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Nederlandse samenvatting  

(Dutch Summary) 



Samenvatting 
 
 
Coeliakie is een auto-immuunziekte (een overdreven reactie van het lichaam door de vorming van 

antistoffen gericht tegen lichaamseigen weefsels) waardoor beschadiging van het slijmvlies van de 

dunne darm ontstaat door het eten van gluten. De functie van de dunne darm is om voedingsstoffen 

op te nemen, die belangrijk zijn voor het goed functioneren van het lichaam. Coeliakie resulteert 

uiteindelijk in malabsorptie, het onvermogen om voedingsmiddelen  op te nemen, waardoor ernstige 

tekorten (bijvoorbeeld van diverse vitamines) kunnen ontstaan1. Coeliakie komt vooral voor bij mensen 

met een genetische predispositie (erfelijke aanleg) voor deze aandoening. Gluten (van het Latijnse 

gluten, lijm) is de naam van een groep eiwitten die wordt aangetroffen in sommige granen (tarwe, 

rogge, haver, gerst en spelt) en de producten die hiervan worden gemaakt. De behandeling van 

coeliakie bestaat uit een dieet vrij van gluten. Coeliakie kan een grote verscheidenheid aan klachten 

veroorzaken, zoals diarree, buikpijn, gewichtsverlies, botontkalking en bloedarmoede1. 

 

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is een auto-immuunziekte waarbij het eigen afweersysteem de cellen 

die insuline in de alvleesklier produceren aantast. Een van de belangrijkste gevolgen van een tekort 

aan insuline is dat de bloedsuikers (glucose) niet goed kunnen worden opgenomen in de cellen van 

het lichaam en hierdoor tot hoge waarden kan stijgen. Klassieke symptomen van T1DM patiënten 

bestaan uit polydipsie (veel dorst), polyurie (veel urine productie), vermoeidheid en uiteindelijk, indien 

zonder behandeling, coma als gevolg van een ketoacidose (verzuring). Patiënten met T1DM moeten 

constant hun bloedglucosespiegel in de gaten houden en vaak meerdere malen per dag insuline 

injecties toedienen2. Wanneer de bloedglucosespiegel minder goed gereguleerd is, ontstaat op de 

lange termijn het risico op ernstige complicaties zoals schade aan het netvlies, nieren en zenuwen. 

 

Dat deze twee auto-immuunziekten (coeliakie en type 1 diabetes mellitus) vaak samen voorkomen is 

sinds 1970 bekend. De prevalentie van coeliakie in de algemene bevolking is ongeveer 1% terwijl dit 

bij patiënten met T1DM ongeveer 6% is3,4.  Factoren die een rol spelen bij deze verhoogde prevalentie 

zijn genetische-, immunologische-  en omgevingsfactoren5,6. Beide aandoeningen hebben klinische 

gevolgen voor de patiënt op de lange termijn. Wat de gevolgen voor de patiënt zijn indien beide 

aandoeningen aanwezig zijn, is grotendeels onbekend.  

 



In dit proefschrift worden verscheidene klinische en genetische aspecten van patiënten met coeliakie 

en T1DM onderzocht. Het proefschrift wordt besloten met de vraag of screening naar coeliakie nodig 

is bij volwassenen met T1DM.   

 

In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht hoe de huidige klinische praktijk is aangaande het 

diagnosticeren van coeliakie bij patiënten met T1DM. We onderzochten een Nederlandse groep van 

118 patiënten met zowel coeliakie als T1DM. In deze retrospectieve studie verzamelden we gegevens 

over de startleeftijd van T1DM, leeftijd van coeliakie diagnose, aard van de coeliakie-gerelateerde 

klachten, duur van de klachten voorafgaand aan de coeliakie diagnose, familie anamnese, 

comorbiditeit en HLA-DQ type. Het HLA-DQ type codeert voor eiwitten die bij de immuunrespons 

betrokken zijn, een bepaald HLA-DQ type (HLA-DQ 2.5 en DQ 8) geeft een verhoogd risico op de 

ontwikkeling van coeliakie. We observeerden een bimodale distributie van de leeftijd waarop coeliakie 

bij patiënten met T1DM werd gediagnosticeerd. Er was een piek van de coeliakie diagnose rond de 

leeftijd van 10 en 45 jaar. Verder vonden we dat een hoog percentage van deze groep patiënten 

langdurig klachten had (meer dan 5 jaar) die later aan coeliakie toegeschreven konden worden. Deze 

observatie impliceert dat behandelaren van patiënten met T1DM eerder aan coeliakie dienen te 

denken en hierop dienen te screenen.  

 

Dat (niet-gediagnosticeerde) coeliakie leidt tot klachten en/of complicaties als gewichtsverlies, 

buikpijn, diarree en osteoporose is bekend maar wat de gevolgen van coeliakie zijn bij patiënten met 

T1DM is grotendeels onbekend. In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht wat de gevolgen van coeliakie 

zijn op het ziekte beloop van volwassenen met T1DM. Hierbij werd het effect van coeliakie onderzocht 

op de glucoseregulatie en op diabetische complicaties als retino- en nefropathie. We vergeleken 31 

patiënten met zowel T1DM als coeliakie met 46 patiënten met alleen T1DM waarbij er was gematched 

voor leeftijd, geslacht, duur van de T1DM en HbA1c levels. HbA1c is een maat voor de regulatie van 

de bloedsuikerspiegel over 6 tot 10 weken. We observeerden dat coeliakie geen invloed had op de 

HbA1c waarde voor, tijdens en na de diagnose van coeliakie. Verder vonden we dat coeliakie 

patiënten met een glutenvrij dieet en T1DM minder vaak retinopathie (beschadiging van het netvlies) 

hadden dan T1DM patiënten zonder coeliakie.  

 



Onze hypothese voor de lagere prevalentie van retinopathie bij patiënten met coeliakie en T1DM was 

dat deze patiënten lagere spiegels van Advanced Glycation End products (AGE’s) zouden hebben7 

hetgeen is onderzocht in hoofdstuk 4. AGE’s zijn overdreven versuikerde eiwitten, die beschadigd 

zijn door de zogenaamde Maillard reactie. AGE’s kunnen fysiologisch gevormd worden bij normaal 

metabolisme (stofwisseling) en veroudering maar in situaties zoals bij diabetes mellitus kan door hoge 

bloedglucosewaarden de AGE concentraties hoger dan normaal worden. Samen met AGE receptoren 

dragen AGE’s bij aan de ontwikkeling van atherosclerose (aderverkalking)8,9. Naast deze zogenaamde 

endogene productie van AGE’s kunnen deze ook stijgen door inname van voedsel dat AGE’s bevat10. 

Een Australische studie liet zien dat kinderen met T1DM en coeliakie lagere AGE levels hebben 

waarbij werd gesuggereerd dat een glutenvrij dieet minder exogene AGE’s (lees: minder inname van 

AGE’s via de voeding) bevat en er dus minder vasculaire schade zal ontstaan7. In hoofdstuk 4 werd 

onderzocht of er verschillen zijn in AGE levels bij 25 volwassen patiënten met zowel T1DM als 

coeliakie versus 25 patiënten met alleen T1DM versus 25 gezonde controles. AGE concentraties 

werden in de huid gemeten door middel van de AGE reader ® en in het serum werd een receptor van 

AGE (RAGE) bepaald. Er werden geen verschillen gevonden in concentratie van de AGE’s gemeten 

in de huid of in serum RAGE levels tussen T1DM patiënten met of zonder coeliakie. De AGE levels 

waren significant hoger in T1DM patiënten dan in gezonde controles. Deze studie suggereert dat 

AGE’s niet de oorzaak zijn van een verschil in microvasculaire complicaties tussen T1DM + coeliakie 

en T1DM patiënten. 

 

De behandeling van coeliakie bestaat uit een glutenvrij dieet waardoor de kwaliteit van leven negatief 

beïnvloed kan worden. In hoofdstuk 5 werd de kwaliteit van leven onderzocht bij patiënten met 

coeliakie en T1DM. We vergeleken 57 volwassenen met T1DM en coeliakie  met 57 voor leeftijd, 

geslacht en socio-economische status gematchte patiënten met alleen T1DM  en een gezonde 

controle groep. In de groep patiënten met T1DM en coeliakie hadden vrouwen ten opzichte van 

mannen een lagere kwaliteit van leven op het gebied van sociaal functioneren, vitaliteit en mentale 

gezondheid. Verder vonden we dat patiënten met T1DM + coeliakie versus T1DM patiënten zich meer 

zorgen maken over sociaal functioneren en lange termijn complicaties van T1DM. Een vergelijking 

tussen patiënten met T1DM + coeliakie en een gezonde controle populatie liet zien dat de eerste 

groep vooral lager scoort op de subscores gezondheidsperceptie en sociaal functioneren. De 



conclusie is dat coeliakie een additief negatief effect heeft op de kwaliteit van leven bij patiënten met 

T1DM. In de begeleiding, follow-up en behandeling van deze patiënten dient hier aandacht aan 

besteed te worden.   

 

In hoofdstuk 6 is gekeken naar genetische verschillen tussen patiënten met coeliakie + T1DM versus 

patiënten met alleen coeliakie of alleen T1DM. Er werd onderzocht of Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNP´s, variaties in het DNA) die geassocieerd zijn met coeliakie (n=28) of T1DM 

(n=42) vaker voorkwamen bij patienten met coeliakie + T1DM. Er vond een vergelijking plaats tussen 

543 patiënten met T1DM + coeliakie versus 2472 patiënten met alleen T1DM en 2223 patiënten met 

alleen coeliakie. Er werden twee associatie analyses verricht: dubbele auto-immuniteit versus T1DM 

en dubbele auto-immuniteit versus coeliakie. De CTLA4 en IL2RA loci waren meer geassocieerd met 

dubbele auto-immuniteit dan met coeliakie of T1DM alleen. Het HLA-DQ 2.5 haplotype was significant 

geassocieerd met dubbele auto-immuniteit vergeleken met T1DM alleen (OR 1.44, P = 0.0003). In de 

klinische praktijk is HLA-DQ typering alleen zinvol om de ontwikkeling van coeliakie onwaarschijnlijk te 

maken in het kader van een T1DM patiënt die HLA-DQ 2.5 en DQ 8 negatief is6. Als toevoeging liet 

een Nederlandse studie zien dat HLA-DQ typering in T1DM patiënten niet onderscheidend is en ook 

niet kosteneffectief bij screenen op coeliakie11. Onze bevindingen suggereren dat het genetische risico 

voornamelijk is gebaseerd op specifieke allelen en genotypes uit de HLA II regio. Deze informatie kan 

helpen in het bouwen van genetische risico modellen voor patiënten met coeliakie of T1DM die een 

risico hebben  op de ontwikkeling van dubbele auto-immuniteit.  

 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift (hoofdstuk 7) geven we een overzicht van studies naar 

het effect van coeliakie op T1DM en bediscussiëren we de vraag of screening gerechtvaardigd is bij 

volwassenen met T1DM. Onze conclusie is dat de diagnose van coeliakie vaak te laat wordt gesteld 

en dat de diagnose coeliakie klinische gevolgen heeft voor patiënten met T1DM, namelijk verlaagde 

botdichtheid, meer microvasculaire complicaties,  afname van kwaliteit van leven en een hogere 

mortaliteit. Ons screenings algoritme adviseert om elke 5 jaar te screenen op coeliakie bij patiënten 

met T1DM middels antistoffen tegen tissue transglutaminase (TG2A). Indien TG2A positief is, is een 

duodenumbiopt vereist om vlokatrofie aan te tonen. Indien het duodenumbiopt vlokatrofie aantoont 

dient een ‘behandeling’ voor coeliakie te volgen bestaande uit; verwijzing naar diëtiste en starten met 



een glutenvrij dieet, controle van vitamines + ijzerstatus en een DEXA scan (beoordeling van de 

botdichtheid). Indien antistoffen tegen TG2A negatief zijn en de patiënt asymptomatisch is, zou de 

serologie over 5 jaar herhaald moeten worden. Indien de patiënt wel klachten heeft maar negatieve 

TG2A dient een andere diagnose overwogen te worden en TG2A na 6 maanden herhaald te worden. 

Een vroegere diagnose zal mogelijk leiden tot het voorkomen van complicaties en een betere kwaliteit 

van leven.  

 
 
 
 
 
Toekomst perspectief 
 
 

Hoewel in dit proefschrift nieuwe aspecten met betrekking tot klinische en genetische aspecten van 

patiënten met T1DM en coeliakie zijn weergegeven, blijft verder onderzoek noodzakelijk 

 
Ten eerste, er zijn geen effectieve strategieën om autoimmuunaandoeningen te voorkomen of 

genezen. Coeliakie en T1DM hebben beide een sterke associatie met HLA, hetgeen betrokkenheid 

van het adaptieve immuunsysteem weergeeft en de aanwezigheid van antistoffen is karakteristiek. Bij 

de patiënt met coeliakie zijn er 4 componenten die interactie hebben; gluten, TG2A, HLA-DQ2/8 en T 

cellen12.  Echter, er is weinig informatie over omgevingsfactoren die dit auto-immuunproces in gang 

zetten. Bij coeliakie is de associatie met het HLA-DQ type erg sterk; ongeveer 95% van de patiënten is 

HLA-DQ2 positief en de andere zijn HLA-DQ8 positief13 . Desondanks heeft 40% van de algemene 

populatie ook dit HLA-DQ type maar is het maar 1% van de algemene bevolking die coeliakie 

ontwikkeld. Dit suggereert dat er een omgevingsfactor aanwezig is die dit veroorzaakt die tot op heden 

onbekend is.  

Veranderingen in de samenstelling van de darmflora spelen mogelijk een rol bij de ontwikkeling van 

coeliakie14. Studies observeren een verschillende microbiota bij coeliakiepatiënten met of zonder een 

glutenvrij dieet, vergeleken met gezonde personen15,16. Om beter te begrijpen of veranderingen in de 

darmflora een oorzaak of gevolg zijn van coeliakie zijn prospectieve studies nodig bij gezonde 

kinderen die het risico hebben om coeliakie te ontwikkelen17. Verschillende studies hebben gekeken 

naar verschillende omgevingsfactoren voor de ontwikkeling van T1DM (virale infecties, geen 

borstvoeding, consumptie van granen) echter geen van deze factoren is sterk geassocieerd met 



T1DM. Darmflora kan een rol spelen aangezien een recente studie in mensen liet zien dat bij kinderen 

met T1DM er een minder divers en minder stabiele darmflora is in vergelijking met gezonde 

kinderen18.  Meer prospectieve studies zijn nodig om het microbioom als omgevingsfactor voor T1DM 

te onderzoeken.  

 

Ten tweede, screening op coeliakie voldoet aan bijna alle WHO criteria voor screening (tabel 1). Een 

belangrijke vraag is of T1DM patiënten met asymptomatische coeliakie behandeld moeten worden 

voor coeliakie. Het is maar de vraag of een duur en sociaal invaliderend dieet zoals het glutenvrij dieet 

voor asymptomatische coeliakie patiënten nodig is19,20. Een eerdere studie liet zien dat 

asymptomatische coeliakie patiënten een betere kwaliteit van leven hadden voordat ze met een 

glutenvrij dieet moesten starten21. De CD-DIET Study (Coeliac Disease and Diabetes - Dietary 

Intervention and Evaluation Trial) is een multi centra gecontroleerde gerandomiseerde trial in Canada 

waarbij de veiligheid en effectiviteit van een glutenvrij dieet in een T1DM populatie met 

asymptomatische coeliakie onderzocht gaat worden gedurende 1 jaar22. Deze studie zal belangrijke 

gegevens toevoegen in de discussie omtrent screening op coeliakie in T1DM patiënten. Bovendien, 

prospectieve longitudinale studies zijn nodig om een eventueel screeningsinterval te kunnen bepalen.  

Een recente systematische review onderzocht 9 longitudinale cohort studies om te beoordelen of 

screening naar CD bij T1DM geïndiceerd is23. Zij includeerden 11157 kinderen + volwassenen met 

T1DM waarvan er 587 biopt bewezen coeliakie hadden23. Bij 79% van de patiënten met T1DM en 

coeliakie werd coeliakie binnen 5 jaar na T1DM diagnose gesteld. Daarom suggereren zij dat er 5 jaar 

na T1DM diagnose niet meer gescreend hoeft te worden op coeliakie. Echter, longitudinale studies die 

dit prospectief onderzoeken, met name bij volwassenen, ontbreken. Een andere vraag aangaande 

screening is hoe coeliakie het best kan worden gedetecteerd in T1DM patiënten. Een recente studie 

liet zien dat TG2A levels dalen bij 40% van de kinderen met T1DM24. Ten slotte, studies die de 

kosteneffectiviteit van screening op coeliakie bij T1DM onderzoeken zijn nodig. 



 

Tabel 1: Coeliakie als een kandidaat voor screening in T1DM patienten25-29. 

WHO criteria
Dat de ziekte frequent voorkomt en goed gedefinieerd is De prevalentie van coeliakie bij T1DM patienten is 6% (25)
Screening test is simpel, veilig en accuraat TG2A hebben een hoge sensitiviteit en specificiteit (26)
Screening wordt geaccepteerd Screening lijkt in de meeste gedeelte van de wereld geaccepteerd te worden
Behandeling is mogelijk Glutenvrij dieet is de behandeling en leidt tot herstel van de darmmucosa
Klinische vaststelling is moeilijk Het klinische spectrum van coeliakie varieert en de diagnose coeliakie 

wordt vaak te laat gesteld (28) 
Indien niet gediagnosticeerd en onbehandeld leidt coeliakie tot complicaties Symptomatische patienten ontwikkelen complicaties (29)

Studies bij asymptomatische coeliakie patienten met T1DM ontbreken
Testen en behandelen is kosteneffectief Studies bij patienten met coeliakie en T1DM ontbreken
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