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Bloedsuikerverlagende medicatie bij type 2 diabetes 
in België verkrijgbaar anno 2015 
 

Klasse Generische 
naam 

Merknaam Aandachtspunten 

Glucosidaseremmers Acarbose Glucobay® Te nemen vóór maaltijd 
 
Voordeel: geen hypoglycemie 
 
Nadeel: vooral gasvorming, diarree 
Niet terugbetaald in België 

Biguaniden Metformine Metformine® 
Glucophage® 
Metformax® 

Te nemen tijdens of na eten 
 
Voordeel: geen hypoglycemie, geen 
gewichtstoename 
 
Nadeel: kan misselijkheid en/of 
diarree veroorzaken (vooral bij 
opstarten), verminderde eetlust. Niet 
geschikt bij verminderde nierfunctie 

Gliniden Repaglinide NovoNorm® 
Repaglinide® 

Te nemen vóór de maaltijd 
 
Bij overslaan van een maaltijd niet 
innemen 
 
Voordeel: kortwerkend, weinig tot 
geen gewichtstoename 
 
Nadeel: hypoglycemie 

Sulfonylurea Glibenclamide Daonil® 
Euglucon® 

Te nemen vóór de maaltijd 
 
Lange werking. Niet geschikt bij 
ouderen en personen met 
nierinsufficiëntie 
 
Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) 
gewichtstoename 

 Gliquidone Glurenorm® Te nemen vóór de maaltijd 
 
Middellange werkingsduur 
 
Voordeel: mag gebruikt worden bij 
nierinsufficiëntie 
 
Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) 
gewichtstoename 
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Klasse Generische 
naam 

Merknaam Aandachtspunten 

Sulfonylurea (vervolg) Gliclazide Uni Diamicron® 
Gliclazide (Retard)® 
Uni Gliclazide® 

Te nemen vóór de maaltijd 
 
Uni Diamicron

®
, Uni Gliclazide

®
 en 

Gliclazide Retard
®
: langwerkend 

Gliclazide
®
: middellang werkend 

 
Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) 
gewichtstoename 

 Glimepiride Amarylle® 
Glimepirde® 

Te nemen ’s morgens 
 
Lange werkingsduur. Niet geschikt bij 
ouderen en personen met 
nierinsufficiëntie 
 
Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) 
gewichtstoename 

 Glipizide Glibinese® 
Minidiab® 

Te nemen vóór de maaltijd 
 
Korte werkingsduur 
 
Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) 
gewichtstoename 

Glitazones 
(Thiazolidinediones) 

Pioglitazone Actos® Te nemen ‘s morgens 
 
Voordeel: goede tolerantie, geen 
hypoglycemie 
 
Nadeel: belangrijke 
gewichtstoename, soms 
vochtstapeling. Niet geschikt bij 
patiënten met hartfalen 

DPP-4-remmers 
(gliptines) 

Alogliptine Vipidia® Tablet in te nemen bij of los van de 
maaltijd, éénmaal daags 
 
Voordeel: geen gewichtstoename, 
weinig risico op hypoglycemie 
 
Nadeel: soms lichte misselijkheid 

 Linagliptine Trajenta® Tablet in te nemen bij of los van de 
maaltijd, éénmaal daags 
 
Voordeel: geen gewichtstoename, 
weinig risico op hypoglycemie 
 
Nadeel: soms lichte misselijkheid 
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Klasse Generische 
naam 

Merknaam Aandachtspunten 

DPP-4-remmers 
(gliptines) (vervolg) 

Saxagliptine Onglyza® Tablet in te nemen bij of los van de 
maaltijd, éénmaal daags 
 
Voordeel: geen gewichtstoename,  
weinig risico op hypoglycemie 
 
Nadeel: soms lichte misselijkheid 

  Sitagliptine Januvia® Tablet in te nemen bij of los van de 
maaltijd, éénmaal daags 
 
Voordeel: geen gewichtstoename, 
weinig risico op hypoglycemie 
 
Nadeel: soms lichte misselijkheid 

 Vildagliptine Galvus® Tablet in te nemen bij of los van de 
maaltijd 
 
Voordeel: geen gewichtstoename, 
weinig risico op hypoglycemie 
 
Nadeel: soms lichte misselijkheid 

SGLT-2-remmers 
(gliflozines) 

Canagliflozine Invokana® Tablet in te nemen éénmaal per dag 
 
Voordeel: geen hypoglycemie, 
zekere gewichtsafname, positief 
effect op de bloeddruk 
 
Nadeel: hoger risico op infecties van 
urinewegen en genitaliën, niet 
geschikt voor personen met 
nierinsufficiëntie 

Incretinomimetica 
(GLP-1-agonisten) 

Exenatide Byetta® Toe te dienen via injectie in 2 
dagelijkse dosissen binnen het uur 
vóór het ontbijt en vóór de 
avondmaaltijd 
 
Bijwerkingen: braken, misselijkheid, 
diarree 
 
Voordeel: doorgaans 
gewichtsafname, weinig risico op 
hypoglycemie 
 
Nadeel: enkel via injectie 
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Klasse Generische 
naam 

Merknaam Aandachtspunten 

Incretinomimetica 
(GLP-1-agonisten) 
(vervolg) 

Exenatide Bydureon® Toe te dienen via injectie in 1 
wekelijkse dosis, onafhankelijk van 
de maaltijd, op hetzelfde tijdstip 
 
Bijwerkingen: braken, misselijkheid, 
diarree 
 
Voordeel: doorgaans 
gewichtsafname, weinig risico op 
hypoglycemie 
 
Nadeel: enkel via injectie 

 Liraglutide Victoza® Toe te dienen via injectie in 1 
dagelijkse dosis, onafhankelijk van 
de maaltijd, op hetzelfde tijdstip 
 
Bijwerkingen: braken, misselijkheid, 
diarree 
 
Voordeel: doorgaans 
gewichtsafname, weinig risico op 
hypoglycemie 
 
Nadeel: enkel via injectie 

 Lixisenatide Lyxumia® Toe te dienen via injectie in 1 
dagelijkse dosis binnen het uur vóór 
het ontbijt of vóór de avondmaaltijd  
 
Bijwerkingen: braken, misselijkheid, 
diarree 
 
Voordeel: doorgaans 
gewichtsafname, weinig risico op 
hypoglycemie 
 
Nadeel: enkel via injectie 

Combinatietabletten Metformine + 
Vildagliptine 

Eucreas® Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke 
geneesmiddelen 

 Metformine + 
Sitagliptine 

Janumet® Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke 
geneesmiddelen 

 Metformine + 
Linagliptine 

Jentadueto® Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke 
geneesmiddelen 

 Metformine + 
Saxagliptine 

Komboglyze® Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke 
geneesmiddelen 

 

Tip: Alle patiëntenbijsluiters van de geneesmiddelen op de Belgische markt zijn online beschikbaar op 
de website van het FAGG: www.fagg-afmps.be. 

http://www.fagg-afmps.be/

