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Diabetes II medicatie

Binnen dit kader gaan we niet in op de verschillende concepten voor behandeling van diabetes type 
I met behulp van insuline. We beperken ons tot een toelichting op de voorgeschreven medicatie bij 
diabetes type II (voorheen ouderdomsdiabetes). 

Alfa-glucosidaseremmers

Productnaam bijv. Glucobay. Deze medicamenten remmen de spijsvertering van koolhydraten. Het 
enzym alfa-glucosidase splitst in de darm koolhydraatketens in losse moleculen glucose. Omdat alleen 
losse moleculen door de darmwand de bloedbaan kunnen bereiken, verlagen glucosidaseremmers de 
bloedsuikerconcentratie. Op zich zinvol maar de patiënt leert niet hoe hij door een andere vorm van 
voeding kan genezen. Nadeel is fl atulentie en darmproblemen.

Biguanides

Productnaam bijv. Glucophage. Biguanides hebben een aantal nuttige eff ecten. Ze remmen de gluco-
neogenese (nieuwvorming van glucose), verbeteren de opname van glucose in het spierweefsel en 
vertragen de opname van glucose uit de darm. Alles bij elkaar klinkt dat zinvol. Nadeel is dat er (net als 
bij de alfa-glucosidaseremmers) geen defi nitieve verbetering mogelijk is. Voordeel kan gezocht worden 
in de gewichtsregulatie, nadeel zijn darm- en nierstoornissen.

Solfonylureenverbindingen

Productnaam bijv. Amaryl, Daonil, Diamicron, Glibenese en Minidiab. 
Ze vergroten de rest-insuline productie uit de B-cellen van de pancre-
as. Dat doen ze door de ATP-sensibele kaliumkanaaltjes te blokkeren. 
Hierdoor stroomt er meer calcium in de B-cellen en dit stimuleert 
de productie van insuline. Het grote gevaar hier is uitputting van de 
B-cellen en hypoglycemie. Ook hier is de patiënt geneigd onderuit te 
zakken en niets te doen aan de oorzaak van de ontregeling.

Glidines

Productnaam bijv. Novonorm. De werking is vergelijkbaar met die 
van de Solfonylureenverbindingen. Het voordeel is de fl exibiliteit. 
Worden er minder of geen  koolhydraten gegeten dan kan de patiënt 
de dosering aanpassen. Het gevaar hier is dat de patiënt zich gezond 
waant terwijl de regulatiestoornis blijft bestaan.

Insulinesensitizer

Productnaam bijv. Actos en Avandia. Deze medicamenten worden eigenlijk alleen maar ingezet in com-
binatie met Biguanides of Solfonylureenverbindingen. Ze verminderen de insulineresistentie. Voor de 
thiazolidinedionen staat de langetermijnveiligheid (hartinfarct), met name voor rosiglitazon, ter discussie 
en is de eff ectiviteit op klinisch relevante eindpunten niet aangetoond. De combinatie met insuline heeft 
niet de voorkeur, omdat de combinatie gepaard gaat met een toename van vochtretentie en hartfalen, 
terwijl niet is aangetoond dat diabetische complicaties worden voorkomen.
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Insuline

Als laatste redmiddel kan de diabetes II patiënt, na uitputting van alle medicamenteuze mogelijkheden, 
insuline gaan spuiten. Hierdoor wordt hij feitelijk een diabetes type I patiënt met alle nadelen van dien.  

Andere adviezen

Welk soort medicament ook wordt gebruikt bij diabetes type II: ze lossen nooit het probleem op maar 
verminderen hooguit gedurende korte tijd de symptomen. Op lange termijn is bij sommige medicament-
en de prognose zelfs duidelijk slechter. 

Naast medicatie wordt ook regulier geadviseerd de levensstijl aan te passen. 

Aanbevolen wordt het gewicht te reduceren. Naarmate het gewicht lager wordt neemt ook de insuli-
neresistentie af. Dit klopt inderdaad. 

Er wordt geadviseerd meer te bewegen. Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat glucose in de spiercellen 
wordt opgenomen zonder tussenkomst van insuline - het zgn ‘passagere-eff ect’. Ook dit klopt, indien 
éérst wordt bewogen en dán pas gegeten (bewegen vóór het eten dus). Opvallend is wel dat het eff ect 
in sommige vakboeken niet eens genoemd wordt. 

Er wordt ook regulier gewezen op een verandering van het eetgedrag. Koolhydraten met een hoge 
glycemische index worden ontraden, die met een lage glycemische index worden aanbevolen. Vetten 
moeten worden vermeden vanwege het vermeende gevaar voor hart- en vaat ziektes. Dit zijn helaas 
achterhaalde adviezen (zowel glycemische index als vet) die ondanks nieuwe wetenschappelijke 
inzichten nog hardnekkig worden vastgehouden. Tip: lees de uitgave: Diabetes II-voeding voor meer 
up-to-date voedingsadviezen.  


