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neDerLanDse samenvaTTing

Diabetes Mellitus Type 2 (T2DM) is een chronische ziekte die zich kenmerkt door hoge bloed-

glucose waarden (HbA1c levels). De klachten bij T2DM ontstaan vaak heel geleidelijk. Door de 

verhoogde bloedglucose waarden hebben mensen met T2DM een verhoogd risico op de ontwik-

keling van micro en macro vasculaire complicaties.

In de algemene introductie van dit proefschrift worden de huidige behandeldoelen en behan-

delstrategieën in T2DM besproken. Het doel van dit proefschrift is meer inzicht te krijgen in de 

huidige behandeldoelen en de effectiviteit van behandelstrategieën op de glucose regulatie bij 

mensen met T2DM in de dagelijkse praktijk. Eveneens is gekeken naar de evaluatie van een inter-

ventie om mensen met T2DM meer te betrekken bij hun behandeling. Tot slot is de ontwikkeling 

van een interventie om de diabetes behandeling te optimaliseren beschreven.

Het eerste deel van het proefschrift (hoofdstuk 2-4) is toegespitst op de behandeling van T2DM in 

de praktijk, waarbij in hoofdstuk 2 de resultaten getoond worden van de tijd tot start van insuline 

bij mensen met T2DM welke niet goed ingesteld zijn op orale bloedglucose verlagende mid-

delen. De lange termijn uitkomsten, zoals glycemische controle, micro vasculaire complicaties en 

mortaliteit zijn onderzocht. Deze studie laat zien dat 2/3 van de mensen met T2DM insuline gaat 

gebruiken gedurende de looptijd van deze studie. De tijd tot start van insuline varieerde van 1.2 

jaar (range 0.3-3.1) in mensen met HbA1c levels continu ≥ 53 mmol/mol (7.0%) tot 5.4 jaar (range 

3.0-7.5) in mensen met fluctuerende HbA1c levels rond de 53 mmol/mol (7.0%). Langere diabetes 

duur (HR 1.04 95% BI 1.03-1.05) en lagere leeftijd (HR 1.00 95% BI 0.99-1.00) op baseline zijn geas-

socieerd met een snellere start van insuline. De mensen die gestart zijn met insuline gedurende 

dit onderzoek hadden meer retinopathie in vergelijking tot mensen die op orale bloedglucose 

verlagende middelen bleven.

Met behulp van latente klasse analyse, een innovatieve statistische methode, zijn vier subgro-

epen in insulinegebruikers geïdentificeerd die ieder, na de start van insuline, een verschillend 

verloop in glucoseregulatie laten zien (hoofdstuk 3). De grootste subgroep (88.7%) laat een 

stabiele glucoseregulatie zien met HbA1C levels rond de 57 mmol/mol. Slechts 24.4% van de 

mensen met T2DM bereikten het doel van HbA1c levels onder de 53 mmol/mol. Deze mensen 

waren ‘on-target’. Het behalen van dit doel was geassocieerd met een lager HbA1c level en een 

hogere leeftijd op het moment van start van insuline.

In hoofdstuk 4 zijn in de totale T2DM populatie vier subgroepen onderscheiden die ieder een 

verschillende glucoseregulatie over de tijd laten zien: een goede glucoseregulatie groep, een 

snelle responders groep, een matige glucoseregulatie groep en een non-responders groep. Meer 

dan 90% van de mensen had goed gecontroleerde en stabiele HbA1c waardes gedurende de 
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onderzoeksperiode. Hogere HbA1c waarden, een langere diabetesduur en een lagere leeftijd bij 

diagnose waren geassocieerd met een minder gunstig verloop van de glucoseregulatie.

Het tweede deel van dit proefschrift focust zich op co-morbiditeiten in de behandeling van T2DM 

(hoofdstuk 5 en 6).

Vier subgroepen met een verschillende bloeddrukregulatie zijn in de T2DM populatie geïdenti-

ficeerd met behulp van latente klasse analyse (hoofdstuk 5). De grootste subgroep (85.6%) had 

een adequate bloeddrukregulatie (systolische bloeddruk ≤ 140 mmHg). De tweede subgroep 

(5.6%) had een verlate respons op antihypertensiva, de derde subgroep (3.4%) had een onvol-

doende respons gedurende de eerste vier jaar, en de laatste subgroep (5.6%) vertoonde geen 

respons op antihypertensiva. Mensen in subgroep 2 t/m 4 waren significant ouder, vaker van het 

vrouwelijke geslacht en gebruikten meer antihypertensiva. Daarbij hadden deze groepen een 

hogere prevalentie retinopathie, microalbuminuria en cardiovasculaire mortaliteit.

In hoofdstuk 6 is het gebruik van antidepressiva in personen met T2DM beschreven en zijn 

de socio-demografische kenmerken van deze mensen onderzocht. Van de 7,016 personen 

 met T2DM, gebruikten 7.1% antidepressiva, 6.5% gebruikten anxiolytica en/ of hypnotica en 3.6% 

gebruikt een combinatie van antidepressiva, anxiolytica en/ of hypnotica. Gebruikers van deze 

geneesmiddelen waren vaker van het vrouwelijke geslacht, niet-Kaukasisch en lager opgeleid in 

vergelijking met niet-gebruikers. Anxiolytica en/ of hypnotica gebruikers waren ouder, hadden 

een hoger BMI en meer co-morbiditeiten in vergelijking met niet-gebruikers. Antidepressiva ge-

bruikers gebruikten vaker insuline (27.2% vs. 21.5%). De glycemische controle tussen gebruikers 

van antidepressiva, anxiolytica en hypnotica verschilde niet met niet-gebruikers (51-52 mmol/

mol vs. 52 mmol/mol).

In het laatste deel van dit proefschrift zijn twee interventies beschreven om de betrokkenheid 

van mensen met T2DM in hun diabetes behandeling te vergroten en om behandelstrategieën te 

evalueren (hoofdstuk 7,8).

De studie die beschreven wordt in hoofdstuk 7 evalueert de haalbaarheid van implementatie van 

een web-based insuline titratieprogramma ontwikkeld voor mensen die met insuline starten. De 

belangrijkste les die geleerd kan worden uit deze studie is dat eerst de barrières welke huisartsen 

hebben ten aanzien van een e-health programma geïnventariseerd worden voordat er gestart 

wordt met de implementatie. Dit om een programma te ontwikkelen wat beter past in de huidige 

huisartsenpraktijk en daardoor eenvoudiger en succesvol te implementeren is. 
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De studie die beschreven wordt in hoofdstuk 8 beschrijft de ontwikkeling van een instrument 

voor een klinische medicatie review welke gebruikt kan worden door de openbare apotheker 

en huisarts. Het ontwikkelde instrument bevat een lijst met potentiele medicatie gerelateerde 

problemen en een script voor een gestructureerd gesprek met de patiënt.

Hoofdstuk 9 biedt een discussie gebaseerd op de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

implementatie van centraal georganiseerde diabetes zorg, een snellere start van insuline, meer 

aandacht voor hypoglykemie, en meer aandacht voor jongere mensen met diabetes. Daarbij kan 

mogelijk de rol van de apotheker in de diabeteszorg vergroot worden, zodat de medicatieveil-

igheid verhoogd wordt en een meer patiëntgerichte benadering gekozen kan worden. Dit kan 

mogelijk bijdragen aan een hogere effectiviteit van de behandelingsstrategieën in T2DM.


