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1.Inleiding 

 
Deze Regionale Transmurale Afspraak (RTA) beschrijft de afspraken rondom de samenwerking tussen 
medisch specialisten (cardiologen, internisten en huisartsen voor de behandeling van patiënten met 
diabetes mellitus type 2 (DM2) met zeer hoog hart en vaat ziekte risico (HVZ) met sodium-glucose 
cotransporter 2 inhibitors (SGLT-2i). Bijzondere aandacht voor de volgende HVZ: chronische 

nierschade (CNS) en hartfalen met gereduceerde ejectie fractie (HFrEF). 
 

 
2.Algemene uitgangspunten 

 
De specifieke indicaties en de voorschrijfadviezen, als ook de contra-indicaties, voor het starten met een 
SGLT-2i, staan niet in dit document. Hiervoor wordt naar de standaarden en richtlijnen van de betreffende 
beroepsgroepen verwezen (zie punt 5). 

 
Conform bestaande afspraken wordt, als mogelijk, de patiënt behandeld in de eerste lijn, indien    

nodig in de tweede lijn: “zorg op de juiste plaats” met expliciet aandacht voor persoonsgerichte zorg. 

 
In deze RTA worden samenwerkingsafspraken beschreven en deze kunnen aanvullen of afwijken  

van de vigerende standaarden en richtlijnen. De RTA wordt jaarlijks geactualiseerd tijdens het 
eerste-tweedelijns overleg tussen zorggroepen en specifieke specialisten groepen. 

 

 
3.Shared care 

• Huisarts hoofdbehandelaar DM2 in de 1e lijn 
Huisarts indiceert, is voorschrijver van SGLT-2i, begeleidt de patiënt en regelt de machtiging t.b.v. 
zorgverzekeraar. In het geval dat internist/cardioloog medebehandelaar is voor HVZ/CNS/HFrEF, wordt 
deze op de hoogte gesteld (zie punt 4). 

 
• Internist hoofdbehandelaar DM2 in de 2e lijn 

Specialist indiceert, is voorschrijver van SGLT-2i, begeleidt de patiënt en regelt de machtiging t.b.v. 
zorgverzekeraar. Aanpassingen in medicatiebeleid worden middels specialistenbrief aan de huisarts 
gemeld.  

 
• Internist/cardioloog medebehandelaar voor CNS/HVZ/HFrEF in de 2e lijn, huisarts 

hoofdbehandelaar DM2 in de 1e lijn 

Indien de medisch specialist als medebehandelaar de indicatie voor SGLT-2i stelt, dan wordt er 

onderscheid gemaakt tussen klinische patiënt (opname) en poliklinische patiënt (ambulant). 

o Opname: 

De specialist start op indicatie klinisch SGLT-2i, past indien nodig andere glucose verlagende 

medicatie aan en brengt de huisarts direct (<24 uur) middels specialistenbrief op de hoogte. 

Indien de specialist het verzoek heeft aan de huisarts tot vervroegde monitoring van DM2, 

eerder dan de reguliere planning door de huisarts, dan brengt de specialist de huisarts hiervan 
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telefonisch op de hoogte met het verzoek de DM2 controle te vervroegen. 

o Ambulant: 

De specialist stelt de indicatie SGLT-2i en meldt dit aan de huisarts (zie punt 4). De huisarts, na 

ook eigen afweging en overleg met patiënt, kan dit uitvoeren met ook in acht nemen van 

eventuele aanpassing van andere glucose verlagende medicatie. De huisarts koppelt aan de 

specialist het wel/niet wijzigingen van de medicatie terug (zie punt 4). 

 
Zieke dagen regels (conform bestaande regionale afspraken): 

Alle betrokken zorgprofessionals informeren de patiënt over het tijdelijk staken van SGLT-2i in de 
volgende gevallen: 

o >3 keer per dag braken 

o >3 keer per dag waterdunne diarree 

o >2 dagen koorts >38,5 graden 

o Bij het ondergaan van majeure chirurgie of bij ernstig ziek zijn 

 
 

4.Communicatie (conform bestaande regionale afspraken): 
 

• Laagdrempelig intercollegiaal overleg om zo spoedig mogelijk eigen te worden met deze 

nieuwe medicatie klasse. 
• Voor intercollegiale berichtgeving wordt gebruik gemaakt van ZorgDomein of via beveiligde 

elektronische communicatie (zoals Siilo), middels specialistenbrief of telefonisch. 
• Spoedverwijzing (conform bestaande regionale afspraken): altijd middels telefonisch overleg. 
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