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Werkinstructie SGLT-2 inhibitor bij patiënten met DM2 en een zeer hoog 

risico op (recidief) hart- en vaatziekten 

Deze werkinstructie is van toepassing op patiënten met DM2 en een zeer hoog cardiovasculair risico 

en/ of chronische nier schade (CNS) of hartfalen. Bij deze doelgroep is de behandeling naast 

behandeling van hyperglykemie gericht op secundaire preventie/ risicoverlaging van hart- en 

vaatziekten en/of progressie van CNS dan wel hartfalen.   

Overweeg behandeling bij SGLT-2i (of GLP-1- Receptor Agonist) bij DM2 én 

Eerder doorgemaakte 
HVZ 

• Acuut coronair syndroom 

• Angina pectoris 

• Coronaire revascularisatie  

• TIA of beroerte 

• (status na) Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden  

• Claudicatio intermittens of perifere revascularisatie  

• Bij beeldvorming aangetoonde atherosclerotische stenose of 
ischemie 

CNS met matig tot sterk 
verhoogd 
cardiovasculair risico 

• eGFR ≥ 60 ml/min met ACR > 30 mg/mmol 

• eGFR 45 - 59 ml/min met ACR > 3 mg/mmol 

• eGFR 10 - 44 ml/min 

Hartfalen • HFrEF Linker ventrikel ejectiefractie <40% 
Bij kwetsbare ouderen en mensen met een korte levensverwachting de behandeling vooral richten op het 

voorkomen van hypo- of hyperglykemie en kwaliteit van leven. Het stappenplan is gericht op het voorkomen 

van lange termijn complicaties en derhalve niet strikt van toepassing op deze subgroep.  
Verder valt te overwegen om een SGLT-2i niet  voor te schrijven als aannemelijk is dat bij bijwerkingen of 
complicaties niet tijdig gealarmeerd zal worden door de patiënt zelf of de omgeving.    
                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Contra- indicaties SGLT-2i 

Niet gebruiken bij: • Indien bij start het eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 
• Alcoholisme  

• Ondervoeding 

• Intermittend vasten 

• Ketogeen dieet (<70 gram KH/ dag) 

• Actief voetulcus (voorzichtigheid bij voetulcus in het verleden) 

• Recidiverende genitale mycotische infecties. Snel starten met 
antimycotica bij verergering schimmelinfectie (ook liezen, oksels, 
tenen) 

• Terughoudendheid bij patiënten met een verhoogd risico op gevolgen 
door bloeddrukdaling, zoals duizeligheid en vallen  

• Voorzichtig bij: ulcus in het verleden. 

• Ernstige osteoposose (verhoogd fractuur risico is nog niet uitgesloten) 

Staken indien: • Het ontstaan van een voetulcus 

• Het ontstaan van gangreen van Fournier 

• (verdenking) diabetische ketoacidose 

Tijdelijk staken bij:
  

• Dreigende dehydratie en > 70 jaar of bij verminderde nierfunctie 
(eGFR < 60 ml/min/173m2) zijn er aanvullende adviezen (zie 
aandachtspunten pagina 3. 

• Grote operatieve ingreep 

• Ernstige acute ziekte 
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Medicamenteus stappenplan 

Patiënten zonder glucose verlagende medicatie  

Stap 1 Start een SGLT-2i.  
Bij contra-indicatie voor SGLT-2i (zie tabel 2): start GLP1-receptoragonist 

Stap 2 Voeg metformine toe 

Stap 3 Overweeg toevoeging GLP-1 RA  

Stap 4 Voeg een van de overige middelen uit het stappenplan voor patiënten zonder 
zeer hoog risico toe  
DPP-4-remmer wordt niet aangeraden als er al een GLP-1 RA gebruikt wordt. 

• Vanaf stap 2 wordt medicatie opgehoogd op grond van nuchtere bloedglucosewaarden en ga 
naar vervolgstap op basis van de individuele streefwaarde HbA1c. 
Andere stappen zoals leefstijl, therapietrouw en medicatie voor optimale metabole controle 
blijven nog steeds heel erg belangrijk.  

 

Patiënten met reeds glucose verlagende medicatie  

Bij een HbA1c  
< 64 mmol/mol 

Start een SGLT-2i. Bij contra-indicatie voor SGLT-2i (zie tabel 2): start GLP1 RA 
Andere glucose verlagende medicatie moet worden verlaagd (zie schema 2) 
 

Bij een HbA1c  
≥ 64 mmol/mol 

Start een SGLT-2i. Bij contra-indicatie voor SGLT-2i (zie tabel 2): start GLP1 RA 
Er is geen verlaging andere glucose verlagende medicatie noodzakelijk. 
 

 

 
 
Schema 2 Aanpassingen dosering bloedglucose verlagende medicatie bij toevoegen van SGLT-2i of 
GLP-1 RA 

Huidige medicatie Aanpassen medicatie bij een HbA1c <64mmol/mol 

Metformine 
DPP-4-remmer  
GLP-1 RA 

Geen dosisaanpassing noodzakelijk  

SU-derivaat  Stop SU indien: 

• Gliclazide 1 dd 30 mg of 80 mg 

• Glimepiride 1 dd 2 mg  

• Tolbutamide 1 - 2 dd 500 mg 
Halveer SU dosering: bij doseringen hoger dan bovengenoemd.  

Insuline Basaal insuline 

• <12 eenheden: stop 

• ≥ 12 eenheden: Verlaag basale insuline met 20% 
Bolus insuline 

• Verlaag de hoeveelheid eenheden kortwerkende insuline met 20%. 

• Bolus insuline 

SU-derivaat en 
insuline 

Basaal insuline 

• <12 eenheden: stopt insuline of halveer/stop SU  

• ≥ 12 eenheden: Verlaag basale insuline met 20% 
Bolus insuline 

• Verlaag de hoeveelheid eenheden kortwerkende insuline met 20%. 

Wanneer HbA1c in de loop der tijd weer oploopt boven de individuele streefwaarde pas medicatie 

aan volgens stappenplan NHG-standaard. 
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Aandachtspunten bij gebruik SGLT-2i  

• De effecten van de SGLT-2i op complicaties van de middelen onderling zijn vergelijkbaar.  

• Gezien het middel nog maar kort op de markt is wordt opgeroepen om complicaties die mogelijk 
gelinkt zijn aan de SGLT-2i te noteren in het dossier en te melden bij het LAREB 

• Als na start SGLT-2i geen metabole verandering wordt gezien dan middel gecontinueerd. 
Behandeling bij deze doelgroep is gericht op secundaire preventie/ risicoverlaging van hart- en 
vaatziekten en/of progressie van CNS dan wel hartfalen; 

• Controleer de nierfunctie: 

• Bij een eGFR tussen de 30-44ml/min kan bij start behandeling met SGLT-2i een initiële 
daling in eGFR tot > 15 ml/min/173m2  geaccepteerd worden; 

• Voorafgaand aan de behandeling; 

• Jaarlijks (tijdens DM2 jaarcontrole); 

• Bij een eGFR < 60ml/min of wanneer deze waarde nadert, 2-4 maal per jaar; 

• Als er een nieuw geneesmiddel gestart wordt, welke een negatieve invloed kan hebben 
op de nierfunctie; 

• Controleer op huidreacties: 

• Roodheid, schimmelinfecties van de huidplooien (oksels, liezen, tenen); 

• Controleer perifere doorbloeding voeten: 

• Controleer pulsaties 

• Bij (mogelijk) langdurig bestaande sterk verhoogde bloedglucosewaarden (HbA1c > 86 

mmol/mol) moet controle van het netvlies plaatsvinden voorafgaand aan starten/ intensiveren 

van glucose verlagende medicatie.  

Educatie en adviezen aan patiënt bij SGLT-2i gebruik 
Zie ook landelijke richtlijn ‘smetten: preventie en behandeling’ van de V&VN 2018. 
 

• Dagelijks onder de huidplooien en genitaliën wassen zonder zeep en goed drogen; 

• Huidplooien droog houden door het dragen van katoenen kleding.  

• Bij roodheid de aangedane huid dun insmeren met Zinkoxide smeersel FNA, dun aanbrengen en 
inkloppen, huid moet zichtbaar blijven of een alcoholvrij barrière product;  

• Gebruik geen poeders (klontering), geen pasta’s (te moeilijk te verwijderen), geen 
zinkzalf (afsluiting huid), gebruik geen föhn (verbranding) 

• Gebruik voor de voeten een aparte handdoek.  

• Handdoeken en ondergoed op tenminste 60 graden wassen; 

• Droog het lichaam van boven naar beneden af en gebruik een handdoek eenmalig; 

• Gebruik dagelijks schone sokken en schoon ondergoed; 

• Bij een schimmelinfectie: 

• Snel starten met antimycotica/ topicale antibiotica gebruiken (! schimmelinfecties 
kunnen hardnekkig zijn, enkele weken behandelen kan noodzakelijk zijn) 

• Bij (recidiverende) UWI: 

• SGLT-2i staken; 

• Attendeer oudere > 70 jaar of patiënten met een eGFR < 60ml/min op de risico’s van dehydratie 
en wanneer ze de SGLT-2i tijdelijk moet staken.  

• Handvat voor (dreigende) dehydratie ouderen > 70 jaar met een eGFR < 60 ml/min: 
▪ 5 dagen met een omgevingstemperatuur > 27 graden en/of 
▪ Meer dan driemaal daags waterdunne diarree en/of 
▪ Meer dan driemaal daags overgeven en/of 
▪ Meer dan twee dagen koorts > 38.5 graden.  

• De folder van de Nierstichting kan hierbij ondersteunen. 

• Moment van starten: Start een nieuw geneesmiddel bij voorkeur in het begin van de week i.v.m. 
bereikbaarheid HA/POH. 

https://www.venvn.nl/media/fbkbfh30/landelijke-multidisciplinaire-richtlijn-smetten-intertrigo-preventie-en-behandeling.pdf
https://nierstichting.nl/media/filer_public/2d/97/2d97bbc9-140e-436a-8601-61a903dcba5d/folder_soms_moet_u_uw_medicijnen_even_overslaan.pdf
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Dosering en bijwerkingen SGLT-2i 
Voor doseringen en bijwerkingen zie: SGLT2-remmers (farmacotherapeutischkompas.nl) 
 
Machtiging 

Voor vergoeding voor patiënten met DM2 bij zeer hoog risico HVZ  is een ondertekende 

artsenverklaring nodig, raadpleeg voor de meest recente machtiging: https://www.znformulieren.nl 

SGLT-2i wordt ook vergoed voor glykemische controle bij maximaal verdraagbare dosis metformine 

en/of SU. Hiervoor is geen machtiging noodzakelijk.   

 

 

 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/groepsteksten/sglt2_remmers
https://www.znformulieren.nl/

