
SIGNALEMENT FARMAMARKETING 

 
DIEPTEPSYCHOLOGISCH SGLT2-BOMBARDEMENT 
 
“Hoe taalgebruik de wetenschap vertroebelt”. Zo 
luidde de titel van het artikel van Dick Bijl en mij 
onlangs in Medisch Contact met als boodschap 
“Laat de cijfers spreken, niet de woorden”.  
Wij betoogden dat SGLT-2-remmers geen groot 
succes zijn als antidiabeticum, mede vanwege 
hun bijwerkingen, maar dat ze krachtig 
gepromoot worden vanwege hun vermeende 
cardiovasculaire en renale bescherming die ze 
zouden bieden.  
De uitkomsten van de vier RCT’s die voorhanden 
zijn, en hun meta-analyse maken duidelijk dat 
sprake is van een ongefundeerde marketingclaim. 
De tabel toont die uitkomsten nogmaals. Aan die 
tabel kwamen ervaren epidemiologen te pas om 
eventuele kritiek van financieel belanghebbenden 
voor te zijn. Bij gebrek aan argumenten kwam die 
kritiek niet. Wel kwam er bijval van deskundigen 
met recht van spreken. Daarmee werd ook van 
die zijde onze conclusie bevestigd dat er geen begin van bewijs bestaat dat SGLT-2-remmers een 
cardio- of renoprotectief effect hebben. De Numbers Needed to Treat (NNT) spreken voor zich.  

 
Tabel.  Absolute risicoreducties per jaar in trials met SGLT-2-remmers 

  Medicijn ARR 
cardio- 

vasculaire 
ziekte  

ARR 
renale 
ziekte 

ARR 
cardio- 

vasculaire 
mortaliteit 

ARR 
mortaliteit 
ongeacht 
oorzaak 

Canvas- 
program 

Canagli- 
flozine 

0.1% -0.2% 0.1% 0.1% 

Credence  Canagli- 
flozine 

-0.5% -0.7% -0.3% -0.3% 

Declare  
Timi 53 

Dapagli- 
flozine 

-0.1% -0.2% 0.0% -0.1% 

Empa-Reg 
Outcome 

Empagli- 
flozine 

-0.4% -0.3% -0.5% -0.6% 

ARR gewogen gemiddelde 
NNT gemiddeld per jaar 

-0,2% 
500 

-0,3% 
333 

-0,2% 
500 

-0,2% 
500 

 
Ons artikel maakte zoveel los dat een tegenoffensief van producenten van SGLT-2-remmers haast 
niet kon uitblijven. Afgelopen week stuurde Boehringer Ingelheim een reclameblad aan de 54.000 
abonnees van Medisch Contact. De cover vermeldt dat sprake is van een tijdschrift (magazine), 
maar dat is in strijd met de waarheid. Er bestaat geen SGLT2-magazine. Het is een bekende 
marketingtruc die maakt dat lezers zich minder realiseren dat het gaat om pure reclame. 



Tijdschriften geven een betere acceptatie van de inhoud dan reclame. Dat artsen en hoogleraren 
hun medewerking verlenen, versterkt die acceptatie. Artsen en zeker hoogleraren werken toch 
immers niet mee aan reclame, nietwaar?  
 
Dik, duur, glanzend papier, een rits artsen die 30 
bladzijden lang de lof zingen van SGLT2-
remmers, in wollige taal geschreven door 
reclameschrijvers en geen enkele onderbouwing 
van de beweringen. Kwantificering van de 
vermeend gunstige resultaten ontbreekt geheel. 
Als altijd lukte het om artsen te gebruiken voor 
marketing. Wie wil niet profiteren van de vele 
voordelen zoals sponsoring, mogelijkheden om 
te publiceren, congresbezoek, dik betaalde 
spreekbeurten, onderzoekfinanciering, lid van 
een advisory- of scientific board, lucratieve 
deelname aan fase-4- en andere onderzoeken, 
bijzondere hoogleraarschappen en vele andere 
emolumenten?  
Al die kleine en grote voordelen kun je als arts 
vergeten als je farmamarketing niet een beetje 
support. Vergeet die gunsten maar helemaal als 
je tegengas geeft. Op zijn minst moet je zwijgen 
als je het er niet mee eens bent. Hoogleraren 
van onze ondernemende universiteiten zwijgen 
daarom als ze zouden moeten spreken en 
spreken als ze zouden moeten zwijgen.  Het zelf 
moeten genereren van een derde geldstroom 
brengt dat met zich mee. Twintig jaar besturen 
van de Rotterdamse universiteitsfondsen heeft 
mij dat duidelijk gemaakt. 
 
Universiteiten kunnen er dus van meepraten. Daarvan twee voorbeelden. 
De onlangs overleden hoogleraar Gynaecologie Eylard van Hall (LUMC) vertelde mij dat hij sinds 
zijn opponeren tegen hormonale substitutie therapie (postmenopauzale vrouwen aan de 
hormonen) geen sponsoring en sprekersuitnodigingen meer had gekregen. 
 
Giel Nijpels, hoogleraar diabeteszorg (VUMC) was in oktober 2013 dagvoorzitter van het Landelijke 
Diabetes Congres in de Reehorst te Ede. Zowel organisatorisch als inhoudelijk werd het 
symposium georganiseerd door het marketingbureau Health Investment.  
Zoals u weet, laten universitair opgeleide artsen zich nascholen door reclamebureaus om hun 
punten voor herregistratie binnen te halen, maar dat terzijde.  
Het aantrekken van Giel Nijpels als dagvoorzitter bleek een misrekening van Health Investment.  
In zijn openingsrede zei hij dat we ons niets moesten aantrekken van de marketing in de 
ontvangsthal en natuurlijk niet de minder werkzame, onbewezen veilige, onbewezen effectieve, 
dure, nieuwe antidiabetica moesten voorschrijven.  
Na afloop complimenteerde ik hem met zijn moedige stellingname en voorspelde hem dat hij 
nooit meer zou worden gevraagd als spreker of voorzitter en nimmer meer een cent zou krijgen 
van bigfarma. En dat was precies wat nadien gebeurde.  
 



De SGLT2-uitgave is een meesterlijk staaltje dieptepsychologie. De voorpagina bombardeert uw 
frontale cortex met 9 centimeter hoge letters ”SGLT2”. Die zijn goudkleurig en glanzend. Zonder 
dat u zich daarvan bewust bent, nestelt zich in uw hippocampus de connotatie dat deze 
geneesmiddelen een gouden greep zijn. Het griezelige is dat uw intellectuele vermogen er geen 
grip op krijgt, het duikt onder uw radar. Die connotaties in uw hoofd interfereren met rationeel 
voorschrijven. Goed om te weten als u nog gelooft in rationele farmacotherapie op basis van 
feiten en wetenschap. De Hoge School van farmamarketing weet wel beter. 
 
Met grote letters verraadt de cover meteen de reclamebedoeling: 
”Winst op cardiovasculair gebied” en “Langetermijnbesparingen 
dankzij SGLT2-remmers”. 
Vervolgens stort als gezegd een roedel artsen 30 bladzijden lang 
een vloed aan marketingslogans over u uit. Ik zal de betreffende 
collega’s aan u voorstellen, vergezeld van wat zij zeggen of wat zij 
zich in de mond hebben laten leggen. Ze schreven het in ieder geval 
niet zelf, maar lenen er wel hun naam aan en hun fraaie grote foto. 
 
Daarbij wordt een beproefde reclametechniek toegepast. Een hele 
rij artsen herhaalt steeds dezelfde boodschap, maar telkens op een 
iets andere manier. Herhaling is een machtig wapen. Als iedereen 
het zegt, dan zal het wel zo zijn. Het kuddedier in de mens sluit zich 
daarbij aan.  
Iedere onderbouwing van beweringen ontbreekt, het besef dat het 
moet gaan om wetenschappelijk bewijs wordt ondergesneeuwd.  
 
Coen van Gurp, brandmanager Diabetes Boehringer Ingelheim. schrijft het voorwoord: “De echte 
winst zit in de cardiovasculaire bescherming die met SGLT2-remmers is aangetoond”. 
Een brandmanager blijkt iemand te zijn die een merk of product in de markt zet en werkt aan het 
uitbouwen hiervan. Een andere naam dus voor een salesmanager die niet medisch onderlegd is en 
winstmaximalisatie nastreeft.  
Onder zijn banier scharen zich de volgende specialisten en één huisarts: 
 
DANIËL VAN RAALTE. internist-endocrinoloog VUMC:  
“De risico’s van SGLT2-remmers staan niet in verhouding tot het overweldigende voordeel dat 
deze medicijnen hebben voor patiënten met hartfalen of een nierfunctiestoornis”. 
 
NICOLAAS SCHAPER, em. hoogleraar Endocrinologie MUMC: 
“SGLT2-remmers hebben gunstige effecten op HVZ en mortaliteit. In de trials zie je bij SGLT2-
remmers ook een minder snelle achteruitgang van de nierfunctie en in recente studies hadden 
deze middelen ook een gunstig effect op hartfalen bij mensen met en zonder diabetes.” 
 
SARA-JOAN PINTO-SIETSMA, internist vasculair geneeskundige AMC: 
Zij ruimt voor SGLT2-remmers alleen een plaats in bij insulineresistente diabetes type 2 en dan pas 
als derdekeuzemiddel, maar: “Zij hebben een robuust voordeel laten zien op het verminderen van 
hospitalisatie wegens hartfalen en op de progressie van nierfalen”. 
 
PATRICK SCHRÖMBGES, huisarts te Sint Anthonis:  
“De patiënten blijven langer beschermd tegen het afnemen van de nierfunctie”. “Overigens 
verwacht hij dat de SGLT2-remmers bij een volgende herziening van de NHG-standaard wel 
degelijk ook in de eerste lijn een plaats zullen krijgen”. 
 



MARCEL DE VRIES, internist-nefroloog, Ziekenhuisgroep Twente: 
”De effecten van SGLT2-remming op de progressie van nier- en hartfalen tonen aan dat het niet 
alleen draait om HbA1C-regulatie, maar ook om cardiovasculair risicomanagement. Dat vereist een 
heel ander denkpatroon”. 
 
MARIKE WABBIJN, internist-nefroloog Ikazia-ziekenhuis Rotterdam: 
“In recentere studies (NOOT: zie tabel) is aangetoond dat de SGLT2-remmers gunstige 
cardiovasculaire effecten hebben”. 
 
JOOST HOEKSTRA, em. hoogleraar Interne geneeskunde AMC:  
“De studies (NOOT: zie tabel) laten zien dat de middelen naast cardiovasculaire bescherming 
kennelijk ook tegen renale complicaties, zoals chronisch nierfalen, beschermen”. 
 
BERT JAN POTTER VAN LOON, internist OLVG Amsterdam: 
“SGLT2-remmers werken ook tegen hartfalen en nierfalen.” 
“Ze gaan in de toekomst een meer prominente plaats in de eerste lijn krijgen”.  
 
HENK WAANDERS, internist LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer: 
Waanders is de witte raaf in het gezelschap. Hij waarschuwt voor de vele valkuilen en 
bijwerkingen bij gebruik van SGLT2-remmers. De lust vergaat je om ze voor te schrijven met wat 
hij naar voren brengt. Ik vrees voor Henk Waanders dat de producenten geen trek meer in hem 
zullen hebben. Zijn diabetesverpleegkundige meent desondanks dat SGLT2-remmers een welkome 
aanvulling zijn op het behandelarsenaal zonder te vermelden waarom. 
 
CORNELIS BOERSMA en MAARTEN POSTMA, gezondheidseconomen UMCG, tekenen voor de 
financiële paragraaf. Farmacotherapeutische productpromotie wordt als regel gelardeerd met 
betogen dat het medicijn kosteneffectief is. Doorgaans komt dat neer op goochelen met getallen 
en het postuleren van aannames. De hooggeleerden Cornelis Boersma en Maarten Postma klaren 
hier die klus. Alleen al de intro van hun betoog is opmerkelijk:  
“Gezondheidseconomen Cornelis Boersma en Maarten Postma TONEN met hun budgetmodel aan 
dat SGLT2-remmers MOGELIJK UITEINDELIJK kosteneffectief zijn” 
Een contradictio in terminis, want een mogelijk uiteindelijk effect is een effect dat nog niet is 
aangetoond. Bij lezing van de voor hen geschreven tekst blijkt dat inderdaad het geval te zijn. 
 
BESCHOUWING 
Dit alles roept de vraag op, waarom de beschikking over onnoemlijk veel geld en 
communicatiemogelijkheden mensen doet volgen. De volgende parallel met Donald Trump. 
 
Als Amerikaanse rechters keer op keer oordelen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen en als 
Trump, geholpen door onnoemlijk veel geld, communicatiemogelijkheden en aanhangers, het 
tegendeel beweert, volgen mensen massaal Trump. 
 
Als wetenschappers keer op keer aantonen dat cholesterolverlagers en SGLT2-remmers zinloos 
zijn en als bigfarma geholpen door onnoemlijk veel geld, communicatiemogelijkheden en 
belangenverstrengelde artsen het tegendeel beweert, volgen artsen massaal bigfarma.  
Ziet u enig verschil in het gedrag van beide groepen?  
Waarmee ik maar wil zeggen dat artsen niets menselijks vreemd is. 
 
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schreef ik in een van mijn weekboeken: “Weet u 
hoe je aan een advertentiecampagne kunt zien of er sprake is van een medicijn dat maar liever 



niet moet worden voorgeschreven? Het antwoord komt van Edwin Land van Polaroid: “Marketing 
is what you do when your product is no good.” 
Een goed product verkoopt zichzelf. Een goed geneesmiddel behoeft geen reclame. Artsen hijsen 
zo’n middel zelf wel op het schild. Het ongekende reclameoffensief de afgelopen jaren voor 
cholesterolsyntheseremmers en SGLT2-remmers maakt daarom duidelijk waar ze in het 
therapeutisch arsenaal staan: achteraan of nergens. 

 
Uit financiële noodzaak stuurt de redactie van Medisch Contact dit soort immorele marketing naar 
KNMG-leden en andere abonnees samen met hun  blad. Die marketing probeert ons aan te zetten 
tot voorschrijven van laatste-keus-medicijnen, zoals de SGLT2-remmer JardianceR van Boehringer 
Ingelheim. 
Wanneer maakt de KNMG zich en maken wij ons als KNMG-leden sterk voor een wat hogere 
lidmaatschapbijdrage, zodat Medisch Contact deze bagger niet meer hoeft mee te sturen? 
 
Daarenboven is dringend moreel beraad geboden of wij ons als medici deze beïnvloeding nog 
verder laten welgevallen. 
 
Met vriendelijke groet,  
  
Hans van der Linde, huisarts/SCEN-arts 
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