SGLT 2-remmer gebruik in de dagelijkse
huisartsenpraktijk
Wat fijn dat u mee doet!
Beste praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige,
Wat fijn dat u mee wilt werken aan dit belangrijke onderzoek naar SGLT2-remmers in de huisartspraktijk.
Het invullen gaat het snelst als u uw HIS bij de hand heeft en van te voren even op een rijtje zet wie u een SGLT2-remmer
voorschreef de afgelopen tijd*.
*waarschijnlijk zijn het er nog niet zoveel en weet u deze patiënten uit uw hoofd. Anders kunt u een lijstje uitdraaien uit uw HIS of
bij de apotheek vragen.
Namens Stichting Langerhans,
Drs. Suzanne Bakker, kaderhuisarts diabetes
Prof. Dr. Henk Bilo, internist n.p.
Dr. Bertien Hart, kaderhuisarts diabetes
Dr. Bas Houweling, kaderhuisarts diabetes
Dr. Jan Westerink, internist-vasculair geneeskundige
Achtergrond
Sinds de publicatie van de hernieuwde NHG-standaard worden voor het eerst op grotere schaal SGLT2-remmers
voorgeschreven in de huisartspraktijk. Deze SGLT2-remmers verlagen de bloedglucose door het uitplassen van glucose.
Daarnaast – en dat is nog veel belangrijker- zorgen deze middelen ook nog eens voor minder complicaties aan hart en nieren bij
diabetespatiënten die al schade hebben aan deze organen.
De uitgeplaste glucose is echter ook een uitstekende voedingsbodem voor schimmels. Het is dan ook geen verrassing dat
patiënten die deze SGLT2-remmers slikken vaker last hebben van schimmelinfecties aan de geslachtsdelen.
Maar hoe zit dat bij de patiënten in de dagelijkse Nederlandse huisartspraktijk?

Het is belangrijk om te weten omdat deze medicijnen nu vaker worden voorgeschreven om verdere complicaties bij
zeerhoogrisico patiënten te voorkomen.
Daarom dit onderzoek!
Stichting Langerhans doet dat onafhankelijk en ongesponsord omdat we het belangrijk vinden voor de eerstelijns
diabeteszorg.
Wij analyseren de gegevens en proberen dit te publiceren in het vakblad Huisarts en Wetenschap. We gebruiken de gegevens
ook bij een presentatie op de Diabeteswereld Draait Door op 21 juni 2022.
U krijgt een bericht zodra de publicatie er is.
Alvast hartelijk dank voor uw tijd!
Let op. Dit is een voorbeeld. Voor de echte vragenlijst online, surf naar www.enquetesmaken.com/s/langerhans_onderzoek1

Hoe vaak is er in jullie praktijk een SGLT2-remmer voorgeschreven aan een patiënt met diabetes NA het
uitkomen van de nieuwe NHG-Standaard? *
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>10

Voorschrijven SGLT2-remmmer patiënt nummer
(Let op: deze vragen worden u gesteld per patiënt die een SGLT2-remmer gebruikt)
Om zoveel mogelijk details te verzamelen vragen we u (en we hopen dat u dit voor ons wilt doen) om per patiënt onderstaande
gegevens in de vullen.
Let op, dit gaat alleen over diabetespatiënten die een SGLT2-remmer hebben gekregen vanuit jullie praktijk NA het uitkomen van
de NHG-standaard diabetes in november 2021.

Leeftijd patiënt *
jaar

Geslacht patiënt *
Vrouw
Man

Diabetesduur

jaar

Meest recent HbA1c voor start SGLT2-remmer

mmol/mol

BMI

kg/m2

eGFR
> 90 ml/min
> 60 ml/min
eGFR in ml/min

Welke SGLT2-remmer is er voorgeschreven? *
Canagliflozine (Invokana)
Dapagliflozine (Forxiga)
Empagliflozine (Jardiance)
Ertugliflozine (Steglatro)

Voor welke indicatie (naast diabetes) is de SGLT2-remmer voorgeschreven (meerder opties mogelijk) *
Patiënten met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten
Patiënten met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico (oranje/rood)
Patiënten met hartfalen (HFrEF met linkerventrikelejectiefractie < 40%)
Andere reden

Heeft u patient na start een genitale schimmelinfectie gehad? *
ja
nee

Zijn er nog andere bijwerkingen opgetreden door SGLT2-remmer? *
ja
nee

Zo ja, welke bijwerkingen zijn dan opgetreden?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Urineweginfectie
Voetulcus
Amputatie van (deel van de) voet
Gangreen van Fournier
eGFR daling > 20%
Andere bijwerking

Bijwerkingen genitale schimmelinfecties SGLT2-remmers patient nummer 1
Na hoeveel tijd trad de bijwerking genitale schimmelinfectie op? *
1 dag
1 week
2 weken
1 maand
2 maanden
3 maanden
> 3 maanden

Moest de SGLT2-remmer blijvend gestopt worden door deze genitale schimmelinfectie? *
ja
nee

Heeft deze patient 12 maanden voor het gebruik van de SGLT2-remmer een genitale schimmelinfectie gehad? *
ja
nee

U bent nu klaar met de enquête. Dank u wel voor uw deelname.
Wij vanuit Stichting Langerhans gaan de gegevens analyseren en zullen dit proberen te publiceren in het
vakblad Huisarts en Wetenschap. We zullen de gegevens ook gebruiken bij een presentatie op de
Diabeteswereld Draait Door op 21 juni 2022. We zullen u ook een berichtje sturen zodra de gegevens
gepubliceerd zijn.
U kunt het venster nu sluiten.

