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Samenvatting 

 

Hart- en vaatziekten zijn in de westerse wereld de belangrijkste doodsoorzaak. Overgewicht is een 

belangrijke risicofactor voor het optreden van hart- en vaatziekten. In de afgelopen jaren is het 

voorkomen van overgewicht schrikbarend toegenomen, niet alleen bij volwassenen, maar ook bij 

kinderen. Overgewicht komt vaak voor in combinatie met andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, 

zoals hoge bloeddruk en ongevoeligheid voor het hormoon insuline (insulineresistentie). Deze clustering 

van risicofactoren voor hart-en vaatziekten heeft een naam gekregen, namelijk het metabool syndroom. 

Het ophelderen van mechanismen die ten grondslag liggen aan het gezamenlijk voorkomen van deze 

risicofactoren voor hart- en vaatziekten kan aangrijpingspunten opleveren om hart- en vaatziekten te 

behandelen of zelfs te voorkomen. In dit proefschrift hebben we onderzocht of het verminderd 

functioneren van de kleine bloedvaten in het lichaam (de microcirculatie) een deel van de verbanden 

tussen overgewicht, insulineresistentie en hoge bloeddruk kan verklaren. De kleine bloedvaten in de 

spier zorgen voor de aanvoer van hormonen en voedingsstoffen, zoals insuline en suiker (glucose), naar 

de spiercel. Onder invloed van insuline wordt glucose door de spiercel opgenomen en de spiercel kan 

vervolgens energie vrijmaken door glucose te verbranden of kan de energie opslaan. Defecten in de 

doorstroming van de kleine bloedvaten in de spier kan de aanvoer van insuline en glucose naar de 

spiercel verstoren waardoor er minder glucose opgenomen kan worden. In dat geval ontstaat resistentie 

tegen de werking van insuline. Deze insulineresistentie kan uiteindelijk bijdragen aan het ontstaan van 

suikerziekte. Defecten in de kleine bloedvaten kunnen ook bijdragen aan het verhogen van de 

bloeddruk. Als de kleine bloedvaten minder goed functioneren, dan moet het hart het bloed tegen een 

grotere weerstand in pompen. Hierdoor kan hoge bloeddruk ontstaan.  

Eerdere studies hebben aangetoond dat insuline zelf de doorbloeding in de spier kan 

beïnvloeden. De microcirculatie en dan met name de doorbloeding van de haarvaten in de spier is 

verantwoordelijk voor de aanvoer van glucose en insuline naar de spiercellen. Insuline veroorzaakt een 

toename van de bloedstroom door deze haarvaten waardoor meer glucose onder invloed van insuline 

opgenomen kan worden. Het effect van insuline op de microcirculatie in de spier is echter nog nooit 

bestudeerd in mensen met directe metingen in de spier. In hoofdstuk 2 worden de effecten van insuline 

op de microcirculatie in een spier van het onderbeen bestudeerd door een naald in de spier aan te 

brengen met apparatuur die de stroom van rode bloedcellen kan registreren. Door de toediening van 

insuline aan de bloedbaan veranderden er verschillende aspecten van de microcirculatie in de spier. 

Nadat de doorbloeding van het been korte tijd was stopgezet met een opgepompte bloeddrukband om 

het been, werd met insuline een hogere toename van de bloedstroom gezien en werd deze eerder 

bereikt dan in afwezigheid van insuline. Daarnaast veranderde insuline de ritmische variatie in de 

spierdoorbloeding. Kortom, directe metingen in de spier laten zien dat insuline in mensen effecten heeft 

op de microcirculatie.  

In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat vrouwen met overgewicht gekenmerkt worden door een 

verminderde functie van de microcirculatie in vergelijking tot slanke vrouwen. Deze aan overgewicht 

gerelateerde verstoring was aanwezig zowel zonder als met insulinetoediening aan de bloedbaan. 

Daarnaast hing een verminderde werking van de microcirculatie samen met insulineresistentie en 

hogere bloeddruk in de gehele groep van vrouwen met en zonder overgewicht. In hoofdstuk 4 wordt 

onderzocht of overgewicht ook een verstoring geeft van de lokale effecten van insuline op de 

microcirculatie. Lokale toediening van insuline door de huid veroorzaakte minder toename van de 

microvasculaire huiddoorbloeding in vrouwen met overgewicht dan in slanke vrouwen. Ook was de 

ritmische variatie van de microvasculaire doorbloeding verstoord in de mensen met overgewicht. De 

gegevens uit deze hoofdstukken laten zien dat overgewicht gepaard gaat met zowel een verstoring van 

insuline-effecten op de glucose opname door de cellen als ook een verminderd effect van insuline op het 

functioneren van de microcirculatie. Dit ondersteunt de gedachte dat deze eigenschappen van insuline 



 

 

aan elkaar gekoppeld zijn. Daarnaast laten deze resultaten zien dat een verstoring van de 

microcirculatie een rol kan spelen bij het ontstaan van bepaalde ziekten welke gerelateerd zijn aan 

overgewicht, zoals insulineresistentie en hoge bloeddruk. 

Onafhankelijk van de totale hoeveelheid vet, speelt de verdeling van het vet over het lichaam een 

belangrijke rol in het risico van hart- en vaatziekten. Een centrale vetverdeling, dat wil zeggen meer vet 

in of op de buik, is hierin ongunstiger dan meer vet op de ledematen, een perifere vetverdeling. 

Hoofdstuk 5 laat zien dat de hoeveelheid vet tussen de organen in de buik (visceraal vet) en onder de 

huid van de buik (subcutaan vet) samenhangt met een verstoring van de werking van de allerkleinste 

bloedvaten, namelijk de haarvaten. Het viscerale vet geeft ontstekingsstoffen af aan het bloed. Wanneer 

mensen meer visceraal vet hebben, zullen de ontstekingsstoffen in het bloed hoger zijn. In onze studie 

kon een deel van de relatie tussen het viscerale vet en de verminderde werking van de haarvaten 

verklaard worden door deze ontstekingsstoffen. Hieruit blijkt dat vet in de buik en de daaraan 

gerelateerde ontstekingstoffen in het bloed mogelijk bijdragen aan het ontstaan van ziekten welke 

gerelateerd zijn aan verminderde werking van de haarvaten, zoals insulineresistentie en hoge bloeddruk. 

Tevens was het verband tussen subcutaan buikvet en verminderde werking van de haarvaten al 

aanwezig in kinderen voor de puberteit. Deze bevinding benadrukt het belang van het voorkomen van 

overgewicht op de kinderleeftijd in de preventie van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. 

 Mensen met overgewicht hebben hoge concentraties van vetzuren in het bloed en in hoofdstuk 

6 wordt onderzocht of dit één van de mechanismen is die bijdragen aan een verminderde functie van de 

microcirculatie in overgewicht. Een infuus met vetzuren verslechterde de functie van de microcirculatie in 

slanke vrouwen zowel met als zonder gelijktijdige insulinetoediening. Een vetzuurverlaging in vrouwen 

met overgewicht verbeterde de functie van de haarvaten. Daarnaast waren de veranderingen in 

vetzuurconcentraties, in vrouwen met en zonder overwicht samen, gerelateerd aan de veranderingen 

van de werking van de microcirculatie en van de glucose opname gestimuleerd door insuline. Bovendien 

verklaarden verandering in microvasculaire functie statistisch 29% van de veranderingen in de insuline-

gestimuleerde glucose opname. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat effecten van insuline 

op de microcirculatie en op de glucose opname gekoppeld zijn. Daarnaast laten ze zien dat verhoogde 

vetzuurconcentraties een mechanisme kan zijn dat bijdraagt aan de verminderde werking van de 

microcirculatie en de daaraan gekoppelde insulineresistentie in mensen met overgewicht. 

Cortisol is een hormoon dat geproduceerd wordt door de bijnierschors. Het speelt een rol in de 

verwerking van koolhydraten, eiwitten en vetten, het omgaan met stress en het remmen van ontsteking. 

Mensen met hoge concentraties van cortisol in het bloed, bijvoorbeeld door dat de bijnier te veel 

aanmaakt of doordat ze ontstekingsremmende tabletten met cortisol slikken, worden vaak gekenmerkt 

door insulineresistentie en hoge bloeddruk. Defecten in de functie van de microcirculatie zouden 

mogelijk het verband tussen cortisol en zowel insulineresistentie als hoge bloeddruk kunnen verklaren. 

Hoofdstuk 7 laat zien dat een hoge uitscheiding van cortisol in de urine samenhangt met een 

verminderde werking van de haarvaten in gezonde vrouwen, maar niet in mannen. Bovendien verklaard 

het functioneren van de haarvaten in vrouwen statistisch ongeveer 37% van het verband tussen hoge 

cortisol uitscheiding en een hogere bloeddruk. Deze bevindingen suggereren dat verbetering of het 

behouden van het functioneren van de microcirculatie van belang zouden kunnen zijn in het voorkomen 

van een deel van de hoge bloeddruk bij vrouwen die blootgesteld worden aan hoge 

cortisolconcentraties. 

Verstoring van de microvasculaire functie in de nier kan bijdragen aan het ontstaan van 

zoutgevoeligheid van de bloeddruk. Zoutgevoeligheid van de bloeddruk betekent dat de bloeddruk 

gevoelig is voor veranderingen van de hoeveelheid zout in de voeding. Met andere woorden, bij een 

toename van de hoeveelheid zout in de voeding zal de bloeddruk stijgen. Zoutgevoeligheid van de 

bloeddruk is zelf een risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Tevens hangt 

zoutgevoeligheid van de bloeddruk niet alleen samen met hoge bloeddruk, maar ook met 



 

 

insulineresistentie. Het gelijktijdig optreden van verminderde microvasculaire functie in verschillende 

weefsels van het lichaam kan mogelijk (een deel van) de verbanden tussen zoutgevoeligheid, hoge 

bloeddruk en insulineresistentie verklaren. In hoofdstuk 8 wordt aangetoond dat een verstoorde functie 

van de microcirculatie in de huid samenhangt met zoutgevoeligheid van de bloeddruk in een groep 

mensen met en zonder hoge bloeddruk. Daarnaast bevestigen we eerdere bevindingen van verbanden 

tussen zoutgevoeligheid van de bloeddruk en zowel insulineresistentie als hoge bloeddruk. Bovendien 

waren de verbanden tussen zoutgevoeligheid van de bloeddruk en zowel insuline resistentie als hoge 

bloeddruk grotendeels afhankelijk van de werking van de microcirculatie in de huid. Deze bevindingen 

ondersteunen de gedachte dat een verstoring van de microvasculaire functie in verschillende organen 

de samenhang tussen zoutgevoeligheid van de bloeddruk, insulineresistentie en hoge bloeddruk kan 

verklaren.  

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift toont aan dat verschillende risicofactoren voor hart- 

en vaatziekten, namelijk overgewicht, hoge cortisoluitscheiding en zoutgevoeligheid van de bloeddruk, 

gepaard gaan met verminderde werking van de microcirculatie. Bovendien verklaart een verminderde 

microvasculaire werking een deel van de verbanden tussen deze risicofactoren en zowel insuline 

resistentie als hoge bloeddruk. Deze resultaten laten zien dat de functie van de microcirculatie een 

aangrijpingspunt zou kunnen zijn voor de behandeling of het voorkomen van deze risicofactoren voor 

hart- en vaatziekten. 


