 (0,48–1,55) 

10 vs 12 

106 

onbekend 

Meta-analyse 

Kristensen, 2019 [35] 

HR 

I2 
0·88 (0·83–0·95) 

16,5% 

0·88 (0·82–0·94) 

40,9% 

0·88 (0·81–0·96) 

13,5% 

onbekend onbekend 0·91 (0·83–0·99) 

0,0% 

0·87 (0·73–1·03) 

42,7% 

Meta-analyse 

Ghosh-Swaby, 2020 [24] 

HR 

I2 
onbekend 0·88 (0·82–0·94) 

40% 

onbekend onbekend onbekend 0·91 (0·84–1·00) 

0% 

onbekend 

Meta-analyse 

Giugliano, 2020 [25] 

HR 

I2 
0,89 (0,81-0,97) 

42% 

0,87 (0,81-0,94) 

46,6% 

0,88 (0,80-0,96) 

0% 

0,92 (0,83-1,01) 

41% 

0,84 (0,75-0,93) 

0% 

0,91 (0,84-0,99) 

0% 

onbekend 

Afkortingen: 3p-MACE=3 point major adverse cardiovascular disease. CNS=chronische nierschade. CV=cardiovasculaire. ER=event rate, gerapporteerd als event 

rate per 1000 patiëntjaren van GLP1-receptoragonisten versus placebo. HHF=hospitalisatie voor hartfalen. HR=hazard ratio (95% betrouwbaarheidsinterval). NF= 

niet fataal. MI=myocard infarct. NB=niet bekend. NNT=number needed to treat (gerapporteerd als NNT over 5 jaar). NNH= number needed to harm 

(gerapporteerd als NNH over 5 jaar) 

Berekening NNT (over 5 jaar): 1/(1-EXP(-ER placebo/1000 [aantal patiëntjaren]*5[tijd voor NNT])-(1-EXP(-ER GLP1-receptoragonist/1000 [aantal patiëntjaren] * 

5 [tijd voor NNT]) 

*De definitie van de samengestelde renale uitkomstmaat verschilde per studie. REWIND: macroalbuminurie, eGFR afname van  >30% vanaf baseline of chronische 

niervervangende therapie. LEADER: macroalbuminurie, verdubbeling van het serumcreatinine en een eGFR<45 ml/min/1,73m2, chronische niervervangende 

therapie of sterfte door renale oorzaak. SUSTAIN-6:  macroalbuminurie, verdubbeling van het serumcreatinine en een eGFR<45 ml/min/1,73m2 of chronische 

niervervangende therapie.   
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3.3.1 Sterfte ongeacht oorzaak 

De contextonafhankelijke GRADE samenvatting van Palmer et al. (2021) van de 

verwachte absolute effecten op sterfte ongeacht oorzaak van de GLP1-

receptoragonisten ten opzichte van placebo per 1000 patiënten met DM2 en met 

een zeer laag tot zeer hoog cardiovasculair risico, behandeld gedurende vijf jaar, 

wordt weergegeven in Tabel 3. 

 

Tabel 3: Contextonafhankelijke GRADE samenvatting van de verwachte absolute 

effecten van GLP1-receptoragonisten en placebo op sterfte ongeacht oorzaak uit 

Palmer et al. (2021) 

 

 
*Risico categorieën representeren de volgende patiënten populaties: very low=geen of minder 

dan drie cardiovasculaire risicofactoren; low=drie of meer cardiovasculaire risicofactoren; 

moderate=hart- en vaatziekten; high=chronische nierschade (verminderde glomerulaire 

filtratiesnelheid of ernstig verhoogde albuminurie); very high=hart- en vaatziekten en 

chronische nierschade. 

 

Conclusies van Palmer et al. 2021 

Patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten = moderate risk 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op sterfte ongeacht oorzaak: 13 (95% BI 6-18) per 

1000 patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 

77. 

 

Patiënten met DM2 en chronische nierschade = high risk 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op sterfte ongeacht oorzaak: 17 (95% BI 9-25) per 

1000 patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 

59. 

 

Patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten én chronische 

nierschade = very high risk 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op sterfte ongeacht oorzaak: 24 (95% BI 12-35) per 

1000 patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 

42. 

 

Contextafhankelijke GRADE conclusies: 

Op basis van de klinische relevantiegrens die is bepaald door de beroepsgroep (NNT 

van 100 over 5 jaar i.e. 10 events minder per 1000 patiënten), kunnen de volgende 
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contextafhankelijke conclusies worden getrokken: 

• Het effect van GLP1-receptoragonisten op de sterfte ongeacht oorzaak bij 

patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten óf chronische 

nierschade waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) klinisch relevant 

is. De kwaliteit van bewijs is middelmatig, omdat er onzekerheid bestaat over 

de klinische relevantie van het effect (het betrouwbaarheidsinterval 

overschrijdt de klinische relevantiegrens aan één kant).  

• Bij patiënten met DM2, eerder bewezen hart- en vaatziekten én chronische 

nierschade resulteren GLP1-receptoragonisten in een klinisch relevante 

verlaging van de kans op sterfte ongeacht oorzaak (bewijs van hoge kwaliteit).  

3.3.2 Sterfte aan hart- en vaatziekten, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte 

(samengestelde uitkomstmaat 3p-MACE) 

De contextonafhankelijke GRADE samenvattingen van Palmer et al. (2021) van de 

verwachte absolute effecten op de sterfte aan hart- en vaatziekten, niet-fataal 

myocardinfarct en niet-fatale beroerte van de GLP1-receptoragonisten ten opzichte 

van placebo per 1000 patiënten met DM2 en met een zeer laag tot zeer hoog 

cardiovasculair risico, behandeld gedurende vijf jaar, worden weergegeven in Tabel 

4, Tabel 5 en Tabel 6. 

 

Tabel 4: Contextonafhankelijke GRADE samenvatting van de verwachte absolute 

effecten van GLP1-receptoragonisten en placebo op sterfte aan hart- en vaatziekten 

uit Palmer et al. (2021)

 
Tabel 5: Contextonafhankelijke GRADE samenvatting van de verwachte absolute 
effecten van GLP1-receptoragonisten en placebo op niet-fataal myocardinfarct uit 
Palmer et al. (2021). 
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Tabel 6: Contextonafhankelijke GRADE samenvatting van de verwachte absolute 
effecten van GLP1-receptoragonisten en placebo op niet-fatale beroerte uit Palmer 
et al. (2021). 

 
Risico categorieën representeren de volgende patiënten populaties: very low=geen of minder 

dan drie cardiovasculaire risicofactoren; low=drie of meer cardiovasculaire risicofactoren; 

moderate=hart- en vaatziekten; high=chronische nierschade (verminderde glomerulaire 

filtratiesnelheid of ernstig verhoogde albuminurie); very high=hart- en vaatziekten en 

chronische nierschade. 

 

Conclusies van Palmer et al. 2021 

Patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten = moderate risk 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op sterfte aan hart- en vaatziekten: 12 (95% BI 6-18) 

per 1000  patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT 

van 84. 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op niet-fataal myocardinfarct: 8 (95% BI 1-15) per 1000 

patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 125. 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op niet-fatale beroerte: 16 (95% BI 7-24) per 1000 

patiënten meer na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 63. 
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Patiënten met DM2 en chronische nierschade = high risk 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op sterfte aan hart- en vaatziekten: 12 (95% BI 4-20) 

per 1000 patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT 

van 83. 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op niet-fataal myocardinfarct: 9 (95% BI 1-16) per 1000 

patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 111. 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op niet-fatale beroerte: 17 (95% BI 7-26) per 1000 

patiënten meer na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 59. 

 

Patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten én chronische 

nierschade = very high risk 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op sterfte aan hart- en vaatziekten: 24 (95% BI 12-36) 

per 1000 patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT 

van 42. 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op niet-fataal myocardinfarct: 13 (95% BI 2-24) per 

1000 patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 

77. 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op niet-fatale beroerte: 25 (95% BI 11-39) per 1000 

patiënten meer na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 40. 

 

Contextafhankelijke GRADE conclusies: 

Op basis van de klinische relevantiegrens die is bepaald door de beroepsgroep (NNT 

van 100 over 5 jaar i.e. 10 events minder per 1000 patiënten), kunnen de 

volgende contextafhankelijke conclusies worden getrokken: 

• Bij patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten óf chronische 

nierschade hebben GLP1-receptoragonisten waarschijnlijk (bewijs van 

middelmatige kwaliteit) een klinisch relevant effect op de kans op sterfte 

ongeacht oorzaak en op de kans op het krijgen van een niet-fatale beroerte. 

Daarnaast hebben GLP1-receptoragonisten bij deze patiënten waarschijnlijk 

(bewijs van middelmatige kwaliteit) geen klinisch relevant effect op de kans op 

het krijgen van een niet-fataal myocardinfarct. De kwaliteit van bewijs is 

middelmatig, omdat er onzekerheid bestaat over de klinische relevantie van 

het effect (het betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de klinische 

relevantiegrens aan één kant). 

• Bij patiënten met DM2, eerder bewezen hart- en vaatziekten én chronische 

nierschade hebben GLP1-receptoragonisten (bewijs van hoge kwaliteit) een 

klinisch relevant effect op de kans op sterfte ongeacht oorzaak en op de kans 

op het krijgen van een niet-fatale beroerte. Daarnaast hebben GLP1-

receptoragonisten bij deze patiënten waarschijnlijk (bewijs van middelmatige 

kwaliteit) een klinisch relevant effect op de kans op het krijgen van een niet-

fataal myocardinfarct. De kwaliteit van bewijs is middelmatig, omdat er 

onzekerheid bestaat over de klinische relevantie van het effect (het 

betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de klinische relevantiegrens aan één 

kant). 

3.3.3 Hospitalisatie voor hartfalen 

De contextonafhankelijke GRADE samenvatting van Palmer et al. (2021)  van de 

verwachte absolute effecten op hospitalisatie voor hartfalen van de GLP1-

receptoragonisten ten opzichte van placebo per 1000 patiënten met DM2 en met 
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een zeer laag tot zeer hoog cardiovasculair risico, behandeld gedurende vijf jaar, 

wordt weergegeven in Tabel 7. 

 
Tabel 7: Contextonafhankelijke GRADE samenvatting van de verwachte absolute 
effecten van GLP1-receptoragonisten en placebo op de hospitalisatie voor hartfalen 
uit Palmer et al. (2021).

 
Risico categorieën representeren de volgende patiënten populaties: very low=geen of minder 

dan drie cardiovasculaire risicofactoren; low=drie of meer cardiovasculaire risicofactoren; 

moderate=hart- en vaatziekten; high=chronische nierschade (verminderde glomerulaire 

filtratiesnelheid of ernstig verhoogde albuminurie); very high=hart- en vaatziekten en 

chronische nierschade. 

 

Conclusies van Palmer et al. (2021) 

Patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten = moderate risk 

• De GLP1-receptoragonisten hebben weinig tot geen effect (bewijs van hoge 

kwaliteit) op de kans op hospitalisatie voor hartfalen: 4 (95% BI 11 minder - 2 

meer) per 1000 patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een 

NNT van 250. 

Patiënten met DM2 en chronische nierschade = high risk 

• De GLP1-receptoragonisten hebben weinig tot geen effect (bewijs van hoge 

kwaliteit) op de kans op hospitalisatie voor hartfalen: 6 (95% BI 14 minder - 3 

meer) per 1000 patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een 

NNT van 167. 

Patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten én chronische 

nierschade = very high risk 

• De GLP1-receptoragonisten hebben weinig tot geen effect (bewijs van hoge 

kwaliteit) op de kans op hospitalisatie voor hartfalen: 11 (95% BI 28 minder - 

5 meer) per 1000 patiënten minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een 

NNT van 91. 

 

Contextafhankelijke GRADE conclusies: 

Op basis van de klinische relevantiegrens die is bepaald door de beroepsgroep (NNT 

van 100 over 5 jaar i.e. 10 events minder per 1000 patiënten), kan de volgende 

contextafhankelijke conclusies worden getrokken: 

• Bij patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten en/of 

chronische nierschade hebben GLP1-receptoragonisten waarschijnlijk (bewijs 

van middelmatige kwaliteit) geen klinisch relevant effect op de kans op 

hospitalisatie voor hartfalen. De kwaliteit van bewijs is middelmatig, omdat er 
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onzekerheid bestaat over de klinische relevantie van het effect (het gevonden 

effect is niet statistisch significant en het betrouwbaarheidsinterval overschrijdt 

de klinische relevantiegrens aan één kant). 

3.3.4 Nierfalen 

De contextonafhankelijke GRADE samenvatting van de verwachte absolute effecten 

op nierfalen van de GLP1-receptoragonisten ten opzichte van placebo per 1000 

patiënten met DM2 en met een zeer laag tot zeer hoog cardiovasculair risico, 

behandeld gedurende vijf jaar, wordt weergegeven in Tabel 8. 
 
Tabel 8: Contextonafhankelijke GRADE samenvatting van de verwachte absolute 
effecten van GLP1-receptoragonisten en placebo op nierfalen uit Palmer et al. 2021 

 
Risico categorieën representeren de volgende patiënten populaties: very low=geen of minder 

dan drie cardiovasculaire risicofactoren; low=drie of meer cardiovasculaire risicofactoren; 

moderate=hart- en vaatziekten; high=chronische nierschade (verminderde glomerulaire 

filtratiesnelheid of ernstig verhoogde albuminurie); very high=hart- en vaatziekten en 

chronische nierschade. 

 

Conclusies van Palmer et al. (2021) 

Patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten = moderate risk 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op de nierfalen: 4 (95% BI 2-7) per 1000 patiënten 

minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 250. 

Patiënten met DM2 en chronische nierschade = high risk 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op de nierfalen: 19 (95% BI 9-37) per 1000 patiënten 

minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 53. 

Patiënten met DM2 en eerder bewezen hart- en vaatziekten én chronische 

nierschade = very high risk 

• De GLP1-receptoragonisten resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een 

verlaging van de kans op de nierfalen: 29 (95% BI 14-58) per 1000 patiënten 

minder na 5 jaar behandeling. Dit resulteert in een NNT van 34. 

 

Contextafhankelijke GRADE conclusies: 

Op basis van de klinische relevantiegrens die is bepaald door de beroepsgroep (NNT 

van 100 over 5 jaar i.e. 10 events minder per 1000 patiënten), kunnen de volgende 

contextafhankelijke conclusies worden getrokken: 

• De GLP1-receptoragonisten hebben geen (bewijs van hoge kwaliteit) klinisch 
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relevant effect op de kans op het krijgen van nierfalen bij patiënten met DM2 

en eerder bewezen hart- en vaatziekten. 

• De GLP1-receptoragonisten hebben waarschijnlijk (bewijs van middelmatige 

kwaliteit) een klinisch relevant effect op de kans op het krijgen van nierfalen 

bij patiënten met DM2 en chronische nierschade. De kwaliteit van bewijs is 

middelmatig, omdat er onzekerheid bestaat over de klinische relevantie van 

het effect (het betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de klinische 

relevantiegrens aan één kant).De GLP1-receptoragonisten hebben een klinisch 

relevant effect (bewijs van hoge kwaliteit) op de kans op het krijgen van 

nierfalen bij patiënten met DM2, eerder bewezen hart- en vaatziekten én 

chronische nierschade. 

 

 

3.3.5 Overige overwegingen 

 

Contextonafhankelijk versus contextafhankelijke beoordeling 

De conclusies in de NMA van Palmer et al. (2021) luidden dat de GLP1-

receptoragonisten bij patiënten met eerder bewezen hart- en vaatziekten en/of een 

chronische nierziekte resulteren (bewijs van hoge kwaliteit) in een verlaging van de 

kans op sterfte door alle oorzaken, sterfte door cardiovasculaire oorzaken, non-

fatale myocardinfarct, non-fatale beroerte en nierfalen na 5 jaar behandeling. Het 

absolute risico op deze uitkomstmaten was het laagste bij 

patiënten met eerder bewezen hart- en vaatziekten (moderate risk in Palmer et al. 

2021) en het hoogste bij patiënten met zowel eerder bewezen hart- en vaatziekten 

als chronische nierschade (very high risk in Palmer et al. 2021). In lijn daarmee 

nam de absolute risicovermindering van GLP1-receptoragonisten ten opzichte van 

placebo toe met een hoger risicoprofiel. In de NMA werd weinig tot geen effect 

verwacht op het risico op hospitalisatie voor hartfalen (bewijs van hoge kwaliteit). 

De conclusies van Palmer et al. (2021) zijn contextonafhankelijk, dat betekent dat 

er geen klinische relevantiegrenzen zijn gehanteerd in de beoordeling. 

 

De werkgroep van de NHG-NIV heeft in haar recente standpunt ten aanzien van 

GLP1-receptoragonisten de literatuurconclusies uit de NMA van Palmer et al. (2021) 

overgenomen, maar de zekerheid (kwaliteit van bewijs) van de literatuurconclusies 

verder verlaagd als er sprake was van overlap van de effectschatting met de door 

de huidige werkgroep bepaalde grenzen voor klinische relevantie (NNT van 100 over 

5 jaar i.e. 10 events minder per 1000 patiënten) en besluitvorming 

(downgraden op onnauwkeurigheid). Deze contextafhankelijke beoordeling heeft 

geresulteerd in een vermindering van de kwaliteit van bewijs bij verschillende 

uitkomstmaten (zie Tabel 9). Het Zorginstituut kan zich vinden in deze 

contextafhankelijke beoordelingen, waarbij de klinische relevantie van de gevonden 

effecten wordt beschreven. Ook geeft de beroepsgroep aan dat patiënten met een 

zeer hoog risico op hart- en vaatziekten kans hebben op meerdere uitkomsten 

gedurende de follow-upperiode, waardoor de algemene behandelwinst aanzienlijk 

groter is: in totaal worden bij behandeling van 1000 personen gedurende 5 jaar 45 

tot 102 cardiovasculaire en renale uitkomsten voorkomen (optelsom van totale 

sterfte, niet-fataal hartinfarct, niet-fatale beroerte, ernstig hartfalen en eindstadium 

nierfalen). Dit vertaalt zich in een NNT van 10 tot 22, afhankelijk van de 

risicogroep: 10 tot 22 patiënten moeten gedurende 5 jaar behandeld worden met 

een GLP1-receptoragonist om één van die uitkomsten te voorkomen. Deze 

algemene NNT voldoet ruim aan de grens voor klinische besluitvorming die de 

werkgroep heeft vastgesteld: een maximale 5-jaars-NNT van 30 [16]. 
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Tabel 9: Contextafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van bewijs bij de 
verschillende uitkomstmaten op basis van de NMA van Palmer et al. (2021) volgens 
de NHG-NIV werkgroep [16]. 

Uitkomstmaat  HVZ 

Moderate risk 

CNS 

High risk 

HVZ & CNS 

Very high risk 

Sterfte ongeacht 

oorzaak 

Redelijk Redelijk Hoog 

CV sterfte Redelijk Redelijk Redelijk 

NF-MI Redelijk Redelijk Redelijk 

NF-beroerte  Redelijk Redelijk Hoog 

HHF Redelijk Redelijk Laag 

Nierfalen Hoog Redelijk Hoog 

 

Groepseffect 

Palmer et al. (2021) heeft de verschillende GLP1-receptoragonisten als groep 

geanalyseerd en deze (over het algemeen) positief beoordeeld. Er zijn geen 

analyses van de individuele GLP1-receptoragonisten getoond en deze zijn niet met 

elkaar vergeleken. Wanneer de resultaten van de afzonderlijke cardiovasculaire en 

renale uitkomstenstudies naast elkaar worden gelegd (Tabel 2) vallen verschillen op 

in effecten van de individuele GLP1-receptoragonisten op harde uitkomstmaten. 

Lixisenatide laat voor geen enkele cruciale uitkomstmaat een statistisch significant 

effect voor superioriteit ten opzichte van placebo zien. De andere GLP1-

receptoragonisten tonen allemaal een statistisch significant effect aan op 3p-MACE, 

sterfte ongeacht oorzaak en/of cardiovasculaire sterfte. De NNT voor 3p-MACE ligt 

voor alle GLP1-receptoragonisten, behalve lixisenatide, onder de klinische 

relevantiegrens van 100. Daarnaast is opvallend dat semaglutide (subcutaan) een 

klinisch relevant effect op 3p-MACE heeft (HR 0,74; 95 BI: 0,58-0,95; NNT: 20), 

maar geen statistisch effect op cardiovasculaire sterfte (HR: 0,95; 95 BI: 0,65-1,48; 

NNT: 356) of sterfte ongeacht oorzaak (HR: 1,05; 95% BI: 0,74-1,50) heeft. 

Daarbij moet vermeld worden dat alle CVOT’s, behalve de REWIND studie, primair 

zijn opgezet om non-inferioriteit (marge HR: 1,30) t.o.v. placebo aan te tonen. Door 

middel van hiërarchische testprocedures werd daarna getest op superioriteit. Er 

werd hierbij echter geen correctie uitgevoerd voor multiple testing. In de NMA van 

Palmer et al. (2021) heeft de discrepantie van het gevonden effect op harde 

uitkomstmaten in de afzonderlijke CVOT’s niet geleid tot downgraden op 

inconsistentie. Het Zorginstituut vraagt zich echter op basis van deze resultaten af 

of er wel sprake is van een groepseffect. In verschillende studies die GLP1-

receptoragonisten met elkaar vergelijken, wordt er beschreven dat het onduidelijk is 

of er sprake is van een groepseffect, omdat lixisenatide geen effecten op harde 

uitkomstmaten laat zien in de ELIXA-studie [36-39]. Dit zou verklaard kunnen worden 

door de korte halfwaardetijd van lixisenatide (2-3 uur). Bij een 

toedieningsfrequentie van 1x per dag, is blootstelling aan een optimale concentratie 

van lixisenatide gedurende een volledige periode van 24 uur niet gegarandeerd. 

Daarnaast is de structuur van lixisenatide (en tevens van exenatide) gebaseerd op 

exendin-4, in tegenstelling tot de structuur van de andere GLP1-receptoragonisten, 

welke zijn gebaseerd op de structuur van het humane GLP1. Structuren die zijn 

gebaseerd op exendin-4 zijn meer immunogeen, waardoor er een 

antilichaamrespons kan optreden. Deze argumenten dragen bij aan het bewijs dat 

lixisenatide daadwerkelijk geen effect op harde uitkomstmaten heeft en dat er 

daarom niet kan worden uitgegaan van een groepseffect [36-41].  

 

BMI 

Uit de bestaande vergoedingsvoorwaarden blijkt dat de GLP1-receptoragonisten op 

dit moment enkel vergoed worden bij bepaalde diabetespatiënten met een BMI ≥ 30 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport GLP1-receptoragonisten bij de behandeling van volwassenen met 

diabetes mellitus type 2 en met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten | 15 april 2022 

 

 Pagina 33 van 67 

kg/m2 (zie paragraaf 1.1). Bij de huidige beoordeling in het kader van de 

uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden, geldt geen BMI-restrictie meer. Een 

inclusiecriterium bij de REWIND studie was dat patiënten een BMI van ≥ 23 kg/m2 

moesten hebben, wat er dus op wijst dat patiënten in ieder geval geen ondergewicht 

mochten hebben bij inclusie. Bij de andere CVOTs waren er geen in- of 

exclusiecriteria met betrekking tot het BMI van de patiënten. Daarnaast blijkt uit 

een subgroepanalyse van de verschillende CVOTs dat het effect van de GLP1-

receptoragonisten op 3p-MACE onafhankelijk is van het BMI (test voor verschil in 

subgroepen; P=0,54). De odds ratio (OR) was namelijk 0,80 (95% BI: 0,67-0,96) 

bij patiënten met een BMI ≤30 kg/m2 en de OR was 0,85 (95% BI: 0,78-0,92) bij 

patiënten met een BMI >30 kg/m2 [42].  

 

Definitie nierfunctie 

In de meta-analyse van Palmer is CNS gedefinieerd als een eGFR van 40-75 

ml/min/1,73m2 en een UACR van >30 mg/mmol óf een eGFR van 15-45 

ml/min/1,73m2 . Deze definitie van CNS verschilt enigszins van de definitie die 

beschreven staat in de Nederlandse richtlijnen. De definitie in de Nederlandse 

richtlijnen is als volgt; eGFR 10-44 ml/min/1,73 m2, eGFR 45-59 ml/min/1,73 m2 

met matig verhoogde albuminurie (ACR >3 mg/mmol) of eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 

m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR >30 mg/mmol). De NHG-NIV 

werkgroep geeft aan dat dit niet leidt tot problemen bij de interpretatie van de 

resultaten, aangezien ook patiënten met een eGFR van 45-59 ml/min/1,73 m2 en 

een ACR 3-30 mg/mmol een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten hebben. 

 

Medicamenteuze achtergrondbehandeling 

De medicamenteuze achtergrondbehandeling van de patiënten in de 

CVOTs bestond uit glykemische- en CVRM-medicatie (zie bijlage 2) en komt 

grotendeels overeen met de standaardbehandeling bij de gemiddelde DM2 populatie 

in Nederland. De meeste patiënten in de CVOTs gebruikten metformine (66-81%). 

Dit is dan ook de reden dat toevoeging van metformine op de 2e plek in het 

Nederlandse behandelalgoritme voor patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op 

hart- en vaatziekten wordt genoemd. Het gebruik van insuline ligt iets lager in de 

CVOT naar dulaglutide (REWIND studie; 24%) vergeleken met de andere CVOTs 

(rond de 50%), maar het is meer vergelijkbaar met het percentage 

insulinegebruiker in de Nederlandse praktijk (26%) [14]. 

 

Bewijs voor combinatiebehandeling 

Zoals eerder beschreven in dit rapport, is in de NHG-NIV richtlijn opgenomen dat 

een GLP1-receptoragonist toegevoegd kan worden aan een behandeling met een 

SGLT2-remmer en metformine. Er zijn enkele studies uitgevoerd waarin patiënten 

met DM2 zowel een SGLT2-remmer als een GLP1-receptoragonist gebruikten 

(eventueel in combinatie met metformine) [43-49]. Deze studies keken echter niet 

naar harde, cardiovasculaire of renale uitkomstmaten, maar naar surrogaat-

uitkomstmaten zoals HbA1C, bloeddruk en lichaamsgewicht. Hieronder worden deze 

studies besproken. 

• LIRA-ADDSGLT2i (Blonde et al. 2020)[48]: in deze dubbelblinde 

placebogecontroleerde fase-3b studie werden 303 patiënten gerandomiseerd  

(ratio 2:1) naar 1,8 mg liraglutide per dag (N=203) of placebo (N=100). 

Geïncludeerde patiënten gebruikten allemaal een SGLT2-remmer en eventueel 

metformine, moesten een HbA1c van minstens 7% en een BMI van minstens 

20 kg/m2 hebben. Bij baseline hadden patiënten gemiddeld al 9,9 jaar DM2 

(SD 7,0), bedroeg het HbA1c gemiddeld 8,0% (SD 0,7), was het BMI 

gemiddeld 32,2 (SD 6,1), het lichaamsgewicht 91,1 kg (SD 21,1) en de 

systolische bloeddruk 127,8 mmHg (SD 13,3). De follow-up bedroeg 26 weken. 

De belangrijkste resultaten zijn hieronder weergegeven. 
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Uitkomstmaat  Liraglutide 

+ SGLT2 

N=203 

Placebo 

+ SGLT2 

N=100 

Verschil 

HbA1c (%)  -0,98%  -0,30%  -0,68% (-0,89 tot -0,48; 

P<0,001) 

Aantal patiënten 

met HbA1c <7,0% 

(i.e. <53 

mmol/mol) 

51,8%  23,2%  28,6% 

Lichaamsgewicht 

(kg) 

-2,81 -1,99  -0,82 (-1,73 tot 0,09; P=0,077) 

Systolische 

bloeddruk (mmHg) 

Onbekend  onbekend +0,25 (−2.51 tot 3,00; P = 

0,861) 

 

• SUSTAIN-9 (Zinman et al. 2019)[45]: in deze dubbelblinde 

placebogecontroleerde fase-3b studie werden 302 patiënten gerandomiseerd 

naar 1,0 mg semaglutide subcutaan per week (N=151) of placebo (N=151). 

Geïncludeerde patiënten gebruikten in ieder geval een SGLT2-remmer en 

eventueel metformine en/of een sulfonylureumderivaat, moesten een HbA1c 

van minstens 7% en een eGFR van minstens 60 ml/min/1,73m2 hebben. Bij 

baseline hadden patiënten gemiddeld al 9,7 jaar DM2 (SD 6,1), bedroeg het 

HbA1c gemiddeld 8,0% (SD 0,8), was het BMI gemiddeld 31,9 (SD 6,6), het 

lichaamsgewicht 91,7 kg (DS 21,0) en de systolische bloeddruk 127,9 mmHg 

(SD 14,5). De follow-up bedroeg 30 weken. De belangrijkste resultaten zijn 

hieronder weergegeven. 

 

Uitkomstmaat  Semaglutide 

+ SGLT2 

N=151 

Placebo 

+ SGLT2 

N=151 

Verschil 

HbA1c (%)  -1,5%  -0,1%  -1,42% (-1,61 tot -1,24; 

P<0,0001) 

Aantal patiënten 

met HbA1c <7,0% 

(i.e. <53 

mmolmol) 

56,1%  3,9%  52,2% 

Lichaamsgewicht 

(kg) 

-4,7 -0,9  -3,81 (-4,70 tot -2,93; 

P<0,0001) 

Systolische 

bloeddruk (mmHg) 

-4,7  +1,6  -6,32 (-9,12 tot -3,52; 

P<0,0001) 

 

• AWARD-10 (Ludvik et al. 2018)[46]: in deze dubbelblinde placebogecontroleerde 

fase-3b studie werden 424 patiënten gerandomiseerd naar 1,5 mg dulaglutide 

subcutaan per week (N=142), 0,75 mg dulaglutide subcutaan per week 

(N=142) of placebo (N=140). Geïncludeerde patiënten gebruikten in ieder 

geval een SGLT2-remmer en eventueel metformine, moesten een HbA1c van 

minstens 7% en een BMI van maximaal 45 kg/m2 hebben. Bij baseline hadden 

patiënten gemiddeld al 8,87 jaar DM2 (SD 6,13), bedroeg het HbA1c 

gemiddeld 8,05% (SD 0,66), was het BMI gemiddeld 32,39 (SD 4,98), het 

lichaamsgewicht 90,50 kg (DS 19,47) en de systolische bloeddruk 130,57 

mmHg (SD 13,74). De follow-up bedroeg 24 weken. De belangrijkste 

resultaten zijn hieronder weergegeven. 
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Uitkomstmaat  Dulaglutide 

1,5 mg + 

SGLT2 

N=142 

Placebo 

+ 

SGLT2 

N=140 

Verschil 

HbA1C (%)  -1,34%  -0,54%  -0,79% (-0,97 tot -0,61; 

P<0,001) 

Aantal patiënten 

met HbA1C 

<7,0% 

(i.e. <53 

mmol/mol) 

71% 32%   

Lichaamsgewicht 

(kg) 

-3,1 -2,1  -0,9 (-1,8 tot -0,1; P<0,028) 

Systolische 

bloeddruk 

(mmHg) 

-4,5 -1,4  -3,1 (P=0,021) 

Uitkomstmaat  Dulaglutide 

0,75 mg + 

SGLT2 

N=142 

Placebo 

+ 

SGLT2 

N=140 

Verschil 

HbA1c (%)  -1,21%  -0,54%  -0,66% (-0,84 tot -0,49; 

P<0,0001) 

Aantal patiënten 

met HbA1c 

<7,0% 

(i.e. <53 

mmol/mol) 

60% 32%  28% 

Lichaamsgewicht 

(kg) 

-2,6 -2,1  -0,5 (-1,3 tot +0,4) 

Systolische 

bloeddruk 

(mmHg) 

 -3,2 -1,4   -1,8 (P=0,17) 

 

• DURATION-8 (Frías et al. 2016)[47]: in deze dubbelblinde 

placebogecontroleerde fase-3b studie werden 695 patiënten gerandomiseerd 

naar exenatide+dapagliflozine (N=231), exenatide (N=231) of dapagliflozine 

(N=233). Geïncludeerde patiënten gebruikten allemaal metformine en hadden 

een HbA1c van 8,0-12,0%. Bij baseline hadden patiënten in de 

exenatide+dapagliflozine-groep gemiddeld al 7,6 jaar DM2 (SD 6,0), bedroeg 

het HbA1c gemiddeld 9,3% (SD 1,1), was het BMI gemiddeld 33,2 (SD 6,8), 

het lichaamsgewicht 91,8 kg (DS 22,2) en de systolische bloeddruk 130,1 

mmHg (SD 12,7).De follow-up bedroeg 28 weken. De belangrijkste resultaten 

zijn hieronder weergegeven. 

 

Uitkomstmaat  Exenatide + 

dapagliflozine 

N=231 

Exenatide + 

placebo 

N=231 

Verschil 

HbA1c(%)  -2,0% -1,6% -0,4% (-0,6 tot -0,1; 

P=0,003) 

Aantal patiënten 

met HbA1c 

<7,0% 

(i.e. <53 

mmol/mol) 

45% 27% 18% 
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Lichaamsgewicht 

(kg) 

-3,55 -1,56 -2,00 (-2,79 tot -1,20; 

P<0,001) 

Systolische 

bloeddruk 

(mmHg) 

-4,3 -1,2 -3,0 (-5,2 tot -0,9; 

P=0,005) 

Uitkomstmaat  Exenatide + 

dapagliflozine 

N=231 

Dapagliflozine 

+ placebo 

N=233 

Verschil 

HbA1c (%)  -2,0% -1,4% -0,6% (-0,8 tot -0,3; 

P<0,001) 

Aantal patiënten 

met HbA1c 

<7,0% 

(i.e. <53 

mmol/mol) 

45% 19% 26% 

Lichaamsgewicht 

(kg) 

-3,55 -2,22 -1,33 (-2,12 tot -0,55; 

P<0,001) 

Systolische 

bloeddruk 

(mmHg) 

-4,3 -1,8 -2,4 (-4,5 tot -0,4; 

P=0,022) 

 

 

Daarnaast zijn er twee post-hoc subgroepanalyses van twee CVOTs beschikbaar, 

namelijk van de EXSCEL studie en van het CANVAS programma. De EXSCEL studie 

naar exenatide is reeds uit de literatuursearch (paragraaf 3.1) gekomen, aangezien 

deze studie voldoet aan de PICO. Het CANVAS programma is niet uit de 

literatuursearch gekomen, aangezien deze studies het effect van de SGLT2-remmer 

canagliflozine onderzochten. Aangezien een kleine subgroep van deze 

studiepopulatie tevens een GLP1-receptoragonist gedurende gebruikte, kan een 

subgroepanalyse hiervan als ondersteunend bewijs dienen. Hieronder worden deze 

subgroepanalyses besproken. 

• EXSCEL studie [49]: een post-hoc subgroepanalyse bij patiënten die zowel 

exenatide als een SGLT2-remmer gebruikten gedurende een bepaalde periode 

tijdens de studie [49]. Hierbij is er gekeken naar verschillende harde 

uitkomstmaten. Uit deze analyse blijkt dat het risico op 3p-MACE numeriek 

lager was in de groep die exenatide in combinatie met een SGLT2-remmer 

gebruikte vergeleken met de groep die exenatide zonder een SGLT2-remmer 

gebruikte (adjusted HR: 0,85; 95% BI: 0,48–1,49). Het risico op sterfte 

ongeacht oorzaak (adjusted HR: 0,41; 95% BI: 0,17-0,95) en op 

cardiovasculaire sterfte (adjusted HR: 0,21; 95% BI: 0,05-0,93) was 

significant lager in de groep die zowel exenatide als een SGLT2-remmer 

gebruikte vergeleken met de groep die exenatide zonder een SGLT2-remmer 

gebruikte. Omdat dit echter een post-hoc subgroepanalyse betreft met weinig 

patiënten (623 van de 7356 patiënten in de exenatide-groep (8,7%) gebruikte 

op een bepaald moment ook een SGLT2-remmer gedurende de studie) en 

omdat er gebruik is gemaakt van propensity score matching, dienen deze 

resultaten met uitermate voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.  

• CANVAS programma[44]: bestaat uit twee dubbelblinde, placebogecontroleerde 

studies (CANVAS en CANVAS-R) waarin het effect van canagliflozine (SGLT2-

remmer) bij volwassenen met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en 

vaatzieken op cardiovasculaire uitkomstmaten werd onderzocht. 4% van de 

geïncludeerde patiënten (407 van 10142) gebruikte een GLP1-receptoragonist 

bij baseline. Bij baseline hadden patiënten die zowel canagliflozine als een 

GLP1-receptoragonist gebruikten gemiddeld al 15,2 jaar DM2 (SD 7,0), 
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bedroeg het HbA1c gemiddeld 8,3% (SD 0,9), was het BMI gemiddeld 35,6 

(SD 6,3) en de systolische bloeddruk 137,0 mmHg (SD 16,2). In een post-hoc 

subgroepanalyse werd het effect van canagliflozine op HbA1C, systolische 

bloeddruk en lichaamsgewicht onderzoek bij de populatie die tevens een GLP1-

receptoagonist bij baseline gebruikte. Er was geen subgroepanalyse 

beschikbaar waarin het effect van een behandeling met canagliflozine in 

combinatie met een GLP1-receptoragonist op cardiovasculaire uitkomstmaten 

werd onderzocht. 

Uitkomstmaat  Canagliflozine+ 

GLP1 

N=222 

Placebo 

+ GLP1 

N=185 

Verschil 

HbA1c (%)  -0,57% +0,18%  -0,75 (interactieterm 

P=0,0091) 

Lichaamsgewicht 

(kg) 

-4,85 -1,06  -3,79 (interactieterm 

P=<0,0001) 

Systolische 

bloeddruk 

(mmHg) 

-7,44 -1,17  -6,26 (interactieterm 

P=0,0018) 

 

Uit de resultaten van de bovenstaande analyses blijkt dat de effecten van GLP1-

receptoragonisten en SGLT2-remmers op HbA1C, bloeddruk en lichaamsgewicht 

additief zijn. Doorgaans gehanteerde klinische relevantiegrenzen voor deze 

surrogaat-uitkomstmaten zijn als volgt: een afname van -0,5% van het HbA1C, een 

afname van -2 mmHg van de systolische bloeddruk en een afname van -2,5% van 

het lichaamsgewicht [50, 15]. Aangezien de patiënten in de verschillende studies 

gemiddeld 90 kg waren, kan een afname van 2,25 kg als klinische relevantiegrens 

worden gehanteerd. Grofweg kan worden gesteld dat in de studies mogelijk een 

klinisch relevante afname van het HbA1c en van de systolische bloeddruk werd 

gevonden wanneer een GLP1-receptoragonist werd gecombineerd met een SGLT2-

remmer vergeleken met gebruik van een GLP1-receptoragonist óf een SGLT2-

remmer. Of er ook een klinisch relevante afname van het lichaamsgewicht werd 

gevonden, verschilde per studie. Bovenstaande overwegingen waren voor de 

beroepsgroep voldoende om de combinatie van een SGLT2-remmer, een GLP1-

receptoragonist en metformine in de richtlijn aan te bevelen voor patiënten die 

onvoldoende reageren op een SGLT2-remmer in combinatie met metformine. Naar 

verwachting zullen dit weinig patiënten zijn (zie budgetimpactanalyse). 

 

3.4 Ongunstige effecten 

De meest frequent gemelde bijwerkingen bij gebruik van GLP1-receptoragonisten 

zijn aandoeningen van het gastro-intestinale systeem (zie Tabel 10). Bij het begin 

van de behandeling kunnen deze gastro-intestinale bijwerkingen frequenter 

voorkomen. Over het algemeen zijn deze reacties licht of matig en van 

voorbijgaande aard. Hypoglykemie kan optreden wanneer een GLP1-receptoragonist 

in combinatie met een sulfonylureumderivaat en/of met insuline wordt gebruikt.  
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Tabel 10: Ongunstige effecten van GLP1-receptoragonisten bij patiënten met DM2 

en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. 

 Dulaglutide 

(Trulicity®) 

Exenatide 

(Bydureon®/ 

Byetta®) 

Liraglutide 

(Victoza®) 

Lixisenatide 

(Lyxumia®) 

Semaglutide 

(Ozempic®/ 

Rybelsus®) 

Zeer 

vaak 

(>10%

)  

Hypoglykemie, 

misselijkheid, 

diarree, braken, 

buikpijn 

Hypoglykemie, 

misselijkheid, 

diarree, braken 

Misselijkheid, 

diarree 

Hypoglykemie, 

hoofdpijn, 

misselijkheid, 

braken, diarree 

Hypoglykemie, 

misselijkheid, 

diarree 

Vaak  

(1-

10%) 

Hypoglykemie, 

verminderde 

eetlust, 

dyspepsie, 

obstipatie, 

flatulentie, 

opgezette buik, 

gastro-

oesofageale 

refluxziekte, 

eructatie, 

vermoeidheid, 

sinustachycardi

e 

Hypoglykemie, 

verminderde 

eetlust, hoofdpijn, 

duizeligheid, 

braken, 

dyspepsie, 

abdominale pijn, 

obstipatie, 

flatulentie, 

opgezette buik, 

gastro-

oesofageale 

refluxziekte, 

pruritus/urticaria, 

Injectieplaats 

erytheem/pruritus

,  eructatie, 

vermoeidheid, 

asthenie, 

schrikachtigheid, 

hyperhidrose 

Rinofaryngitis, 

bronchitis, 

hypoglykemie, 

anorexie, 

eetlustafname

, hoofdpijn, 

duizeligheid, 

verhoogde 

hartslag, 

braken, 

dyspepsie, 

pijn in de 

bovenbuik, 

obstipatie, 

gastritis, 

flatulentie, 

abdominale 

distensie, 

gastro-

oesofageale 

refluxziekte, 

abdominale 

klachten, 

kiespijn, rash, 

moeheid, 

reacties op de 

injectieplaats, 

verhoogde 

lipase/amylas

e 

Griep, bovenste 

luchtweginfectie

, cystitis, virale 

infectie, 

hypoglykemie, 

duizeligheid, 

somnolentie, 

dyspepsie, 

rugpijn, pruritus 

op de 

injectieplaats 

Hypoglykemie, 

verminderde 

eetlust, 

duizeligheid, 

complicaties 

van 

diabetische 

retinopathie, 

braken, 

buikpijn, 

abdominale 

distensie, 

obstipatie, 

dyspepsie, 

gastritis, 

gastro-

oesofageale 

refluxziekte, 

oprisping, 

flatulentie, 

cholelithiase, 

vermoeidheid, 

verhoogde 

lipase/amylase

, gewicht 

verlaagd 

Ernstig Hypoglykemie (bij gebruik in combinatie met andere antidiabetica), anafylactische reacties, 

acute pancreatitis, darmverstopping, complicaties van retinopathie 

 

3.4.1 Ernstige ongunstige effecten en stakers als gevolg van ongunstige effecten 

In de CVOT’s traden ernstige ongunstige effecten op bij 18,9% tot 49,7% van de 

patiënten die een GLP1-receptoragonist gebruikten. Hierbij is echter niet beoordeeld 

of deze ernstige ongunstige effecten gerelateerd waren aan de medicatie. In de 

placebo arm werden vergelijkbare percentages gevonden. Het aantal stakers als 

gevolg van ongunstige effecten (ongeacht ernst) verschilde van 8,8% in de REWIND 

studie (dulaglutide) tot 13,0% in de SUSTAIN-6 (semaglutide) studie. Het gemelde 

aantal stakers tussen GLP1-receptoragonist-arm en placebo-arm was vergelijkbaar 

in elke studie, zie Tabel 11. 
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Tabel 11: Ernstige ongunstige effecten en stakers als gevolg van ongunstige 

effecten van GLP1-receptoragonisten ten opzichte van placebo 

Studie  Geneesmiddel  N  Ernstige 

ongunstige 

effecten*, n (%) 

Stakers als gevolg 

van ongunstige 

effecten; n (%) 

REWIND 
[18, 33] 

Dulaglutide 

Placebo 

RR (95%BI) 

4949 

4952 

1997 (40,4%) 

2056 (41,5%) 

0,97 (0,93-

1,02) 

434 (8,8%) 

298 (6,0%) 

1,46 (1,26-

1,68) 

EXSCEL 
[19] 

Exenatide 

Placebo 

RR (95%BI) 

7344 

7372 

1234 (16,8%) 

1222 (16,6%) 

1,01 (0,94-

1,09) 

108 (1,5%)̂ 

104 (1,4%)̂ 

1,04 (0,80-

1,36) 

LEADER 
[20] 

Liraglutide 

Placebo 

RR (95%BI) 

4668 

4672 

2320 (49,7%) 

2354 (50,4%) 

0,98 (0,94-

1,02) 

444 (9,5%) 

339 (7,3%) 

1,31 (1,15-

1,50) 

ELIXA [21]  Lixisenatide 

Placebo 

RR (95%BI) 

3031 

3032 

625 (20,6%) 

669 (22,1%) 

0,93 (0,85-

1,03) 

347 (11,4%) 

217 (7,2%) 

1,60 (1,36-

1,88) 

SUSTAIN-

6 [22] 

Semaglutide 

Placebo 

RR (95%BI) 

1648 

1649 

565 (34,3%) 

627 (38,0%) 

0,90 (0,82-

0,99) 

214 (13,0%) 

110 (6,7%) 

1,95 (1,56-

2,42) 

PIONEER-

6 [23] 

Semaglutide, 

oraal 

Placebo 

RR (95%BI) 

1591 

1592 

301 (18,9%) 

358 (22,5%) 

0,84 (0,74-

0,96) 

184 (11,6%) 

104 (6,5%) 

1,77 (1,40-

2,23) 

*hierbij is niet beoordeeld of deze ernstige ongunstige effecten (serious adverse events) 

gerelateerd waren aan de studiemedicatie 

ŝtakers ten gevolge van ernstige ongunstige effecten (serious adverse events). Bij de andere 

studies is er gekeken naar de stakers ten gevolge van ongunstige effecten, ongeacht ernst. 

 

Gradeconclusies 

De verschillende GLP1-receptoragonisten hebben geen klinisch relevant effect 

(bewijs van hoge kwaliteit) op de incidentie ernstige ongunstige effecten. Hierbij is 

niet beoordeeld of deze effecten waren gerelateerd aan de studiemedicatie. 

 

Dulaglutide, lixisenatide, semaglutide (subcutaan én oraal) zorgen voor een klinisch 

relevante verhoging (bewijs van hoge kwaliteit) van de incidentie stakers als gevolg 

van ongunstige effecten. Liraglutide zorgt waarschijnlijk (bewijs van middelmatige 

kwaliteit) voor een klinisch relevante verhoging van de incidentie stakers als gevolg 

van ongunstige effecten. Exenatide heeft waarschijnlijk (bewijs van middelmatige 

kwaliteit) geen klinisch relevant effect op de incidentie stakers vanwege ernstige 

ongunstige effecten. Hierbij bestaat onzekerheid over de klinische relevante van het 

effect, omdat er één default klinische relevantiegrens wordt overschreden (1,25). 

De incidentie stakers vanwege ongunstige effecten is bij alle GLP1-

receptoragonisten laag (<13%). 
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3.4.2 Ernstige gastro-intestinale klachten 

De GRADE samenvatting van het verwachte gepoolde absolute effect op ernstige 

gastro-intestinale klachten van de GLP1-receptoragonisten ten opzichte van placebo 

per 1000 patiënten met DM2 en met een zeer laag tot zeer hoog cardiovasculair 

risico behandeld gedurende vijf jaar, wordt weergegeven in Tabel 12. Gastro-

intestinale klachten zijn gedefinieerd als misselijkheid, braken, diarree, verminderde 

eetlust en buikklachten. 

 

Tabel 12: GRADE samenvatting van de verwachte absolute effecten van GLP1-

receptoragonisten en placebo op het voorkomen van ernstige gastro-intestinale 

klachten uit Palmer et al. 2021 

 
Grade conclusie van Palmer et al. (2021) 

Voor patiënten met DM2 met een zeer laag tot zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten verhogen de GLP1-receptoragonisten mogelijk (bewijs van lage kwaliteit 

door ernstige onnauwkeurigheid en inconsistentie) de kans op ernstige gastro-

intestinale klachten: 58 (95% BI 9 – 142) per 1000 patiënten meer na 5 jaar 

behandeling. Dit resulteert in een NNH van 17. 

3.4.3 Pancreaskanker 

De GRADE samenvatting van het verwachte gepoolde absolute effect op 

pancreaskanker van de GLP1-receptoragonisten ten opzichte van placebo per 1000 

patiënten met DM2 en met een zeer laag tot zeer hoog cardiovasculair risico 

behandeld gedurende vijf jaar, wordt weergegeven in Tabel 13. 

 

Tabel 13: GRADE samenvatting van de verwachte absolute effecten van GLP1-

receptoragonisten en placebo op het voorkomen van pancreaskanker uit Palmer et 

al. 2021 

 
Grade conclusie van Palmer et al. (2021) 

Voor patiënten met DM2 met een zeer laag tot zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten hebben de GLP1-receptoragonisten waarschijnlijk (bewijs van 

middelmatige kwaliteit door ernstige onnauwkeurigheid) geen effect op de kans op 

pancreaskanker: 1 (95% BI 1 minder – 3 meer) per 1000 patiënten meer na 5 jaar 

behandeling. 
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3.4.4 Pancreatitis 

De GRADE samenvatting van het verwachte gepoolde absolute effect op pancreatitis 

van de GLP1-receptoragonisten ten opzichte van placebo per 1000 patiënten met 

DM2 en met een zeer laag tot zeer hoog cardiovasculair risico behandeld gedurende 

vijf jaar, wordt weergegeven in Tabel 14. 

 

Tabel 14: GRADE samenvatting van de verwachte absolute effecten van GLP1-

receptoragonisten en placebo op het voorkomen van pancreatitis uit Palmer et al. 

2021 

 
 

Grade conclusie van Palmer et al. (2021) 

Voor patiënten met DM2 met een zeer laag tot zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten hebben de GLP1-receptoragonisten waarschijnlijk (bewijs van 

middelmatige kwaliteit door ernstige onnauwkeurigheid) geen effect op de kans op 

pancreatitis: 1 (95% BI 1 minder– 3 meer) per 1000 patiënten meer na 5 jaar 

behandeling. 

 

3.4.5 Overige overwegingen 

In de SUSTAIN-6 studie werd een verhoogd risico op diabetische retinopathie 

gevonden bij patiënten die semaglutide gebruikten [22]. Een groot deel van het 

verhoogde risico kon worden toegeschreven aan de snelheid en mate van HbA1c-

reductie tijdens de eerste 16 weken van de studie. Bovendien werd deze complicatie 

alleen gezien bij personen met reeds bestaande diabetische retinopathie, een hoog 

HbA1c bij aanvang en behandeling met insuline. In de andere studies naar 

semaglutide werd geen verhoogd risico op diabetische retinopathie gevonden. Bij 

een patiënt die bekend is met diabetische retinopathie dient de behandelend arts 

alert te zijn op toename van de retinopathie en is extra monitoring nodig. In de 

richtlijn wordt daarnaast beschreven dat GLP1-receptoragonisten mogelijk 

geassocieerd worden met een verhoogd risico op cholelithiasis. Het mechanisme 

hiervan is onduidelijk, maar het hangt mogelijk samen met gewichtsverlies of 

directe effecten op de galblaasmotiliteit [16]. 

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met GLP1-receptoragonisten is weergegeven in Tabel 15 . 

 

Tabel 15: Ervaring met GLP1-receptoragonisten 

Ervaring GLP1-receptoragonist 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 

voorschriften (niet-chronische 

indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische 

medicatie) 

Semaglutide (Rybelsus®, 2020) 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

Dulaglutide (Trulicity®, 2014)  

Lixisenatide (Lyxumia®, 2013) 

Semaglutide (Ozempic®, 2018) 
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ruim: > 10 jaar op de markt Exenatide (Byetta®, 2006 en Bydureon®, 2011) 

Liraglutide (Victoza®, 2009) 

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 

de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Alle GLP1-receptoragonisten hebben geen specifieke contra-indicaties. 

 

Specifieke groepen 

Byetta® (exenatide) dient voorzichtig te worden ingezet bij ouderen >75 jaar in 

verband met een mogelijke toename van de AUC. Tevens is de AUC van Byetta® 

lager bij kinderen vergeleken met volwassenen. Bij de andere GLP1-agonisten zijn 

daar geen aanwijzingen voor. Een hoger lichaamsgewicht heeft invloed op de AUC 

van semaglutide (zowel SC (Ozempic®) als oraal (Rybelsus®)).  

 

Bij patiënten met een verminderde leverfunctie is de blootstelling aan zowel 

liraglutide als dulaglutide lager. Dit geldt niet voor semaglutide (SC/oraal), 

lixisenatide of exenatide. Bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan de 

blootstelling aan liraglutide verminderen en de AUC van lixisenatide en exenatide 

(Byetta®) toenemen. De blootstelling aan dulaglutide, liraglutide en semaglutide is 

bij patiënten met een verminderde nierfunctie onveranderd. Exenatide (Bydureon®) 

wordt niet aanbevolen bij een eGFR<30 ml/min/1,73m2. 

 

Bij gebruik van alle GLP1-receptoragonsten geldt verder dat vrouwen die zwanger 

kunnen worden, effectieve anticonceptie dienen te gebruiken. De GLP1-

receptoragonisten dienen niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap of tijdens 

het geven van borstvoeding.   

 

Interacties 

De GLP1-agonisten vertragen de maaglediging, wat de absorptie van andere orale 

geneesmiddelen kan beïnvloeden. Dit kan met name van invloed zijn bij 

geneesmiddelen waarbij snelle gastro-intestinale absorptie belangrijk is. Over het 

algemeen verandert de blootstelling van paracetamol, orale anticonceptiva, statines, 

digoxine, metformine, insuline, griseofulvine en warfarine niet bij gelijktijdige 

inname. Frequente controle van het INR is wel aangewezen bij het instellen van de 

behandeling met een GLP1-receptoragonist bij patiënten die warfarine of andere 

coumarinederivaten gebruiken. Monitoring van schildklierparameters moet worden 

overwogen bij gelijktijdige behandeling van patiënten met Rybelsus® (semaglutide) 

en levothyroxine. Bij gelijktijdige toediening van dulaglutide en DPP4-remmers (bv 

sitagliptine), kan de blootstelling aan dulaglutide verhoogd worden.  

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Bij alle GLP1-receptoragonisten wordt gewaarschuwd voor ernstige gastro-

intestinale problemen, acute pancreatitis, hypoglykemie bij gelijktijdig gebruik met 

een sulfonylureumderivaat en/of insuline en een risico op dehydratie. Bij liraglutide 

wordt daarnaast nog specifiek genoemd dat voorzichtigheid geboden moet worden 

bij patiënten met (een voorgeschiedenis) van schildklieraandoeningen. Bij exenatide 

wordt gewaarschuwd voor snel gewichtsverlies en voor voorzichtigheid bij patiënten 

met nierinsufficiëntie. Bij semaglutide wordt aangegeven dat voorzichtigheid is 

geboden bij gebruik in combinatie met insuline patiënten met diabetische 
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retinopathie.    

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van de GL1-receptoragonisten is weergegeven in Tabel 16. Er 

bestaat een verschil in toedieningswijze en toedieningsfrequentie tussen de 

verschillende middelen. 

 

Tabel 16: Gebruiksgemak van de GLP1-receptoragonisten 

 

 

 

Exenatid

e 

(Byetta®) 

Lixisenatid

e 

(Lyxumia®)

,  

 

liraglutide 

(Victoza®)  

Semaglutid

e 

(Rybelsus®) 

Exenatide 

(Bydureon®

),  

 

semaglutid

e 

(Ozempic®),  

 

dulaglutide 

(Trulicity®) 

Toedieningswijze Subcutan

e injectie 

Subcutane 

injectie 

Oraal, tablet Subcutane 

injectie 

Toedieningsfrequent

ie 

2x per 

dag 

1x per dag  1x per dag  1x per week 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

Volgens de vernieuwde NHG-NIV richtlijn kunnen GLP1-receptoragonisten ingezet 

worden bij patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten en een 

contra-indicatie voor SGLT2-remmers of in combinatie met een SGLT2-remmer en 

metformine wanneer onvoldoende glykemische controle wordt bereikt. De claim van 

de registratiehouders voor uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden is hierop 

gebaseerd. Deze plaatsbepaling van de GLP1-receptoragonisten (en tevens van de 

SGLT2-remmers) van de beroepsgroep is voornamelijk gebaseerd op de NMA van 

Palmer et al. (2021) waarin de effectiviteit en veiligheid van de GLP1-

receptoragonisten is onderzocht bij patiënten met eerder bewezen hart- en 

vaatziekten en/of chronische nierschade. In deze NMA is niet specifiek gekeken naar 

het gebruik van GLP1-receptoragonisten bij patiënten die een contra-indicatie 

hebben voor SGLT2-remmers of naar het gebruik van GLP1-receptoragonisten in 

combinatie met metformine en een SGLT2-remmer. 

 

Op basis van de NMA van Palmer et al. (2021) bij patiënten met eerder bewezen 

hart- en vaatziekten en/of chronische nierschade resulteren de GLP1-

receptoragonisten toegevoegd aan standaardtherapie als groep in een verlaging van 

de kans op sterfte door alle oorzaken, sterfte door cardiovasculaire oorzaken, niet-

fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en nierfalen na 5 jaar behandeling 

(bewijs van hoge kwaliteit). Uit de NMA blijkt dat er geen effect wordt verwacht op 

hospitalisatie voor hartfalen (bewijs van hoge kwaliteit). De contextafhankelijke 

beoordeling heeft geresulteerd in een vermindering van het vertrouwen in het 

bewijs van hoog naar middelmatig (redelijk) voor de meeste uitkomstmaten (zie 

Tabel 9). 

 

De uitkomsten van de NMA resulteren in een duidelijke plek voor GLP1-

receptoragonisten bij patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten die een contra-indicatie hebben voor SGLT2-remmers. De onderbouwing 

van het gebruik van GLP1-receptoragonisten in combinatie met metformine en een 

SGLT2-remmer komt uit verschillende studies en subgroepanalyses, waaruit blijkt 

dat de effecten van GLP1-receptoragonisten en SGLT2-remmers op HbA1C, 

bloeddruk en lichaamsgewicht additief zijn. Daarnaast is er één post-hoc 

subgroepanalyse beschikbaar van de EXSCEL studie bij patiënten die zowel 

exenatide als een SGLT2-remmer gebruikten gedurende een bepaalde periode 

tijdens de studie. Deze analyse lijkt erop te wijzen dat mogelijk ook het risico op 3p-

MACE, algehele en cardiovasculaire sterfte lager zou kunnen zijn in de groep die 

zowel exenatide als een SGLT2-remmer gebruikte vergeleken met de groep die 

exenatide zonder een SGLT2-remmer gebruikte. Omdat dit echter een post-hoc 

subgroepanalyse betreft met weinig patiënten, dienen deze resultaten met 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. De beroepsgroep acht bovenstaand 

bewijs voldoende om de toevoeging van een GLP1-receptoragonist als 3e stap in het 

behandelalgoritme aan te bevelen. In de verschillende CVOTs werden de GLP1-

receptoragonisten toegevoegd aan de standaardbehandeling, welke bestond uit 

glykemische en CVRM-medicatie. Omdat de meeste patiënten in de CVOTs 

metformine gebruikten (66-81%), wordt toevoeging van metformine als 2e stap in 

het behandelalgoritme genoemd.  

 

Palmer et al. (2021) heeft de verschillende GLP1-receptoragonisten als groep 

geanalyseerd en deze (over het algemeen) positief beoordeeld. Er zijn geen 
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analyses van de individuele GLP1-receptoragonisten getoond en de 

GLP1-receptoragonisten zijn niet met elkaar vergeleken. Wanneer de resultaten van 

de afzonderlijke cardiovasculaire uitkomstenstudies naast elkaar worden 

gelegd vallen verschillen op in effecten van de individuele GLP1-receptoragonisten 

op harde uitkomstmaten. Lixisenatide vertoont over de gehele linie geen significante 

risicoreductie ten opzichte van placebo op de verschillende cruciale uitkomsten 

(sterfte ongeacht oorzaak, 3p-MACE, cardiovasculaire sterfte of de samengestelde 

renale uitkomstmaat). De andere GLP1-receptoragonisten tonen allemaal een 

statistisch significant effect aan op 3p-MACE, sterfte ongeacht oorzaak en/of 

cardiovasculaire sterfte. Daarbij moet vermeld worden dat de meeste CVOT’s 

(behalve REWIND) zijn opgezet om non-inferioriteit (marge HR 1,3) t.o.v. placebo 

aan te tonen. Hoewel de discrepanties tussen GLP1-receptoragonisten in de NMA 

van Palmer et al. (2021) niet tot downgraden van de inconsistentie hebben geleid, 

vraagt het Zorginstituut zich af of er wel sprake is van een groepseffect. Op basis 

van de klinische relevantiegrenzen van de NHG-NIV (NNT <100 over 5 jaar) kunnen 

dulaglutide, exenatide, liraglutide en semaglutide (oraal én subcutaan) positief 

beoordeeld worden wanneer er wordt gekeken naar de verschillende 

uitkomstmaten, maar lixisenatide niet. 

 

De verschillende GLP1-receptoragonisten hebben geen klinisch relevant effect 

(bewijs van hoge kwaliteit) op de incidentie ernstige ongunstige effecten. Hierbij is 

dus beoordeeld of deze effecten waren gerelateerd aan de studiemedicatie. De 

incidentie stakers vanwege ongunstige effecten is bij alle GLP1-receptoragonisten 

laag (<13%).  

 

Rybelsus® is een orale toediening van semaglutide waar de ervaring beperkt mee 

is. De andere beschikbare GLP1-receptoragonisten worden subcutaan toegediend en 

de ervaring is voldoende/ruim. Bydureon® (exenatide), Ozempic® (semaglutide 

subcutaan) en Trulicity® (dulaglutide) hoeven maar 1x per week toegediend te 

worden, in tegenstelling tot Byetta® (exenatide), Lyxumia® (lixisenatide), Victoza® 

(liraglutide) en Rybelsus® (semaglutide oraal) welke een hogere 

toedieningsfrequentie kennen.  

 

4.2 Eindconclusie 

De GLP1-receptoragonisten dulaglutide (Trulicity®), liraglutide (Victoza®), 

exenatide (Byetta® en Bydureon®) en semaglutide (subcutaan (Ozempic®) en 

oraal (Rybelsus®)) voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de 

behandeling van volwassenen met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten. Het Zorginstituut concludeert op basis van de data dat deze 

geneesmiddelen een evidente meerwaarde hebben ten opzichte van de 

standaardbehandeling bij patiënten met een contra-indicatie voor een SGLT2-

remmer. Ook kan geconcludeerd worden dat deze middelen een meerwaarde 

hebben bij patiënten waarbij de glucosewaarden onvoldoende kunnen worden 

gereguleerd met de standaardbehandeling bestaande uit ten minste een SGLT2-

remmer en metformine. Het bewijs hiervoor is echter meer beperkt. De GLP1-

receptoragonist lixisenatide (Lyxumia®) heeft echter geen toegevoegde waarde ten 

opzichte van de standaardbehandeling bij patiënten met DM2 en een zeer hoog 

risico op hart- en vaatziekten en voldoet daarmee niet aan de stand van de 

wetenschap en praktijk.  
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

Bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 komen orale 

bloedglucoseverlagende middelen in aanmerking indien geen goede 

bloedglucoseregulatie wordt bereikt met voorlichting, aanpassing van de voeding, 

en stimulering van lichaamsbeweging. Metformine is eerste keus bij de 

medicamenteuze behandeling. Bij onvoldoende resultaat hiermee, kan een 

kortwerkend sulfonylureumderivaat (voorkeur gliclazide) worden toegevoegd. De 

volgende stap conform de NHG-Standaard is (toevoeging van) insulinetherapie, of 

als alternatief een DPP4-remmer of GLP1-agonist. De overige 

bloedglucoseverlagende middelen komen in aanmerking indien met bovenstaande 

voorkeursmiddelen niet wordt uitgekomen. 

 

Er zijn aanwijzingen dat GLP1-agonisten een neutraal tot positief effect hebben op 

(diabetesgerelateerde) mortaliteit en morbiditeit. 

 

5.2 Nieuw advies 

De algemene indicatietekst voor patiënten met DM2 wordt op dit moment herzien. 

Hieraan kan het specifieke, aanvullend advies voor de GLP1-receptoragonisten 

worden toegevoegd. Het complete advies is dan als volgt: Bij de behandeling van 

diabetes mellitus type 2 komt bloedglucoseverlagende medicatie in aanmerking, 

indien geen goede bloedglucoseregulatie wordt bereikt met het aanpassen van de 

leefstijl. 

Voor patiënten zonder zeer hoog risico op hart- en vaatziekten is metformine eerste 

keus bij de medicamenteuze behandeling. Bij onvoldoende resultaat kan een 

kortwerkend sulfonylureumderivaat (voorkeur gliclazide) worden toegevoegd. De 

volgende stap conform de NHG-Standaard is (toevoeging van) insulinetherapie, of 

als alternatief een DPP4-remmer of GLP1-receptoragonist. 

Bij patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, blijkend uit een 

voorgeschiedenis van hart- of vaatziekte en/of chronische nierschade, is een SGLT2-

remmer eerste keus (alternatief GLP1-receptoragonist). Voeg bij onvoldoende effect 

eerst metformine toe en vervolgens een GLP1-receptoragonist. 

 

GLP1-agonisten (dulaglutide, exenatide, liraglutide, semaglutide) verlagen de kans 

op sterfte door alle oorzaken, sterfte door cardiovasculaire oorzaken, niet-fataal 

myocardinfarct, niet-fatale beroerte en nierfalen na 5 jaar behandeling bij patiënten 

met een zeer hoog risico op HVZ. De effecten op HbA1C, bloeddruk en 

lichaamsgewicht lijken additief te zijn bij gecombineerd gebruik van een GLP1-

receptoragonist en een SGLT2-remmer. NB: Van lixisenatide is een eventuele 

meerwaarde vooralsnog onvoldoende aangetoond. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in februari 

2022 met de volgende zoektermen: 

 

((("Cardiovascular Diseases"[MeSH Terms] OR "Chronic Kidney Disease"[All Fields]) 

AND "diabetes mellitus, type 2"[MeSH Terms]) OR "Diabetic Nephropathies"[All 

Fields]) AND ("Glucagon-Like Peptide-1 Receptor"[Title/Abstract] OR 

"GLP1"[Title/Abstract] OR "dulaglutide"[Title/Abstract] OR 

"exenatide"[Title/Abstract] OR "liraglutide"[Title/Abstract] OR 

"lixisenatide"[Title/Abstract] OR "semaglutide"[Title/Abstract]) AND (("randomized 

controlled trial"[Publication Type] 

OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "systematic review"[Publication Type]) 

AND "English"[Language])  

 

 

Dit resulteerde in  243 hits. Daarnaast werden de EPARs en SmPCs van de 

verschillende GLP1-receptoragonisten geïncludeerd. Uiteindelijk werden er 24 

artikelen geïncludeerd: 

• 7 EPARs van de verschillende GLP1-receptoragonisten [28-34] 

• 7 SmPCs van de verschillende GLP1-receptoragonisten [1-7] 

• 1 NMA (Palmer et al.) [27] 

• 3 meta-analyses (Kristensen, Ghosh-Swaby en Giugliano et al.) [24, 25, 35] 

• 6 CVOTs (Pfeffer, Holman, Marso, Husain, Gerstein, Marso et al.) [18-23] 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, follow-

up duur 

Aantal patiënten   Patiëntkenmerken Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

REWIND studie [18]  Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde 

fase III studie 

N=9901 

 

N=4949 dulaglutide 

N=4952 placebo 

- DM2 met HbA1c < 9,5% 

- BMI >23 kg/m2 

- eGFR>15 ml/min/1,73m2 

- >50 jaar én HVZ óf; 

- >60 jaar én >2 CV 

risicofactoren 

- Gebruik van 0-2 OAD 

±insuline 

 

Dulaglutide 

subcutaan 

versus placebo 

 

Primair: 3p-MACE (NF-MI, NF-beroerte en CV 

sterfte) 

Secundair: 

- Microvasculaire en renale samengestelde 

uitkomstmaat 

- Ziekenhuisopname voor instabiele AP 

- Individuele componenten van primair 

eindpunt 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

- HHF of een urgent doktersbezoek voor HF 

 

EXSCEL studie [19]  Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde 

fase III studie 

N=14752 

 

N=7356 exenatide 

N=7396 placebo 

- DM2 met HbA1c 6,5-10,0% 

- 70% met HVZ, 30% zonder 

HVZ 

- Gebruik van 0-3 OAD óf 0-2 

OAD + insuline 

- eGFR>30 ml/min/1,73m2 

Exenatide subcutaan 

versus placebo 

 

 

Primair: 3p-MACE (NF-MI, NF-beroerte en CV 

sterfte) 

Secundair: 

-  Sterfte ongeacht oorzaak 

-  CV sterfte 

-  NF-MI of fatale MI 

- NF-beroerte of fatale beroerte 

- Hospitalisatie voor ACS 

- HHF 
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LEADER studie [20]  Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde 

fase III studie 

N=9340 

 

N=4668 liraglutide 

N=4672 placebo 

- DM2 met HbA1c >7% 

- >50 jaar met HVZ óf; 

-  >60 jaar met >1 CV 

risicofactor  

- Gebruikt ≥0 OAD ±insuline 

Liraglutide subcutaan 

versus placebo 

 

 

Primair: 3p-MACE (NF-MI, NF-beroerte en CV 

sterfte) 

Secundair: 

- Samengesteld CV eindpunt; CV sterfte, NF-

MI, NF-beroerte, coronaire 

revascularisatie, HHF of hospitalisatie 

voor onstabiele AP) 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

- Microvasculaire en renale samengestelde 

uitkomstmaat 

ELIXA studie [21]  Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde 

fase III studie 

N=6068 

 

N=3034 lixisenatide 

N=3034 placebo 

- DM2 met HbA1c 5,5-11,0% 

- Acuut coronair event <180 

voorafgaand aan 

screening 

- >30 jaar 

- eGFR>30 ml/min/1,73m2 

Lixisenatide 

subcutaan versus 

placebo 

 

 

Primair: 4p-MACE (NF-MI, NF-beroerte,  CV 

sterfte en hospitalisatie voor osntabiele AP) 

Secundair: 

- Samengesteld CV eindpunt; CV sterfte, NF-

MI, NF-beroerte, hospitalisatie voor 

onstabiele AP en HHF) 

- Samengesteld CV eindpunt; CV sterfte, NF-

MI, NF-beroerte, hospitalisatie voor 

onstabiele AP, HHF en coronaire 

revascularisatie 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

- Individuele componenten van primair 

eindpunt 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport GLP1-receptoragonisten bij de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 en met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten | 15 april 2022 

 

 Pagina 53 van 67 

SUSTAIN-6 studie [22]  Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde 

fase III studie 

N=3297 

 

N=1648 

semaglutide 

N=1649 placebo 

- DM2 met HbA1c >7% 

- Gebruikt ≤2 OAD ±insuline 

- >50 jaar met HVZ, HF, CNS 

stadium ≥3 óf; 

- >60 jaar met >1 CV 

risicofactor 

Semaglutide 

subcutaan versus 

placebo 

 

 

Primair: 3p-MACE (NF-MI, NF-beroerte en CV 

sterfte) 

Secundair: 

- Samengesteld CV eindpunt; CV sterfte, NF-

MI, NF-beroerte, hospitalisatie voor 

onstabiele AP, HHF en coronaire 

revascularisatie 

- Samengesteld eindpunt; NF-MI, NF-beroerte 

en sterfte ongeacht oorzaak 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

- Individuele componenten van primair 

eindpunt 

- Complicaties van retinopathie 

- (verergering van) nefropathie  

PIONEER studie [23]  Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde 

fase III studie 

N=3183 

 

N=1591 

semaglutide, oraal 

N=1592 placebo 

- DM2 

- 50 jaar met HVZ, HF of CNS 

met eGFR 30-59 

ml/min/1,73m2 óf; 

- >60 jaar met >1 CV 

risicofactor 

Semaglutide oraal  

versus placebo 

 

 

Primair: 3p-MACE (NF-MI, NF-beroerte en CV 

sterfte) 

Secundair: 

- Samengesteld CV eindpunt; CV sterfte, NF-

MI, NF-beroerte, hospitalisatie voor 

onstabiele AP, en HHF 

- Samengesteld eindpunt; sterfte ongeacht 

oorzaak, NF-MI en NF-beroerte 

- Individuele componenten van primair 

eindpunt 
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Kristensen, 2019 [35]  Meta-analyse 

Bevat de studies: 

ELIXA, LEADER, 

SUSTAIN-6, EXSCEL, 

REWIND, PIONEER-6 

en Harmony Outcomes 

N=56004 

 

N=27977 GLP1-

receptoragonist 

N=28027 placebo 

Zie bovenstaand GLP1-

receptoragonisten: 

lixisenatide, 

liraglutide, 

semaglutide, 

exenatide, 

dulaglutide, 

semaglutide (oraal en 

SC) en albiglutide 

 

versus placebo 

Primair: 3p-MACE (NF-MI, NF-beroerte en CV 

sterfte) 

Secundair: 

- Individuele componenten van primair 

eindpunt 

- HHF 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

- Renale uitkomstmaten 

- Veiligheid 

Ghosh-Swaby, 2020 
[24] 

Meta-analyse 

 

Bevat de GLP1-

receptoragonisten 

studies: ELIXA, 

LEADER, SUSTAIN-6, 

EXSCEL, REWIND, 

PIONEER-6 en 

Harmony Outcomes 

 

Bevat ook andere 

studies naar PPAR-

agonisten, DPP4-

remmers, SGLT2-

remmers, insuline, 

acarbose en niet-

medicamenteuze 

interventies 

N=225305 

 

N=27997 GLP1-

receptoragonist 

versus N=28027 

placebo 

 

Zie bovenstaand GLP1-

receptoragonisten: 

lixisenatide, 

liraglutide, 

semaglutide, 

exenatide, 

dulaglutide, 

semaglutide (oraal en 

SC) en albiglutide 

 

versus placebo 

 

In de meta-anyse 

zijn ook PPAR-

agonisten, DPP4-

remmers, SGLT2-

remmers, insuline, 

acarbose en niet-

medicamenteuze 

interventies 

opgenomen  

Primair: 3p-MACE (NF-MI, NF-beroerte en CV 

sterfte) 

Secundair: 

- HHF 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

- Individuele componenten van primair 

eindpunt 
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Giugliano, 2020 [25]  Meta-analyse 

 

Bevat de GLP1-

receptoragonisten 

studies: ELIXA, 

LEADER, SUSTAIN-6, 

EXSCEL, REWIND, 

PIONEER-6 en 

Harmony Outcomes 

 

Bevat ook andere 

studies naar DPP4-

remmers en SGLT2-

remmer 

 

N=138250  

 

N=56004 GLP1 

N=38724 SLGT2-

remmer 

N=43522 DPP4-

remmer 

Zie bovenstaand GLP1-

receptoragonisten: 

lixisenatide, 

liraglutide, 

semaglutide, 

exenatide, 

dulaglutide, 

semaglutide (oraal en 

SC) en albiglutide 

 

versus placebo 

 

In de meta-analyse 

zijn ook DPP4-

remmers en SGLT2-

remmers 

opgenomen. 

Primair: 3p-MACE (NF-MI, NF-beroerte en CV 

sterfte) 

Secundair: 

- Individuele componenten van primair 

eindpunt 

- HHF 

- Sterfte ongeacht oorzaak 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Mannucci, 2021 Rapporteert ORs ipv RRs 

Malhotra, 2020 Rapporteert ORs ipv RRs 

Giugliano, 2021 Bevat ook een trial naar efpeglenatide, welke nog niet geregistreerd is. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum Titel 

EMA [28-34] 2009-2020 European Public Assessment Report (EPAR): 

• Dulaglutide (Trulicity®) 

• Exenatide (Byetta®, Bydureon®) 

• Liraglutide (Victoza®) 

• Lixisenatide (Lyxumia®) 

• Semaglutide (Ozempic®, Rybelsus®) 

CBG [1-7] 2018-2022 Samenvatting van de productkenmerken SmPCs: 

• Dulaglutide (Trulicity®) 

• Exenatide (Byetta®, Bydureon®) 

• Liraglutide (Victoza®) 

• Lixisenatide (Lyxumia®) 

• Semaglutide (Ozempic®, Rybelsus®)  

FMS (NHG/NIV) [16] 2021-2022 Medicamenteuze behandeling van zeer hoog risico patiënten met DM2 

NHG/NIV [8]  2021 NHG Standaard DM2 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele 

 

ELIXA 

Lixisenatide, SC 

N=6068 

LEADER 

Liraglutide, SC 

N=9340 

SUSTAIN-6 

Semaglutide, SC 

N=3297 

EXSCEL 

Exenatide, SC 

N=14752 

REWIND 

Dulaglutide, SC 

N=9901 

PIONEER-6 

Semaglutide, oraal 

N=3181 

Geslacht, n (%) 

Man 

Vrouw 

 

4207 (69%) 

1861 (31%) 

 

6003 (64%) 

3337 (36%) 

 

2002 (61%) 

1295 (39%) 

 

9149 (62%) 

5603 (38%) 

 

5312 (54%) 

4589 (46%) 

 

2176 (68%) 

1007 (32%) 

Leeftijd, jaren  

Gemiddeld (range) 

 

60 (10) 

 

64 (7) 

 

65 (7) 

 

62 (9) 

 

66 (7) 

 

66 (7) 

Etniciteit 

Wit 

Overig 

 

4576 (75%) 

1492 (25%) 

 

7238 (77%) 

2102 (23%) 

 

2736 (83%) 

561 (17%) 

 

11175 (76%) 

3577 (24%) 

 

7498 (76%) 

2403 (24%) 

 

2300 (72%) 

883 (28%) 

BMI (kg/m2) 

Gemiddeld (SD) 

 

30,1 (5,6) 

 

32,5 (6,3) 

 

32,8 (6,2) 

 

32,7 (6,4) 

 

32,3 (5,7) 

 

32,3 (6,5) 

Duur van diabetes (jaren) 

Gemiddeld (SD) 

 

9,2 (8,2) 

 

12,8 (8,0) 

 

13,9 (8,1) 

 

13,1 (8,3) 

 

10,6 (7,2) 

 

14,9 (8,5) 

Bewezen hart- en vaatziekten 

Aantal, (%) 

 

6068 (100%) 

 

7598 (81%) 

 

2735 (83%) 

 

10782 (73%) 

 

3114 (31%) 

 

2695 (85%) 

HbA1c (%) 

Gemiddeld (SD) 

 

7,7 (1,3) 

 

8,7 (1,6) 

 

8,7 (1,5) 

 

8,1 (1,0) 

 

7,3 (1,1) 

 

8,2 (1,6) 

Historie van hartfalen 

Aantal, (%) 

 

1358 (22%) 

 

1667 (18%) 

 

777 (24%) 

 

2389 (16%) 

 

853 (9%) 

 

388 (12%) 

Systolische bloeddruk (mmHg) 

Gemiddeld (SD) 

 

129 (17) 

 

136 (18) 

 

136 (17) 

 

135 (17) 

 

137 (17) 

 

136 (18) 

eGFR (ml/min/1,73m2) 

Gemiddeld (SD) 

 

78 (21) 

 

80 (NR) 

 

80 (61-92) 

 

77 (61-92) 

 

75 (24) 

 

74 (21) 

Diabetesmedicatie, aantal (%) 

Insuline 

Metformine 

Sulfonylureumderivaten 

Thiazolidinedionen 

 

2374 (39%) 

4021 (66%) 

2004 (33%) 

95 (2%) 

 

4169 (45%) 

7144 (76%) 

4733 (51%) 

575 (6%) 

 

1913 (58%) 

2414 (73%) 

1410 (43%) 

76 (2%) 

 

6838 (46%) 

11295 (77%) 

5401 (37%) 

579 (4%) 

 

2363 (24%) 

8037 (81%) 

4552 (46%) 

168 (2%) 

 

1930 (61%) 

2463 (77%) 

1027 (32%) 

118 (4%) 
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DPP-4 remmers 

SGLT2-remmers 

NR 

NR 

6 (<1%) 

NR 

5 (<1%) 

5 (<1%) 

2203 (15%) 

77 (1%) 

88 (1%) 

12 (<1%) 

2 (<1%) 

305 (10%) 

CV medicatie 

ACE-remmer of ARB 

Bètablokker 

Diuretica 

Statine 

Plaatjesremmer 

 

5156 

5124 

NR 

5627 

NR 

 

7741 (83%) 

5181 (55%) 

3906 (42%) 

6741 (72%) 

6326 (68%) 

 

2753 (84%) 

1894 (57%) 

1260 (38%) 

2399 (73%) 

2804 (85%) 

 

11788 (80%) 

8211 (56%) 

6643 (45%) 

10845 (74%) 

12468 (85%) 

 

8068 (81,5%) 

4511 (45,6%) 

5600 (57%) 

6547 (66,1%) 

5342 (54%) 

 

Antihypertensiva: 2988 (94%) 

1261 (40%) 

2712 (85%) * 

2527 (79%) ̂ 

NR 

*omvat ook andere lipiden verlagende middelen.  ̂ omvat ook antitrombotische therapieën. 

SC: subcutaan,  SD: standaarddeviatie, NR: niet gerapporteerd, DPP-4: dipeptidylpeptidase-4, GLP-1: glucagonachtige peptide-1
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 

die ontstaan als voor de groep glucagon-like peptide 1 (GLP1) receptoragonisten 

dulaglutide (Trulicity®), exenatide (Byetta® en Bydureon®), liraglutide (Victoza®), 

en semaglutide (Ozempic® en Rybelsus®) de bijlage 2 voorwaarden worden 

uitgebreid. Deze GLP-1 receptoragonisten zijn geclusterd op bijlage 1A van het 

Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Semaglutide (Rybelsus®) is hierop 

een uitzondering op basis van de toedieningsweg, waardoor deze niet in het cluster 

op bijlage 1A valt maar op bijlage 1B.  

Uitgangspunten voor de BIA zijn: de geregistreerde indicatie, het potentiële aantal 

patiënten dat voor behandeling met de geneesmiddelen in aanmerking komt, de 

apotheekinkoopprijzen (AIP), de doseringen van de geneesmiddelen, de duur van de 

behandeling en mogelijke substitutie van de huidige behandeling. 

 

Er wordt uitgegaan van de patiëntendoelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland 

heeft aangegeven dat de middelen gezien het belang van de volksgezondheid een 

therapeutische gelijke waarde/meerwaarde hebben ten opzichte van de 

vergelijkende behandelingen. In het bijbehorende farmacotherapeutische rapport 

concludeert het Zorginstituut een meerwaarde ten opzichte van de 

standaardbehandeling voor vier GLP-1 receptoragonisten, namelijk dulaglutide 

(Trulicity®), liraglutide (Victoza®), exenatide (Byetta® en Bydureon®) en 

semaglutide subcutaan (Ozempic®) en oraal (Rybelsus®). Wat betreft lixisenatide 

(Lyxumia®) concludeert het Zorginstituut dat er geen toegevoegde waarde is ten 

opzichte van de standaardbehandeling. Dit middel wordt dus niet meegenomen in 

de budgetimpactanalyse.  

1.1 Geregistreerde indicatie 

De huidig geregistreerde GLP1 receptoragonisten voor de behandeling van diabetes 

type 2 zijn dulaglutide (Trulicity®), exenatide (Byetta® en Bydureon®), liraglutide 

(Victoza®) en semaglutide (Ozempic® en Rybelsus®). Al deze geneesmiddelen zijn 

geregistreerd voor diabetes mellitus type 2 (DM2) bij volwassenen om glykemische 

controle te bereiken in combinatie met orale bloedglucose verlagende middelen 

en/of basale insuline, indien deze samen met dieet en lichaamsbeweging geen 

adequate glykemische controle geven (1-7). 

1.1.1 Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd 

De registratiehouders vragen vergoeding aan voor het gebruik van een GLP-1 

receptoragonist bij patiënten met DM2 én een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden 

gereguleerd met een sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) remmer, of indien het 

gebruik van een SGLT2-remmer gecontra-indiceerd is. Hiermee wordt verzocht om 

de bijlage 2 voorwaarden uit te breiden. 

 

Eerdere vergoedingsaanvragen hebben geresulteerd in de vergoeding van GLP-1 

receptoragonisten voor patiënten met DM2, daarnaast moeten deze patiënten 

voldoen aan de volgende Bijlage 2 voorwaarden van het GVS (van toepassing op het 

cluster 0A10BXAP V, in deze BIA wordt liraglutide (Saxenda®) voor volwassenen 

met extreem verhoogd gewichtsgerelateerd risico niet meegenomen): 

• Volwassenen met DM2 én een BMI ≥30 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden 

onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine 

en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die 
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geen insuline gebruiken. 

• Als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-insuline/langwerkend 

insuline analoog) bij volwassenen met DM2 én een BMI ≥ 30 kg/m2 bij wie de 

bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden 

behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met 

metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal 

verdraagbare dosering. 

 

De huidige vergoedingsaanvraag sluit aan bij de recente herziening van de richtlijn 

(2021) voor behandeling van DM2 in de eerste en tweede lijn, door het Nederlands 

Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) (8). 

In de herziene richtlijn adviseren het NHG en de NIV om een GLP-1 receptoragonist 

te overwegen bij patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.  

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 
DM2 is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door een tekort aan 
insuline, met als gevolg een te hoog bloedglucosegehalte. De ziekte ontstaat door 
onvoldoende insulineafgifte door β-cellen in de alvleesklier en insulineresistentie in 
lever-, spier- en vetweefsel. Insulineresistentie gaat vaak gepaard met een 
verhoogde bloeddruk, overgewicht, verhoogde triglyceridenwaarden en verlaagde 
HDL-cholesterolwaarden (9). 

 

Medicatie is noodzakelijk voor patiënten met deze aandoening. Een nieuw 

medicamenteus stappenplan voor zeer hoog risico patiënten is toegevoegd aan de 

richtlijn. Onder deze zeer hoog risico patiënten vallen patiënten met eerder 

doorgemaakte hart- en vaatziekten, patiënten met chronische nierschade met matig 

tot sterk verhoogd cardiovasculair risico en patiënten met hartfalen. Het advies is 

om deze middelen toe te voegen aan de glucose verlagende medicatie van deze 

patiënten. Als er echter alleen sprake is van een zeer hoog risico vanwege hartfalen, 

dan worden GLP1-receptoragonisten niet aanbevolen vanwege geen aangetoond 

voordeel op harde eindpunten. 

 

Het NHG-NIV adviseert in het stappenplan om de medicamenteuze behandeling van 

deze patiënten te starten met een SGLT2-remmer. Als een patiënt een contra-

indicatie heeft of onvoldoende glykemisch effect bereikt met een SGLT2-remmer en 

metformine, kan een GLP-1 receptoragonist worden gebruikt. Het stappenplan voor 

diabetes patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten is weergegeven 

in Tabel 1. 

 
Tabel 1: Stappenplan medicamenteuze behandeling diabetes mellitus type 2 én zeer hoog 
risico op hart- en vaatziekten (bron: richtlijn DM2 NHG-NIV) 

Stap 1  Start met een SGLT2-remmer (bij een contra-indicatie, zoals eGFR 10 tot 

30 ml/min/ 1,73 m2: start met een GLP1-receptoragonist). 

Stap 2 Voeg metformine toe (indien de patiënt eerder nog niet medicamenteus 

behandeld werd voor hun diabetes mellitus type 2). 

Stap 3 
Voeg een GLP1-receptoragonist toe. Bij de zeer hoog risico patiënten 

vervallen de criteria van BMI > 30 en HbA1c < 15 mmol/mol boven de 

individuele streefwaarde. Overweeg toevoeging van een GLP-1ra indien 

onvoldoende glykemische controle bereikt wordt met de SGLT2-remmer.  

Stap 4 Toevoeging van een van de overige middelen. 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

2.1.1 Incidentie en prevalentie 

In 2020 waren er naar schatting 1.145.500 mensen met diabetes bekend bij de 

huisarts (jaarprevalentie), waarvan 609.000 mannen en 536.500 vrouwen (70,3 per 

1.000 mannen en 61,1 per 1.000 vrouwen) (10). In 2020 zijn 45.100 nieuwe 

patiënten met diabetes bij de huisarts gediagnosticeerd, waarvan 25.800 mannen 

en 19.300 vrouwen (3,0 per 1.000 mannen en 2,2 per 1.000 vrouwen) (11). 

Ongeveer 91% van de door de huisarts geregistreerde diabetespatiënten heeft DM2, 

de overige patiënten hebben diabetes mellitus type 1 (DM1) (12). Verder is er bij 

25% tot 35% van de DM2 patiënten sprake van eerder bewezen hart- en 

vaatziekten. Daarnaast heeft 3,6% van de DM2 patiënten chronische nierschade 

zonder bestaande hart- en vaatziekten. Deze cijfers zijn afkomstig uit de eerder 

opgestelde budgetimpactanalyse voor SGLT2-remmers voor dezelfde patiënten 

populatie als in de huidige budgetimpactanalyse voor GLP-1 receptoragonisten (13).  

2.1.2 Aantal patiënten dat in aanmerking komt 

Onder de huidige vergoedingsvoorwaarden zal een deel van de patiënten met DM2 

én zeer hoog risico op hart- en vaatziekten niet behandeld kunnen worden. De 

budgetimpactanalyse richt zich op deze patiënten waarvoor GLP-1 receptoragonisten 

nog niet worden vergoed. Als er gekeken wordt naar de NHG-NIV behandelrichtlijn 

en de huidige vergoedingsvoorwaarden, zijn er twee groepen waarvoor GLP-1 

receptoragonisten nog niet vergoed worden. Dit zijn: 

1. Patiënten met contra-indicatie voor SGLT2-remmers én een BMI <30 kg/m2. 

2. Patiënten met onvoldoende glykemische controle op een SGLT2-remmer en 

metformine, ongeacht de BMI, waarbij een GLP-1 receptoragonist aan de 

behandeling moet worden toegevoegd. Voor patiënten met een BMI >30 

kg/m2 zijn de huidige vergoedingsvoorwaarden voldoende voor vergoeding 

van een GLP-1 receptoragonist. Daarom wordt hier alleen gericht op de 

patiënten met een BMI <30 kg/m2. 

 

Samenvattend zorgt de populatie DM2 patiënten én een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten én een BMI < 30 kg/m2 bij uitbreiding van de bijlage 2 voorwaarden 

voor een toename van de budgetimpact. Deze groep valt in te delen op basis van 

het moment dat zij starten met een GLP-1 receptoragonist. Bij een contra-indicatie 

voor SGLT2-remmers starten zij hier direct mee. De overige patiënten zullen eerst 

met een SGLT2-remmer starten, waaraan vervolgens metformine wordt toegevoegd 

en bij onvoldoende glykemische controle wordt aan de behandeling ook een GLP-1 

receptoragonist toegevoegd.  

2.1.3 Berekening patiëntenpopulatie  

De twee groepen patiënten die zorgen voor een verhoogde budgetimpact worden als 

volgt berekend:  

1 Het aantal diabetespatiënten in 2020 (jaarprevalentie) was naar schatting 

1.145.500 (10). 
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2 91% heeft DM2 (1.042.405 patiënten). De overige 103.095 patiënten 

(1.145.500 – 1.042.405) heeft DM1 (12). 

3 In 2019 waren er 826.440 antidiabetica (o.a. metformine en 

sulfonylureumderivaat en insulines) gebruikers volgens de GIP databank (14)1. 

In deze budgetimpactanalyse wordt aangenomen dat alle DM1 patiënten 

insuline gebruiken en deze patiënten hiervan worden afgetrokken. Daardoor 

komt het aantal DM2 patiënten met antidiabetica uit op 723.345 (826.440 – 

103.095).  

4 De vergoedingsaanvraag is gericht op patiënten die naast DM2 een zeer hoog 

risico op hart- en vaatziekten hebben, ofwel: patiënten met eerder bewezen 

hart- en vaatziekten en/of met chronische nierschade (eGFR 

>10ml/min/1,73m2). In lijn met de recente beoordeling van SGLT2-remmers 

bij dezelfde patiëntenpopulatie wordt aangenomen dat 25% tot 35% van de 

DM2 patiënten te maken heeft met eerder bewezen hart- en vaatziekten, en 

dat daarnaast 3,6% van de DM2 patiënten chronische nierschade zonder 

bestaande hart- en vaatziekten heeft (13). In de budgetimpactanalyse wordt 

gerekend met een range van 25% + 3,6% = 28,6% tot 35% + 3,6% = 38,6%. 

De totale populatie van DM2 én zeer hoog risico op hart- en vaatziekten wordt 

bij een prevalentie van 25% hart- en vaatziekten geschat op 206.877 

patiënten. Bij een prevalentie van 35% met hart- en vaatziekten zijn dit 

279.211 patiënten. 

5 Zoals eerder genoemd valt een deel van deze patiënten reeds onder de huidige 

bijlage 2 voorwaarden en kunnen zij nu al behandeld worden met een GLP-1 

receptoragonist. Dit zijn patiënten met DM2 én een zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten én een BMI >30kg/m2. De groep patiënten met een BMI <30kg/m2 

is de populatie die van belang is in deze budgetimpactanalyse. In de 

beoordeling van de SGLT2-remmers wordt aangegeven dat het aantal 

patiënten met DM2 én een BMI ≥ 30 kg/m2 ongeveer 55,2% is. Wat betekent 

dat 44,8% een BMI <30 kg/m2 heeft. Van de eerder genoemde patiënten met 

DM2 én een hoog risico op hart en vaatziekten, hebben ongeveer 92.681 

patiënten een BMI <30kg/m2 bij een prevalentie van 25% met hart- en 

vaatziekten en 125.087 patiënten bij een prevalentie van 35% . 

 

Groep 1: patiënten met een contra-indicatie voor SGLT2-remmers 

In de budgetimpactanalyse van de SGLT2-remmers wordt aangegeven dat 98,9% 

van de populatie een eGFR >30 ml/min/1,73 m2 heeft (13). Wat betekent dat 1,2% 

van deze patiënten een eGFR waarde lager dan 30 heeft en volgens de richtlijnen 

een contra-indicatie heeft voor SGLT2-remmers (9). Het aantal mensen met een 

BMI <30kg/m2 én een contra-indicatie voor SGLT2-remmers bedraagt 1.112 

patiënten tot 1.501 patiënten afhankelijk van de prevalentie met hart- en 

vaatziekten (25% tot 35%). Deze patiënten kunnen direct starten met een GLP-1 

receptoragonist. 

 

Groep 2: patiënten die onvoldoende glykemisch effect behalen met SGLT2-remmers 

en metformine. 

 

In stap 2 van de behandelrichtlijn wordt aanbevolen om metformine toe te voegen 

aan een SGLT2-remmer bij patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- een 

                                                                 
1 Uit de data van GIP databank valt op te maken dat het totale aantal gebruikers van diabetesmiddelen in 2020 

sterk is gedaald (808.520 gebruikers t.o.v. 826.440 in 2019), mogelijk heeft de coronapandemie hier invloed op het 

aantal gebruikers. Om deze reden wordt hier voor het totale aantal gebruikers de cijfers uit 2019 aangehouden. 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse GLP1-receptoragonisten bij de behandeling van volwassenen met diabetes 

mellitus type 2 en met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. | 25 april 2022 

 

2021044393 Pagina 9 van 20 

vaatziekten. In lijn met de beoordeling van de SGLT2-remmers wordt er vanuit 

gegaan dat patiënten met een zeer hoog risico op hart en vaatziekten die alleen nog 

behandeld worden met leefstijladviezen en een SGLT2-remmer als monotherapie 

zullen krijgen, verwaarloosbaar klein is. Dit omdat metformine de eerste stap blijft 

van de glucosegerichte behandeling van DM2. Patiënten die een SGLT2-remmer 

krijgen, worden dus meestal al behandeld met metformine. Wanneer deze populatie 

onvoldoende glykemische controle bereikt, kan een GLP1 receptoragonist worden 

toegevoegd.  

 

De totale populatie DM2 met hoog risico op hart- en vaatziekten met een BMI<30 is 

gebaseerd op de totale populatie die behandeld wordt met antidiabetica. Allereerst 

moet worden berekend hoeveel patiënten starten met een SGLT2-remmer. Dit is 

gedaan op basis van de verwachte marktpenetratie van de SGLT2-remmers zoals 

aangegeven in de betreffende budgetimpactanalyse. De verwachte marktpenetratie 

is berekend op basis van de uptake van SGLT2-remmers uit de GIP databank. Deze 

bedroeg 12,84%; 14,56% en 17,94% in de eerste drie jaar (13). 

 

Vervolgens moet worden bekeken hoeveel patiënten onvoldoende glykemische 

controle behalen met een SGLT2-remmer (en metformine, zoals hierboven 

beschreven). Op basis van literatuur is niet precies bekend hoeveel patiënten dit 

zijn. Om deze reden doen de registratiehouders de aanname dat in het eerste jaar 

20% van de patiënten onvoldoende glykemische controle bereikt met een SGLT2-

remmer, en daarna 40% en 60% onvoldoende glykemische controle bereikt. Na 

consultatie geeft het NHG aan dat deze percentages vrij hoog lijken, de helft van 

deze genoemde percentages wordt waarschijnlijker geacht. In de BIA wordt 

derhalve aangehouden dat 10%, 20% en 30% van de patiënten in jaar 1 tot en met 

3 onvoldoende glykemische controle bereikten met een SGLT2-remmer.  

 

Bij een prevalentie van 25% met hart- en vaatziekten komen 1.190, 2.699 en 4.988 

patiënten, die gestart zijn met een SGLT2-remmer (en metformine) én hier 

onvoldoende glykemische effect mee bereiken, in aanmerking voor GLP-1 

receptoragonisten. Bij een prevalentie van 35% zijn dit 1.606, 3.643 en 6.732 

patiënten.  

 

In totaal komen het volgende aantal patiënten in aanmerking bij een prevalentie 

van 25% met hart- en vaatziekten: 2.302 (1.112 + 1.190), 3.811 (1.112 + 2.699) 

en 6.100 (1.112 + 4.988). Uitgaande van een prevalentie van 35% met hart- en 

vaatziekten komen het volgende aantal patiënten in aanmerking: 3.107 (1.501 + 

1.606), 5.144 (1.501 + 3.643) en 8.233 (1.501 + 6.732).  

 

Tot slot wordt in deze budgetimpactanalyse de groei van het aantal patiënten 

vastgesteld op 1% per jaar, wat in lijn is met de groei van de diabetespopulatie. Dit 

is gelijk aan de budgetimpactanalyse van de SGLT2-remmers (13). Zie Tabel 2. 

 
Tabel 2: Potentiele populatie bij uitbreiding vergoedingsvoorwaarden 

    2020 2021 (jaar 1)  2022 (jaar 2)  2020 (jaar 3) 

Potentiële 

populatie 

uitbreiding 

vergoeding 

25%  Jaar 1  2.302 2.325   

Jaar 2  3.811 3.849 3.888  

Jaar 3  6.100 6.161 6.223 6.285 

35%  Jaar 1  3.107 3.138   
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Jaar 2  5.144 5.195 5.247  

Jaar 3  8.233 8.315,53  8.398,69 8.483 

 

2.1.4 Marktpenetratie 

Het inschatten van de marktpenetratie brengt onzekerheid met zich mee, om deze 

reden wordt gerekend met twee scenario’s: een basecase marktpenetratie en een 

progressieve marktpenetratie. De aanpak van de berekening van de marktpenetratie 

is overeenkomstig met die in de budgetimpactanalyse van SGLT2-remmers (13). 

Om een inschatting van de marktpenetratie te maken is het percentage patiënten 

berekend wat een GLP-1 receptoragonist gebruikt in combinatie met basale insuline 

of metformine + SU bij een BMI >30kg/m2 gecorrigeerd voor onvoldoende 

glykemisch effect op basale insuline of metformine + SU.  Het aantal gebruikers van 

de GLP-1 receptoragonisten ontwikkelde zich als volgt: van 11.304 gebruikers in 

2016, 12.925 gebruikers in 2017, 15.895 gebruikers in 2018, 26.280 gebruikers in 

2019 tot 38.557 gebruikers in 2020 (15).  

 

Op dit moment worden GLP-1 receptoragonisten vergoed voor patiënten die 

onvoldoende glykemische controle bereikten met metformine + 

sulfonylureumderivaten (SU) én een BMI ≥ 30 kg/m2 hebben, de GLP-1 

receptoragonist wordt toegevoegd aan deze behandeling. Daarnaast worden GLP-1 

receptoragonisten vergoed voor patiënten die niet langer uitkomen met >3 

maanden optimaal getitreerd basaal insuline én een BMI ≥ 30 kg/m2 hebben, de 

GLP-1 receptoragonist wordt toegevoegd aan deze behandeling. Om de omvang van 

de huidige vergoede populatie te bepalen wordt eerst het aantal SU gebruikers 

geëxtraheerd, hierbij wordt aangenomen dat zij in lijn met de Nederlandse richtlijn 

ook metformine gebruiken (9). Daarnaast worden het aantal gebruikers van basale 

insuline genomen, hier worden vervolgens het aantal gebruikers van een bolus en 

mixinsuline van afgehaald (16). Deze twee groepen worden voor elk jaar bij elkaar 

opgeteld en vermenigvuldigd met het percentage van DM2 patiënten met een BMI ≥ 

30 kg/m2 (55,2%). Omdat alleen patiënten uit deze groep (huidige vergoede 

populatie) in aanmerking komen voor een GLP-1 receptoragonist als zij onvoldoende 

glykemische controle op basaal insuline of metformine + SU bereiken dient een 

correctie plaats te vinden om een juiste inschatting van de marktpenetratie te 

maken. Hiervoor werden in eerste instantie dezelfde percentages gehanteerd als 

patiënten die onvoldoende glykemische controle behalen met een SGLT2-remmer 

(en metformine) (10% jaar 1, 20% jaar 2 en 30% jaar 3). Echter de toepassing van 

deze percentages geven een dalende marktpenetratie als resultaat2, wat niet 

realistisch wordt geacht. Hierdoor neemt het Zorginstituut aan dat elk jaar 20% van 

deze patiënten een onvoldoende glykemische effect behalen (het gemiddelde van de 

drie bovengenoemde percentages). 

 

Om onzekerheid in de marktpenetratie te onderzoeken, is een scenario analyse 

opgesteld met daarin een verdubbeling van de marktpenetratie zoals berekend in de 

basecase (ook wel progressieve marktpenetratie genoemd). Voor zowel de basecase 

als scenario analyse zijn de laatste drie jaar uit de GIP databank gebruikt als 

inschatting voor de marktpenetratie bij de huidige vergoedingsvoorwaarden. De 

registratiehouders geven aan dat dit de jaren zijn waarin uitbreiding van eerdere 

                                                                 
2 Dit wordt veroorzaakt omdat de noemer van de som steeds groter wordt omdat meer patiënten onvoldoende 

glykemische effecten ervaren. Dit maakt dat het eerste jaar resulteert in een hoger percentage (15.895/20.653 = 

77,0%) vergeleken met het tweede jaar (26.280/42.243 = 62,2%) en in het derde jaar (38.557/62.877 = 61,3%). 
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vergoedingsvoorwaarden hebben plaatsgevonden en de doorvertaling daarvan in de 

GLP-1 receptoragonist gebruikers het meest relevant lijkt voor een toekomstige 

uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden in een nieuwe populatie. 

 

Een overzicht van de berekening van de marktpenetratie op basis van de gegevens 

uit de GIP databank is weergegeven in Tabel 3. 

 
Tabel 3: Berekening marktpenetratie 

    

 2018  2019  2020 

Gebruikers GLP-1ra  o.b.v. huidige 

vergoeding 

15.895  26.280  38.557 

    

Gebruikers basale insuline (A) 69.926A  73.732  74.911 

Gebruikers SU (als proxy voor metformine 

+ SU ) (B) 

304.010  308.680  304.560 

Gebruikers BMI >30 basale insuline en 

metformine + SU  

(Som: A + B * 55,2% BMI>30kg/m2 * 20% 

correctie onvoldoende glykemische controle)  41.307   42.243  41.918 

    

Basecase marktpenetratie 38.5% B  62.2%  92.0% 

Scenario: verdubbeling basecase 

marktpenetratie 77.0% 100%C  100%C 

A Voorbeeld in 2018: 284.870 (insuline en analogen) – 169.810 (A10AB Snelwerkende insulines voor 

injectie) – 45.134 (A10AD (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie) = 69.926  

B Voorbeeld 2018: 15.895/41.307 *100% = 38,5%% (in het scenario wordt dit percentage verdubbeld: 

77,0%) 

C verdubbeling van 62,2% en 92,0% in de basecase marktpenetratie geeft een percentage boven de 100%, 

om deze reden wordt hier het maximale percentage van 100 aangehouden. 

 

Stoppers  

In overeenstemming met eerdere beoordelingen van Zorginstituut Nederland wordt 

aangenomen dat 10% van de patiënten die GLP-1 receptoragonisten gebruiken na 

het eerste jaar stoppen (door o.a. bijwerkingen) (17, 18). Gebruik van GLP-1 

receptoragonisten is daarna chronisch.  

 

Een overzicht van het aantal patiënten dat in aanmerking komt is weergegeven in 

Tabel 4. Er is rekening gehouden met zowel de marktpenetratie als het percentage 

patiënten die in het eerste jaar stoppen met GLP-1 receptoragonisten. 

 
Tabel 4: Marktpenetratie en het aantal patiënten dat behandeld zal worden met GLP-1 
receptoragonisten 

 Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 

Patiënten die in 

aanmerking komen op 

basis uitbreiding bijlage 2 

(aantal voor 

marktpenetratie) 

25% HVZ 2.325 3.888 6.285 

35% HVZ 3.138 5.247 8.483 
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25% HVZ  Basecase 

marktpenetratie % 

38,5% 62,2% 92,0% 

Aantal patiënten*  813 2.370 5.648 

Progressieve 

marktpenetratie %  77,0%  100% 100% 

Aantal patiënten*  1.627 3.809 6.140 

35% HVZ  Basecase 

marktpenetratie % 

38,5% 62,2% 92,0% 

Aantal patiënten* 1.098 3.198 7.622 

*Berekening: totaal aantal patiënten berekend door Marktpenetratie uit tabel 3 x percentage doorzetters in 

jaar 1 van 90% (=100%-10%). Jaar 2: stopt 10% van de nieuwe patiënten: 62,2%-(38,5% - 10% van 

38,5%) = 3,0%. Jaar 3: stopt 10% nieuwe patiënten 92,0% - (62,2% - 3,0%) = 3,277%. 

2.1.5 Off label gebruik 

De registratiehouders geven aan dat wordt verwacht dat de nieuwe NHG-NIV 

richtlijn voor deze populatie strikt zal worden gevolgd, waardoor off-label gebruik 

onaannemelijk lijkt. Het lijkt daarnaast ook onwaarschijnlijk dat GLP-1 

receptoragonist voorgeschreven worden bij patiënten die goed zijn ingesteld op een 

SGLT2- remmer.  

2.2 Substitutie  

In deze budgetimpactanalyse wordt geen rekening gehouden met substitutie. De 

GLP-1 receptoragonisten worden als aanvulling op de standaardbehandeling 

toegediend bij patiënten met DM2 én een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, 

indien het gebruik van een SGLT2-remmer gecontra-indiceerd is of tot onvoldoende 

glykemische controle leidt.  

 

De registratiehouders geven aan dat het aannemelijk is dat patiënten die een GLP-1 

receptoragonist toegevoegd krijgen aan de standaard behandeling minder glucose 

verlagende middelen gebruiken. Het is echter onzeker hoeveel minder glucose 

verlagende middelen de patiënten ongeveer zullen gebruiken. Om deze reden wordt 

de substitutie in de budgetimpactanalyse niet verder doorgerekend.  

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

Met behulp van de Z-index van oktober 2021 is de gemiddelde prijs van GLP-1 

receptoragonisten berekend (zie Tabel 5) (19). De apotheek inkoopprijs (exclusief 

BTW) is gedeeld door het aantal dagelijkse doseringen (DDD) om de prijs per DDD 

te verkrijgen. Het aantal doseringen is gebaseerd op de Nederlandse DDD, zoals 

deze is vastgesteld door de WHO of door het Zorginstituut als er geen DDD bij de 

WHO beschikbaar was ten tijde van de vergoedingsaanvraag van het betreffende 

product.  

 

De kosten per maand voor GLP-1 receptoragonisten zijn omgerekend naar de prijs 

per dag en gewogen naar het marktaandeel binnen de klasse. De verhoudingen in 

gebruik van de individuele GLP-1 receptoragonisten zijn berekend op basis van 

gegevens uit 2020 van de GIP databank. Deze marktaandelen zijn weergegeven in 

tabel 4. De jaarlijkse behandelkosten voor GLP-1 receptoragonisten bedragen 

afgerond €1.122 (365*€3,07) per patiënt. 
 
Tabel 5: Gewogen gemiddelde kosten GLP-1 receptoragonisten 
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Geneesmiddel  Verpakking 

inhoud 

(mg) 

AIP excl. 

Btw 

DDD 

(mg) 

Prijs/ 

dag 

Markt 

aandeel 

binnen 

klasse 

Gewogen 

gemiddelde 

prijs/dag 

Exenatide 

(Bydureon®) 

8 € 104,00A  0,286  € 3,72  1,1%  €0,04 

Exenatide 

(Byetta®) 

0,3 € 96,20B  0,015  € 4,81  0,4%  €0,02 

Semaglutide 

(Ozempic®) 

2,0 € 86,18C  0,07  € 3,08  56,3%  €1,73 

Semaglutide 

(Rybelsus®) 

30 € 114,00D  7,00  € 3,80  0,00%  €0,00 

Dulaglutide 

(Trulicity®) 

4 € 86,39E  0,21  € 3,09  13,5%  €0,42 

Liraglutide 

(Victoza®) 

2 € 90,94F  1,2  € 3,03  28,4%  €0,86 

 Totale gewogen gemiddelde prijs per dag   €3,07 

 Totale gewogen gemiddelde prijs per jaar   €1.122 

A bydureon injpdr mva pen 2mg +solv 0,65ml; B byetta 5 injvlst 0,25mg/ml wwsp 1,2ml OF byetta 10 injvlst 

0,25mg/ml wwsp 2,4ml (beiden zelfde prijs); C ozempic 0,5 injvlst 1,34mg/ml pen 1,5ml + toebeh OF 

ozempic 0,25 injvlst 1,34mg/ml pen 1,5ml + toebeh OF ozempic 1 injvlst 1,34mg/ml pen 3ml + toebeh 

(allen zelfde prijs per verpakking voor 28 dagen gebruik); D rybelsus tablet 7mg OF rybelsus tablet 14mg; E 

trulicity 1,5 injvlst 1,5mg/0,5ml (3mg/ml) pen (vaste dosering per pen voor 28 dagen gebruik per 

verpakking); F victoza injvlst 6mg/ml wwsp 3ml. 

 

Behandelschema 

Het gebruik van GLP-1 receptoragonisten is chronisch. De verschillende GLP-1 

receptoragonisten verschillen onderling in toedieningsfrequentie en de manier van 

toediening. Het behandelschema van de middelen is als volgt:  

-  Tweemaal daags per subcutane injectie: Byetta® (exenatide) 

-  Eenmaal daags per subcutane injectie: Victoza® (liraglutide) 

-  Eenmaal dagelijks orale inname voor Rybelsus® (semaglutide)  

-  Eenmaal wekelijks per subcutane injectie: Bydureon® (exenatide), Ozempic® 

(semaglutide) en Trulicity® (dulaglutide)  

 

Overige kosten 

Voor GLP-1 receptoragonisten zijn er ook kosten binnen het bredere 

gezondheidszorgbudget die direct gerelateerd zijn aan de behandeling. De 

budgetimpactanalyse richt zich alleen op de geneesmiddelkosten en daarom worden 

deze kosten niet meegenomen in de berekeningen. Om een idee te geven van deze 

kosten worden ze hier kort benoemd. Bij gebruik van liraglutide (Victoza®) is een 

naald per dag nodig. Voor exenatide (Byetta®) zijn twee naalden per dag nodig. Een 

verpakking van 100 naalden kost €16,69 wat afgerond neerkomt op €0,17 per 

naald. Voor deze twee medicijnen zijn in totaal 1.095 naalden per jaar nodig. Dit 

komt neer op €182,76 per jaar. Bij exenatide (Bydureon®), dulaglutide (Trulicity®) 

en semaglutide (Ozempic®) zijn de naalden al bijgeleverd in de verpakking. Voor 

semaglutide (Rybelsus®) zijn geen naalden nodig.  
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Therapietrouw 
Gezien de chronische aard van DM2 zullen patiënten gedurende het hele jaar 
behandeld worden. Er wordt rekening gehouden met 82% therapietrouw. Dit is 
gelijk aan de therapietrouw in reeds vergoede middelen zoals de SGLT2-remmers en 
een eerdere uitbreiding van de bijlage 2 voorwaarden voor GLP-1 receptoragonisten 
(13, 18, 20, 21). 

2.4 Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

• 25% tot 35% van de DM2 patiënten heeft te maken met eerder bewezen hart- 

en vaatziekten, 3,6% heeft chronische nierschade. 

• 44,8% van de DM2 patiënten heeft een BMI <30kg/m2 

• 1,2% van de patiënten heeft een eGFR <30 ml/min/1,73 m2 en zijn daarom 

gecontra-indiceerd voor SGLT2-remmers. 

• De marktpenetratie van SGLT-2 remmers is gebaseerd op de desbetreffende 

BIA, deze bedraagt: 12,84% in jaar 1, 14,56% in jaar 2 en 17,94% in jaar 3. 

• 10%, 20% en 30% van de patiënten, in respectievelijk jaar 1,2 en 3, behalen 

onvoldoende glykemische controle met een SGLT2-remmer. 

• De populatie DM2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten groeit met 

1% per jaar. 

• 10% van de patiënten die GLP-1 receptoragonisten gebruiken stoppen na het 

eerste jaar. 

• De marktpenetratie voor de uitbreiding van de vergoeding is gebaseerd op de 

uptake van de GLP-1 receptoragonisten ten opzichte van de laatste 3 jaar 

binnen de huidige vergoeding gecorrigeerd BMI >30 kg/m2 (55,2%) en voor 

onvoldoende glykemische controle (40%) op middelen binnen huidige 

vergoeding.  

• De marktpenetratie bedraagt 38,5% in jaar 1, 62,2% in jaar 2 en 92,0% in 

jaar 3. Middels een scenarioanalyses is de onzekerheid rondom marktpenetratie 

getest door deze percentages te verdubbelen tot maximaal 100%. 

• Er wordt rekening gehouden met de onderlinge marktaandelen van de 

verschillende GLP-1 receptoragonisten op basis van GIP. 

• In stap 2 van de behandelrichtlijn wordt aanbevolen om metformine toe te 

voegen aan een SGLT2-remmer bij patiënten met DM2 en een zeer hoog risico 

op hart- een vaatziekten. In lijn met de beoordeling van de SGLT2-remmers 

wordt er vanuit gegaan dat patiënten met een zeer hoog risico op hart en 

vaatziekten die alleen nog behandeld worden met leefstijladviezen en een 

SGLT2-remmer als monotherapie zullen krijgen, verwaarloosbaar klein is. Dit 

omdat metformine de eerste stap blijft van de glucosegerichte behandeling van 

DM2. Patiënten die een SGLT2-remmer krijgen, worden dus meestal al 

behandeld met metformine. Wanneer deze populatie onvoldoende glykemische 

controle bereikt, kan een GLP1 receptoragonist worden toegevoegd. 

• Er wordt gerekend met de gemiddelde kosten van de beschikbare GLP-1 

receptoragonisten. 

• Er wordt geen rekening gehouden met substitutie van eventuele andere 

glucose verlagende middelen. 

• Therapietrouw is 82% voor GLP-1 receptoragonisten, gelijk aan andere glucose 

verlagende middelen.  
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3 Budgetimpactanalyse 

In dit hoofdstuk worden verschillende scenario’s gepresenteerd. In paragraaf 3.1 

wordt de basecase gepresenteerd. In paragraaf 3.2 wordt er gekeken naar variaties 

in de marktpenetratie en in het percentage DM2 patiënten met eerder bewezen 

hart- en vaatziekten. . 

3.1 Budgetimpact: basecase  

In Tabel 6 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer GLP-1 

receptoragonisten aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de 

indicatie volwassenen met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op 

hart- en vaatziekten. In de tabel zijn verder alleen de geneesmiddelkosten 

meegenomen, mogelijke extra kosten of besparingen ten laste van het bredere 

gezondheidsbudget zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

 
Tabel 6: Raming van de totale kosten van de toevoeging van GLP-1 receptoragonisten aan het 
behandelarsenaal voor volwassenen met diabetes mellitus type 2 én een zeer hoog risico op 
hart- en vaatziekten 

Jaar Percentage 

DM2 + HVZ 

Marktpenetratie Aantal 

patiënten 

Kosten 

per jaar 

per 

patiënt 

Totale kosten/jaar 

GLP-1 receptoragonisten* 

Marktpenetratie op basis GIP (basecase) 

1 25% 38,5% 813 €1.122 €748.541 

2 25% 62,2% 2.370 €1.122 €2.180.824 

3 25% 92,0% 5.648 €1.122 €5.197.753 

*aantal patiënten x kosten per patiënt per jaar x 82% therapietrouw 

3.2 Budgetimpact: variatie in marktpenetratie en percentage DM2 patiënten 

In Tabel 7 zijn de twee scenario analyses gepresenteerd. Hierin is allereerst de 

marktpenetratie gevarieerd waarbij het percentage patiënten DM2 + HVZ op basis 

van de basecase is aangehouden (25%). Daarnaast wordt het percentage patiënten 

met DM2 + HVZ gevarieerd, hierbij is de marktpenetratie uit de basecase 

aangehouden.  

 
Tabel 7: Raming van de totale kosten van de toevoeging van GLP-1 receptoragonisten aan het 
behandelarsenaal voor volwassenen met diabetes mellitus type 2 én een zeer hoog risico op 
hart- en vaatziekten (scenario’s). 

Jaar Percentage 

DM2 + HVZ 

Marktpenetratie Aantal 

patiënten 

Kosten 

per jaar 

per 

patiënt 

Totale kosten/jaar 

GLP-1 receptoragonisten* 

Scenario: variatie marktpenetratie 

1 25% 77,0% 1.627 €1.122 €1.497.082  

2 25% 100,0% 3.809 €1.122 €3.505.501  

3 25% 100,0% 6.140 €1.122 €5.650.866  

Scenario: variatie % DM2+HVZ 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse GLP1-receptoragonisten bij de behandeling van volwassenen met diabetes 

mellitus type 2 en met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. | 25 april 2022 

 

2021044393 Pagina 16 van 20 

1 35% 38,5% 1.098 €1.122 €1.010.269 

2 35% 62,2% 3.198 €1.122 €2.943.350 

3 35% 92,0% 7.622 €1.122 €7.015.149 
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4 Conclusie 

Rekening houdend met de aannames rondom patiëntenaantallen, marktpenetratie 

en therapietrouw zal uitbreiding van de bijlage 2 voorwaarden voor de groep GLP-1 

receptoragonisten dulaglutide (Trulicity®), exenatide (Byetta® en Bydureon®), 

liraglutide (Victoza®) en semaglutide (Ozempic® en Rybelsus®) bij volwassenen 

met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten 

gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van minimaal €5,2 

miljoen tot maximaal €5,7 miljoen afhankelijk van de aannames rondom de 

marktpenetratie. Hierbij gaat het om 5.648 (basecase marktpenetratie) tot 6.140 

(progressieve marktpenetratie) patiënten in het derde jaar.  

 

Wanneer het percentage patiënten met DM2 én eerder bewezen hart- en 

vaatziekten wordt gevarieerd, worden de meerkosten ten laste van het 

farmaciebudget geraamd op minimaal €5,2 miljoen tot maximaal €7,0 miljoen in het 

derde jaar na opname in het pakket. Hierbij wordt de marktpenetratie gelijkgesteld 

aan die uit de basecase. 

 

Er is in de budgetimpactanalyse geen rekening gehouden met substitutie van 

bijvoorbeeld glucoseverlagende middelen, wat maakt dat in de praktijk de kosten 

mogelijk minder hoog kunnen zijn. Het is echter onzeker hoeveel minder glucose 

verlagende middelen de patiënten ongeveer zullen gebruiken waardoor substitutie 

niet is meegenomen. Daarnaast bestaat er onzekerheid over het percentage 

patiënten dat onvoldoende glykemische controle behaalt met een SGLT2-remmer.  

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 14 maart 2022. 
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