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Chapter 10 
 
 

 
Samenvatting 
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Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrondinformatie van de relatie tussen intrauteriene 

groeivertraging, waarvan het lage geboortegewicht een uiting kan zijn, en de 

gevolgen in de volwassenheid. Meer in detail worden de verbanden tussen een laag 

geboortegewicht, insulineresistentie en cardiovasculaire risicofactoren uiteengezet. 

De redenen om bij prematuur geboren kinderen insulinegevoeligheid en 

cardiovasculaire risicofactoren nader te onderzoeken worden beschreven. Tevens 

worden de metabole gevolgen van overgewicht nader beschreven. De redenen om 

bij obese kinderen onderzoek te doen naar insulinegevoeligheid, het voorkomen van 

type 2 diabetes mellitus en het metabole syndroom worden uiteengezet. 

 

In Hoofdstuk 2 zijn de onderzoeksvragen geformuleerd die betrekking hebben op 

het verband tussen prematuriteit, groeipatronen tijdens de jeugd, 

insulinegevoeligheid en cardiovasculaire risicofactoren bij jong-volwassenen. Verder 

zijn onderzoeksvragen geformuleerd die betrekking hebben op het verband tussen 

obesitas bij kinderen en insulinegevoeligheid, type 2 diabetes mellitus en het 

metabole syndroom. 

 

In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek naar insulinegevoeligheid en bloeddruk bij 

prematuur geboren jong-volwassenen beschreven. Voor het meten van de 

insulinegevoeligheid wordt gebruik gemaakt van de hyperinsulinemische 

euglycemische clamp techniek. De relatie met het groeipatroon tijdens de jeugd 

wordt onderzocht. Prematuur geboren jong-volwassenen blijken een verminderde 

insulinegevoeligheid en een verhoogde bloeddruk te hebben. Prematuur geboren 

jong-volwassenen met de sterkste toename van lengte en gewicht tijdens de jeugd 

hebben een lagere insulinegevoeligheid en een hogere bloeddruk dan zij die de 
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minste toename van lengte en gewicht tijdens de jeugd laten zien. De conclusie is 

dat het groeipatroon tijdens de jeugd van invloed is op de insulinegevoeligheid en de 

bloeddruk op jong-volwassen leeftijd. 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft de studie naar insulinegevoeligheid bij jong-volwassenen met 

een laag geboortegewicht na een normale zwangerschapsduur die in hun jeugd 

behandeld werden met groeihormoon, bij prematuur geboren jong-volwassenen en 

bij jong-volwassenen met een normaal geboortegewicht na een normale 

zwangerschapsduur. Jong-volwassenen met een laag geboortegewicht na een 

normale zwangerschapsduur die in hun jeugd behandeld werden met groeihormoon 

hebben een lagere insulinegevoeligheid die vergelijkbaar is met die van prematuur 

geboren jong-volwassenen. De oorzaak van de lagere insulinegevoeligheid bij de 

met groeihormoon behandelde jong-volwassenen is niet bekend. Daarom wordt 

geconcludeerd dat groeihormoonbehandeling  bij prematuur geboren kinderen, die 

ook zonder groeihormoon een verminderde insulinegevoeligheid hebben, voorzichtig 

moet worden toegepast.  

 

Hoofdstuk 5 beschrijft het onderzoek naar de veranderingen in de vetstofwisseling 

en de functie van de beta-cel na inname van een test-maaltijd bij prematuur geboren 

jong-volwassenen. Deze test wordt beschreven als een mixed-meal-test (MMT). Na 

de MMT zijn de triglyceride concentraties hoger bij prematuur geboren mannen met 

een te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur dan bij a term geboren 

mannen, de controle groep. Verder zijn de insuline concentraties tijdens de MMT bij 

prematuur geboren jong-volwassenen  hoger dan bij jong-volwassenen uit de 

controlegroep. De conclusie is dat de mixed meal test aanvullende informatie 
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verschaft over cardiovasculaire risicofactoren, die niet in de nuchtere situatie kunnen 

worden herkend. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft het onderzoek naar het verband tussen groeipatronen in de 

eerste levensjaren en de insulinegevoeligheid bij prematuur geboren jong-

volwassenen. De insulinegevoeligheid werd hiervoor onderzocht met de 

hyperinsulinemische euglycemische clamp techniek. De resultaten van prematuur 

geboren jong-volwassen met een te laag geboortegewicht voor de 

zwangerschapsduur werden vergeleken met die van prematuur geboren jong-

volwassenen met een normaal geboortegewicht voor de zwangerschapsduur en een 

te kleine lengte of een te laag gewicht op de uitgerekende datum, en prematuur 

geboren jong-volwassenen met een normaal gewicht voor de zwangerschapsduur en 

normale lengte en gewicht op de uitgerekende datum.  

De insulinegevoeligheid van jong-volwassenen met normale proporties bij de 

geboorte en op de uitgerekende datum is lager dan die van jong-volwassenen met 

een normaal geboortegewicht en een te kleine lengte of een te laag gewicht op de 

uitgerekend datum. Deze verschillen verdwijnen na correctie voor de 

lichaamsproporties op jong-volwassen leeftijd. De conclusie is dat vroege 

groeipatronen geassocieerd zijn met verschillen in insulinegevoeligheid op jong-

volwassen leeftijd. 

 

Hoofdstuk 7 beschrijft de studie naar het voorkomen van type 2 diabetes mellitus 

onder Nederlandse kinderen. In 2003 en 2004 werd de diagnose type 2 diabetes 

mellitus onder kinderen  door Nederlandse kinderartsen geregistreerd. Nieuwe 

gevallen van diabetes mellitus bij kinderen werden aangemeld bij het Nederlands 
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Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). De kinderarts die een melding 

verrichtte ontving vervolgens een vragenlijst waarmee tevens demografische en 

klinische gegevens werden verzameld. Indien niet met zekerheid een diagnose kon 

worden gesteld of indien er sprake was van type 1 diabetes mellitus bij een kind met 

overgewicht of obesitas werd een aanvullende vragenlijst verzonden. Tijdens de 24 

maanden waarin de registratie plaatsvond werden 1142 nieuwe gevallen van 

diabetes mellitus gemeld. De studie laat een discrepantie zien tussen het aantal 

gevallen waarin door de kinderarts de diagnose type 2 diabetes mellitus werd gesteld 

en het aantal gevallen waarin die diagnose wordt gesteld op basis van de criteria van 

de American Diabetes Association (ADA). Een aanzienlijk aantal patienten bleek 

aanvankelijk niet juist te zijn geclassificeerd. Uiteindelijk werd in 2.4% van de 

gevallen de diagnose (zeer waarschijnlijk) type 2 diabetes mellitus gesteld. De 

conclusie is dat de diagnose type 2 diabetes mellitus met name overwogen dient te 

worden bij kinderen met overgewicht of obesitas. Het stellen van de diagnose is 

echter niet eenvoudig. Het volgen van diagnostische protocollen is daarom 

noodzakelijk.  

 

Hoofdstuk 8 beschrijft het onderzoek naar insulinegevoeligheid, glucosetolerantie en 

het metabole syndroom bij 512 kinderen en adolescenten met obesitas. De  

insulinegevoeligheid wordt bestudeerd in de nuchtere situatie en tijdens een  orale 

glucose tolerantie test (OGTT). Uit de nuchtere bepalingen blijkt dat de meerderheid 

van de obese kinderen insulineresistent is. In 12.1% van de gevallen is er sprake van 

een te hoge waarde van de nuchtere glucose.  De diagnose metabool syndroom kan 

worden gesteld bij 13.9% van de obese kinderen die 10 jaar en ouder zijn en bij 5.3% 

van de obese kinderen die jonger zijn dan 10 jaar. Uit de 2-uurs glucosewaarden van 
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de OGTT blijkt dat 7.4% van de obese kinderen en adolescenten een gestoorde 

glucosetolerantie heeft. De conclusie is dat cardiovasculaire risicofactoren zoals het 

metabole syndroom niet zeldzaam zijn bij kinderen met obesitas. Kinderen met een 

verhoogd risico kunnen alleen met behulp van de OGTT, met de combinatie van 

nuchtere en gestimuleerde glucosewaarden, worden geïdentificeerd. 

 

In Hoofdstuk  9 worden de resultaten van de verschillende studies bediscussieerd. 

Verschillen in insulinegevoeligheid van prematuur geboren jong-volwassenen zijn 

geassocieerd met de premature geboorte, vroege postnatale groei, groei tijdens de 

kinderleeftijd en de lichaamssamenstelling op volwassen leeftijd. 

Prematuur geboren jong-volwassenen die stoornissen laten zien in de 

vetstofwisseling en insulinehuishouding na een testmaaltijd kunnen niet in nuchtere 

toestand worden geïdentificeerd.  

Type 2 diabetes mellitus is een diagnose die ook in Nederland moet worden 

overwogen bij kinderen met een recent ontstane diabetes mellitus. Het metabole 

syndroom en een gestoorde glucosetolerantie zijn niet zeldzaam bij kinderen en 

adolescenten met obesitas. Zonder gebruik te maken van een orale glucose 

tolerantie test kunnen niet alle kinderen met een verhoogd risico worden opgespoord. 

Voor toekomstig onderzoek worden daarom enkele suggesties gedaan.   

  

 


