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SAMENVATTING  VOOR NIET INGEWIJDEN 

 

Het aantal gevallen van “ouderdomssuikerziekte” (type 2 diabetes mellitus) neemt 

in de Westerse wereld snel toe als gevolg van veranderingen in leefstijl (verhoogde 

consumptie van vet- en energierijke voeding en verminderde lichaamsbeweging), 

en als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Mensen met type 2 diabetes 

mellitus hebben een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit 

verhoogde risico kan voor een deel verklaard worden door reeds bekende 

risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk (hypertensie), roken, 

afwijkende vetspiegels in het bloed (een verhoogd LDL-cholesterol (het “slechte” 

cholesterol), laag HDL cholesterol (goede cholesterol) en verhoogde hoeveelheden 

triglyceriden), alsook hoge  glucose (suiker) concentraties in het bloed. Met name 

bij vrouwen na de menopauze (overgang) is het risico op hart- en vaatziekten hoger 

dan bij vrouwen vóór de menopauze. Na de overgang stijgt de hoeveelheid 

triglyceriden en daalt de hoeveelheid HDL-cholesterol in het bloed. Dit heeft ons 

aangespoord de effecten van maaltijden te bestuderen bij vrouwen na menopauze. 

 

Het is al langer bekend dat glucose en triglyceriden, en verbindingen die hieruit 

gevormd kunnen worden, schadelijk kunnen zijn voor de bloedvaten en daardoor 

kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Ruim een kwart 

eeuw geleden is geopperd dat verstoringen in de vet- en glucosestofwisseling die 

optreden na een maaltijd mogelijk kunnen bijdragen aan het verhoogde risico op 

hart- en vaatziekten. Na het eten van een maaltijd stijgen de triglyceriden- en 

glucoseconcentraties in het bloed. De triglyceriden en de glucose worden gebruikt 

als bouwstoffen of als brandstoffen voor het lichaam. De mate waarin deze stoffen 

worden verwerkt en opgeslagen verschilt tussen gezonde mensen en mensen met 

type diabetes mellitus. De lever speelt hierbij een belangrijke rol. Een verhoogde 

hoeveelheid vet in de lever (steatose), een aandoening die vaker voorkomt bij 

mensen met diabetes en overgewicht, kan deze processen verstoren, alsook het 

risico op hart- en vaatziekten verhogen. Het hormoon insuline speelt een 

belangrijke rol bij het verwerken van de triglyceriden en de glucose. Bij mensen 

met type 2 diabetes mellitus werkt het insuline minder goed waardoor de 

triglyceriden en de glucose trager worden opgenomen en verwerkt. De vraag is 

welke stof schadelijker is voor de vaatwand: de glucose of de triglyceriden?  

De onderzoeken die in dit proefschrift beschreven zijn, proberen antwoord te 

geven op de volgende vragen: 1a) hoe is het beloop van glucose en triglyceriden in 

het bloed na twee vetrijke en twee koolhydraatrijke maaltijden, 1b) wat is de 

relatieve bijdrage van glucose en triglyceriden in relatie tot hart- en vaatziekten en 
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1c) welke mechanismen kunnen het verhoogde risico op hart- en vaatzieken 

verklaren bij patiënten met type 2 diabetes mellitus; 2a) hebben mensen met 

leververvetting een verhoogde kans op het risico van hart- en vaatzieken en 2b) wat 

zijn de mogelijke mechanismen waardoor dit verklaard kan worden? 

 

In Hoofdstuk 1 geven we een korte beschrijving van type 2 diabetes mellitus en 

het metabool syndroom (cluster van risicofactoren samenhangend met 

overgewicht). Daarnaast geven we een kort overzicht van bekende en nieuwe 

determinanten voor hart- en vaatziekten bij mensen met type 2 diabetes mellitus. 

Tenslotte beschrijft dit hoofdstuk de vraagstellingen en de opbouw van dit 

proefschrift.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft het beloop van glucose en triglyceriden in het bloed na 

twee vetrijke dan wel koolhydraatrijke maaltijden in post-menopauzale vrouwen 

met en zonder type 2 diabetes mellitus. Ongeveer de helft van de vrouwen met 

type 2 diabetes mellitus werd behandeld met cholesterolverlagende medicatie 

(statines) en gezien het mogelijke effect op de vetstofwisseling werden de 

resultaten voor deze vrouwen afzonderlijk gepresenteerd. Bij vrouwen met diabetes 

(met en zonder statines) waren de hoeveelheid triglyceriden en glucose hoger dan 

bij de gezonde vrouwen. We vonden echter geen verschil in de toename van 

triglyceriden na de vetrijke maaltijden tussen de vrouwen met diabetes en de 

gezonde vrouwen. Bij de gezonde vrouwen werd een verband gezien tussen de 

stijging van de triglyceriden concentratie na de vetrijke maaltijden en de nuchtere 

triglyceriden waarde, het totaal cholesterol, het HbA1c (afspiegeling van de 

gemiddelde hoeveelheid glucose in het bloed gedurende 6-8 weken) en het HDL-

cholesterol. Bij vrouwen met diabetes was de nuchtere triglyceride waarde de 

belangrijkste bepalende factor voor de triglyceride waarden na beide vetrijke 

maaltijden. De glucosewaarde na de koolhydraatrijke maaltijden werd bij de 

gezonde vrouwen voornamelijk bepaald door leeftijd en de nuchtere 

triglyceridenwaarde en in de vrouwen met diabetes door HbA1c. 

 

Het onderzoek naar het mogelijke verband tussen de bijdrage van de nuchtere en 

post-prandiale (na de maaltijd) glucose en triglyceridenconcentraties en 

manifestaties van hart- en vaatziekten is beschreven in Hoofdstuk 3. De dikte van 

de vaatwand (intima-media dikte) van de halsslagader gemeten met een 

echotechniek werd gebruikt als maat voor het risico op hart- en vaatziekten. We 

vonden dat postprandiale glucosewaarden gerelateerd was aan de intima-media 

dikte bij de gezonde vrouwen en niet bij de vouwen met type 2 diabetes mellitus. 
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De postprandiale triglyceridenconcentraties waren niet gerelateerd aan de intima-

media dikte. We concludeerden dat de glucosespiegel na de maaltijd een indicator 

kan zijn voor hart- en vaatziekten bij vrouwen zonder type 2 diabetes mellitus.  

 

In Hoofdstuk 4 bestudeerden we het effect van twee vetrijke en van twee 

koolhydraatrijke maaltijden op de vorming van geoxideerde LDL-cholesterol 

deeltjes (oxLDL), de reactieve suikerverbinding 3-deoxyglucoson (3DG) en twee 

verschillende versuikerde eiwitverbindingen (de zogenaamde ‘advanced glycation 

end-products’ CML en CEL). Van deze verschillende verbindingen wordt 

verondersteld dat ze mogelijk een relatie hebben met hart- en vaatziekten. Over de 

vorming van deze verbindingen na de maaltijd is weinig bekend. We vonden dat de 

nuchtere waarden van oxLDL, 3DG en CML hoger waren bij de vrouwen met type 2 

diabetes mellitus dan bij de gezonde vrouwen. De nuchter waarden van deze 

verbindingen bij vrouwen met type 2 diabetes waren vergelijkbaar met de 

postprandiale waarden bij de gezonde vrouwen.  Het oxLDL correleerde met de 

hoeveelheid postprandiale triglyceriden na de vetrijke maaltijden en het 3DG 

correleerde met hoeveel postprandiale glucose na de vetrijke maaltijd. We 

concludeerden dat oxLDL, 3DG en CML mogelijk kunnen bijdragen aan het 

voorhoogde risico op hart- en vaatziekten. 

 

In Hoofdstuk 5 besschrijven we het effect van twee koolhydraatrijke en twee 

vetrijke maaltijden op de vorming van myeloperoxidase. Dit is een enzym dat in 

witte bloed cellen (leukocyten) wordt gemaakt en dat betrokken is bij de afweer van 

infecties. Een aantal studies hebben een relatie laten zien met hart- en vaatzieken. 

We onderzochten of dit enzym toe neemt na de maaltijden en in het bijzonder bij 

de vrouwen met type 2 diabetes mellitus. Tot onze verbazing zagen we, ondanks 

de stijging van de leukocyten, geen toename, maar juist een afname van het enzym 

na beide maaltijdtypen. Dit gebeurde zowel bij de gezonde vrouwen als bij de 

vrouwen met type 2 diabetes mellitus. We concludeerden dat myeloperoxidase na 

de maaltijd geen belangrijk factor is in relatie tot hart- en vaatziekten.  

 

Hoofdstuk 6 introduceert de niet-alcoholische leververvetting, een vorm van 

leververvetting die optreedt bij mensen die niet of matig alcohol nuttigen. Deze 

vorm wordt vaak gezien bij mensen met overgewicht en type 2 diabetes mellitus. In 

de onderzoeken die in dit proefschrift beschreven zijn, wordt het leverenzym 

alanine aminotransferase (ALAT) gebruikt als indicator voor leververvetting. Dit 

hoofdstuk beschrijft de toepasbaarheid van ALAT in relatie tot leververvetting. 
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In Hoofdstuk 7 vonden we dat bij goed ingestelde patiënten met type 2 diabetes 

mellitus, een hoge ALAT waarde in het bloed, als marker voor leververvetting, 

samenhangt met een verminderde endotheel-afhankelijke vaatverwijding (geeft een 

indruk over de werking van het endotheel, de “binnenbekleding” van de bloedvaten) 

en een verminderde insulinegevoeligheid. Deze bevinding suggereert dat mensen 

met leververvetting een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten. Alanine 

aminotransferase, endotheel-afhankelijke vaatverwijding en de insuline 

gevoeligheid zijn echter op één moment gemeten, waardoor er geen uitspraak 

gedaan kan worden over oorzaak en gevolg.  

 

De vraag of een verhoogde ALAT waarde gepaard gaat met het optreden van hart- 

en vaatzieken wordt beantwoord in Hoofdstuk 8. In de Hoorn Studie (een 

bevolkingsonderzoek van mannen en vrouwen tussen 50 en 75 jaar) vonden wij dat 

een hoge ALAT waarde, als marker voor leververvetting, samenhangt met het 

optreden van kransslagaderaandoeningen (coronaire hartziekten) gedurende een 

vervolgperiode van 11 jaar. Deze relatie kon niet verklaard worden door reeds 

bekende risicofactoren. Onze conclusie was dan ook dat mensen met 

leververvetting een verhoogd risico hebben op coronaire hartziekten.  

 

Hoofdstuk 9 beschrijft de rol van ALAT als voorspeller (na 6 jaar) voor het 

optreden van type 2 diabetes mellitus en het metabool syndroom in de Hoorn 

Studie. We vonden dat ALAT type 2 diabetes voorspelt, maar deze relatie kon deels 

verklaard worden door reeds bekende risicofactoren voor diabetes mellitus, zoals 

een licht verhoogde hoeveelheid glucose in het bloed en het hebben van 

overgewicht. ALAT voorspelde wel het optreden van het metabool syndroom.  

 

In het laatste hoofdstuk (Hoofdstuk 10) worden de bevindingen van dit 

proefschrift bediscussieerd, de relevantie voor de klinische praktijk beschreven en 

worden suggesties gedaan voor verder onderzoek op dit gebied.  

 


