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Addendum

Wereldwijd neemt het aantal patiënten met type 2 diabetes (‘ouderdom suikerziekte’) snel 
toe, wat voornamelijk komt door de toename in overgewicht. Diabetes wordt gekenmerkt 
door een te hoog bloedsuiker (of glucose). Dit ontstaat doordat het lichaam ongevoelig is 
geworden voor insuline, een hormoon uit de alvleesklier wat er normaal voor zorgt dat 
spieren glucose opnemen en dat de lever minder glucose produceert. Tevens wordt er bij 
diabetes patiënten te weinig insuline aangemaakt. Aangezien diabetes tot ernstige gevolgen 
kan leiden, zoals blindheid, chronische nierziekten, hart- en vaatziekten, en zelfs overlijden, 
is het belangrijk om deze aandoening goed te kunnen behandelen. Hoewel er een aantal 
geneesmiddelen op de markt zijn die de glucose verlagen, hebben de meeste middelen 
bijwerkingen, met name bij hoge doseringen. Er is daarom een continue zoektocht naar 
nieuwe geneesmiddelen. 
Ongeveer 10 jaar geleden zijn er twee nieuwe typen geneesmiddelen beschikbaar gekomen. 
Deze middelen zijn gebaseerd op het hormoon ‘glucagon-achtig peptide-1’ (GLP-1). Dit 
hormoon komt normaal vrij uit de darmen na een maaltijd, en zorgt ervoor dat er meer insuline 
wordt gemaakt door de alvleesklier. Tegelijkertijd onderdrukt GLP-1 het hongergevoel. Door 
de werking van GLP-1 na te bootsen (zogenaamde GLP-1 receptor agonisten), of door het 
lichaamseigen GLP-1 langer en sterker te laten werken (zogenaamde DPP-4 remmers), 
maakt GLP-1 medicatie gebruik van deze effecten. Hoewel grote studies hebben laten zien 
dat GLP-1 receptor agonisten en DPP-4 remmers effectief de glucose verlagen, en dus nuttig 
kunnen zijn voor de behandeling van type 2 diabetes, is uit dezelfde studies ook een signaal 
gekomen dat deze GLP-1 medicijnen mogelijk tot bepaalde bijwerkingen kunnen leiden. 
Specifiek van interesse hierbij zijn alvleesklierontsteking (pancreatitis), een verhoogde 
hartslag in rust en hartfalen. Daarentegen zijn er ook signalen dat GLP-1 medicijnen veel 
meer gunstige effecten hebben dan alleen verbetering van diabetes, zoals een afname 
van gewicht, betere bloeddruk, en minder vet in de lever. Om zekerheid te krijgen over de 
balans tussen nuttigheid en veiligheid zijn er nieuwe studies gestart in duizenden mensen. 
Daarnaast zijn kleine studies opgezet om te kijken hoe GLP-1 medicijnen precies werken op 
de verschillende orgaansystemen. 
Dit laatste heb ik gedaan in de studies die zijn beschreven in dit proefschrift. Ons doel was 
om te kijken naar wat er gebeurt met het maagdarmkanaal en het hart- en vaatstelsel, 
wanneer patiënten met type 2 diabetes behandeld worden met een GLP-1 receptor agonist 
of een DPP-4 remmer. Hierbij waren wij dus niet op zoek naar bijwerkingen in engere zin, 
maar wilden we specifiek kijken naar de werking van de organen.
  

Alvleesklier
De alvleesklier (pancreas) is een belangrijk orgaan als het gaat om diabetes, aangezien 
de pancreas insuline afgeeft. Dit orgaan is echter ook betrokken bij de spijsvertering. De 
pancreas produceert belangrijke enzymen die voedingsstoffen afbreken, waardoor de 
darmen deze kunnen opnemen. Er zijn veel artikelen geschreven over ontsteking van de 
pancreas als mogelijke bijwerking van GLP-1 medicatie. Deze artikelen zijn gebaseerd 
op onderzoeken met dieren en/of mensen, met verschillende soorten medicatie en 
verschillende meet methoden. Helaas spreken veel studies elkaar tegen, waardoor er 
nog veel onduidelijkheid heerst. In dit proefschrift hebben we op verschillende manieren 
gekeken naar de alvleesklier. Allereerst hebben we in hoofdstuk 4 laten zien dat als 60 
patiënten met type 2 diabetes de GLP-1 receptor agonist exenatide krijgen, dat dan binnen 
een aantal uur het niveau van één van de spijsverteringsenzymen van de alvleesklier 
(namelijk amylase) in het bloed stijgt, terwijl andere enzymen niet stijgen. Wij denken 
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dat dit wijst op uitscheiding vanuit de cellen, en dat dit pleit tegen het kapot gaan van 
deze cellen. Daarnaast waren we benieuwd of exenatide ook een direct effect heeft op de 
spijsverteringsfunctie. Dit hebben we onderzocht door patiënten exenatide te geven terwijl 
ze in de MRI-scanner lagen (hoofdstuk 5). Uit dit onderzoek blijkt dat exenatide géén direct 
effect heeft op de spijsverteringsfunctie. Belangrijk is dat patiënten dit type medicijnen niet 
één keer, maar juist voor een langere tijd krijgen. Daarom hebben we ook gekeken naar wat 
er gebeurd na 12 weken behandeling (hoofdstuk 6). Patiënten kregen of de GLP-1 receptor 
agonist liraglutide, of de DPP-4 remmer sitagliptine, of een placebo (nep-medicijn). Met veel 
verschillende technieken hebben we gekeken naar de pancreas; zo hebben we gekeken met 
MRI-scans, met een ademtest, en in de ontlasting, urine en bloed van de patiënten. Zoals 
verwacht, op basis van de literatuur én de bevindingen uit hoofdstuk 4, verhogen zowel 
liraglutide als sitagliptine de bloedspiegels van de spijsverteringsenzymen. Sitagliptine 
geeft echter ook een kleine stijging van de uitscheiding van bicarbonaat, een product van 
de pancreas wat de darmen minder zuur maakt, waardoor de spijsvertering beter werkt. 
Liraglutide deed niets met de spijsverteringsfunctie, maar had wel de neiging om pancreas 
te vergroten. 
In de tijd dat wij ons onderzoek hebben uitgevoerd, zijn er ook grote onderzoeken gedaan 
met een aantal GLP-1 receptor agonisten en DPP-4 remmers. Als deze data wordt samen 
genomen, dan lijkt het zo te zijn dat DPP-4 remmers het risico op pancreatitis een klein beetje 
verhogen. Daarentegen is er nu geen bewijs dat dit gebeurt met GLP-1 receptor agonisten. 
Dit past ook bij onze bevindingen, waarbij sitagliptine wel iets deed met de functie van de 
pancreas (verhoging bicarbonaat-productie), maar liraglutide niet. 

Galzuren en Galwegen
De lever maakt galzuren, die daarna via de gal worden opgeslagen in de galblaas. Na een 
maaltijd knijpt de galblaas samen, en wordt het gal gebruikt bij de spijsvertering. Bij een 
tekort aan galzuren, of als de galblaas niet genoeg samenknijpt, dan neemt het risico op 
galstenen toe. Uit recente onderzoeken lijkt het dat gebruikers van liraglutide een groter 
risico lopen op het ontwikkelen van galstenen, het is echter nog onduidelijk hoe dit in elkaar 
steekt. We hebben daarom in ons onderzoek (hoofdstuk 7), waarbij 60 patiënten met type 
2 diabetes 12 weken werden behandeld met liraglutide, sitagliptine of placebo, gekeken 
naar galzuren en de beweging van de galblaas. Geen van de medicijnen had effect op de 
beweging van de galblaas, welke we hebben gemeten met echografie. Liraglutide gaf wel 
een toename van een specifiek galzuur (deoxycholine zuur) in het bloed en de ontlasting, 
wat verklaard zou kunnen worden door een verandering van de bacteriën in de darmen. Hier 
is echter nog geen data van bekend. Sitagliptine gaf een toename van meerdere galzuren in 
de ontlasting, maar niet in het bloed. Dit past het meeste bij een toename van de productie 
van galzuren in de lever, maar om dit aan te tonen is verder onderzoek nodig. In ieder geval 
wijzen onze resultaten erop dat liraglutide geen galstenen veroorzaakt door directe effecten 
op de galzuren of galwegen. 

Lever
Naast het maken van galzuren is de lever betrokken bij het maken, verwerken en opslag 
van glucose, vetten en eiwitten. Dit maakt de lever een van de belangrijkste organen van 
de stofwisseling. Verschillende studies hebben laten zien dat GLP-1 receptor agonisten en 
DPP-4 remmers hier gunstig gebruik van maken. Zo zorgen ze ervoor dat de lever meer 
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glucose opslaat, en minder glucose produceert, wat uiteindelijk leidt tot lagere glucose-
spiegels in het bloed. Dit is uiteraard gunstig voor patiënten met diabetes. Daarnaast zijn er 
aanwijzingen dat GLP-1 medicijnen ook gunstige invloed hebben op een veel voorkomende 
leverziekte, namelijk leververvetting. In hoofdstuk 8 hebben wij dit ook onderzocht in onze 
12-weken durende studie. Wij vonden echter géén effect van liraglutide of sitagliptine op 
leververvetting, wat we hebben gemeten met MRI-scans. Mogelijk was onze studie te kort 
van duur, aangezien langere studies wél effecten hebben laten zien. Als we nu alle gegevens 
samen nemen, dan lijkt het vrij overtuigend dat GLP-1 medicijnen gunstig effect hebben op 
leververvetting. 

Hartslag
GLP-1 receptor agonisten, maar niet de DPP-4 remmers, verhogen de hartslag in rust, met 
ongeveer zo’n 2 slagen per minuut. Echter, in sommige patiënten wordt een verhoging van 
wel 10 slagen per minuut gezien. Nu blijkt uit hele grote studies dat een hogere hartslag is 
gekoppeld aan een hogere kans om te overlijden. Het is nog onbekend of dit ook zo is als de 
hartslag wordt beïnvloed door medicijnen. Hoewel langdurige onderzoeken in duizenden 
patiënten dit kunnen beantwoorden, hebben wij geprobeerd om te verklaren waarom de 
hartslag stijgt met GLP-1 receptor agonisten. Eerst hebben we 10 gezonde jonge mannen via 
het infuus exenatide gegeven (hoofdstuk 9). Hierop steeg zoals verwacht de hartslag, maar 
ook de bloeddruk en weerstand van de bloedvaten. Dit leek verklaard te kunnen worden 
door een toename van het sympathische zenuwstelsel, het deel van het zenuwstelsel wat 
het lichaam normaal voorbereidt op een vecht- of vluchtreactie. We hebben toen hetzelfde 
gedaan in patiënten met type 2 diabetes (hoofdstuk 10). Hier gaf exenatide via het infuus 
echter geen stijging van de bloeddruk of weerstand van de bloedvaten, en leek de stijging in 
de hartslag te berusten op een directe prikkeling van het hart. Ook hebben we in hoofdstuk 
10 de effecten op de hartslag bekeken in de 12-wekige studie. Liraglutide gaf een toename 
van de hartslag, maar een afname van de bloeddruk, en geen effect op het zenuwstelsel. 
Ook hier lijkt de toename in hartslag verklaard te kunnen worden door directe prikkeling 
van het hart. Aangezien er ook dierstudies zijn waaruit blijkt dat GLP-1 direct het hart 
kan beïnvloeden, lijkt dit een goede verklaring voor de stijging in hartslag. Of dit op de 
lange termijn nadelig kan zijn is nog niet helemaal duidelijk. Recent zijn echter drie grote 
studies (duizenden patiënten) uitgevoerd, waaruit blijkt dat jarenlange behandeling met 
GLP-1 receptor agonisten geen gevaar gaven op hart en vaten, ondanks de toename in 
hartslag. Integendeel, in een aantal van deze studies lijken de GLP-1 receptor agonisten zelfs 
beschermend voor hart en vaten.

Bloeddruk
Een van de gunstige effecten van GLP-1 medicijnen is dat ze de bloeddruk verlagen. Dit 
is vooral beschreven voor de GLP-1 receptor agonisten, maar ook de DPP-4 remmers 
geven een kleine verbetering. Interessant genoeg gaat de bloeddruk eerst een klein beetje 
omhoog bij het starten van een GLP-1 receptor agonist. Hoewel ons onderzoek niet was 
ontworpen om te snappen hoe GLP-1 medicatie de bloeddruk kan veranderen, hebben we 
wel een aantal testen gedaan die inzicht kunnen geven. Allereerst hebben we gekeken naar 
de directe effecten van exenatide. In de gezonde jonge mannen (hoofdstuk 9) zagen we 
een toename van de bloeddruk direct na het starten van exenatide, wat leek te komen 
doordat het hart meer bloed rondpompte. Daarentegen zagen we bij de patiënten met type 
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2 diabetes (hoofdstuk 10) dat de bloeddruk leek te stijgen doordat de bloedvaten meer 
samenknepen. Waarom dit verschilt tussen gezonde mensen en patiënten met type 2 
diabetes is onduidelijk, en vereist meer onderzoek. 
Ook hebben we in hoofdstuk 10 gekeken naar de effecten van 12 weken behandeling 
met liraglutide of sitagliptine. Hoewel de bloeddruk daalde met liraglutide (maar niet met 
sitagliptine), konden wij geen verklaring hiervoor vinden met onze testen. Er lijkt in ieder 
geval niets te gebeuren met het zenuwstelsel, met de weerstand van de bloedvaten of met 
de hoeveelheid bloed dat het hart rondpompt. 
In dit onderzoek hebben we specifiek nog gekeken naar de effecten van GLP-1 medicijnen op 
bloeddrukdaling ná de maaltijd (hoofdstuk 11). Veel patiënten met type 2 diabetes hebben 
hier last van, en in heftige gevallen kan dit klachten geven als duizeligheid, misselijkheid 
en zelfs flauwvallen. We zagen dat na één dosis exenatide de bloeddruk na de maaltijd 
minder daalt, waarschijnlijk omdat de bloedvaten minder ver open gaan staan. Helaas blijkt 
dit gunstige effect van GLP-1 medicijnen niet aanwezig te zijn na 12 weken behandeling met 
liraglutide of sitagliptine.

Kleine Vaatjes
Als laatste onderdeel hebben we gekeken naar de effecten van GLP-1 medicatie op de 
kleinste bloedvaatjes van het lichaam, de haarvaatjes (capillairen), of microcirculatie. De 
microcirculatie speelt een grote rol bij de bloedvoorziening door het lichaam, en zorgt 
ervoor dat zuurstof en glucose uit het bloed kunnen worden opgenomen, en dat afvalstoffen 
kunnen worden afgevoerd. Diabetes geeft vaak schade aan de microcirculatie, waardoor 
blindheid en chronische nierziekte ontstaan. Aangezien in dierstudies is aangetoond dat 
GLP-1 medicijnen de microcirculatie kunnen verbeteren, wilden wij dit onderzoeken in 
mensen. Eerst hebben we weer gekeken in de gezonde jonge mannen (hoofdstuk 12). Hier 
bleek dat exenatide direct een toename geeft in de hoeveelheid capillairen. Toen we dit 
onderzoek herhaalden in patiënten met type 2 diabetes zagen we interessant genoeg géén 
effect van exenatide op de capillairen (hoofdstuk 13). Ook na 12 weken behandeling met 
liraglutide of sitagliptine werden geen veranderingen gezien op de microcirculatie. Het is 
onduidelijk waarom dit verschil bestaat tussen de gezonde mensen en de patiënten met 
type 2 diabetes, maar het zou kunnen zijn dat bij de diabetespatiënten de gevoeligheid voor 
de medicijnen is afgenomen. 

Conclusie
In onze studies hebben we gekeken naar hoe GLP-1 medicijnen het maagdarmkanaal en 
hart- en vaatstelsel beïnvloeden, en op die manier eventuele bijwerkingen of extra gunstige 
werkingen kunnen geven. We hebben aangetoond dat de DPP-4 remmer sitagliptine 
de alvleesklier een klein beetje stimuleert om spijsverteringssappen te maken, wat zou 
kunnen leiden tot een gering verhoogd risico op alvleesklierontsteking. Sitagliptine en de 
GLP-1 receptor agonist liraglutide hadden een neutraal effect op de galwegen, en tegen de 
verwachting in, verminderden niet de hoeveelheid levervet. GLP-1 receptor agonisten geven 
een toename van de hartslag in rust, en wij hebben gevonden dat dit waarschijnlijk komt 
door directe prikkeling van het hart. De bekende bloeddrukdaling van GLP-1 medicijnen 
hebben we ook gezien, maar kunnen we niet verklaren. Helaas hebben GLP-1 medicijnen 
geen gunstig effect op bloeddrukdalingen na de maaltijd, en vonden we ook geen gunstig 
effect op de kleinste vaatjes van het lichaam.
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Onze resultaten moeten we zien in het licht van vele andere studies waaruit blijkt dat GLP-
1 medicatie niet alleen een gunstig effect heeft op diabetes (waar deze medicijnen voor 
ontwikkeld zijn), maar ook op gewicht, cholesterol, bloeddruk, en zelfs hart- en vaatziekten. 
Het iets verhoogde risico op bijwerkingen als alvleesklierontsteking lijken niet op te wegen 
tegen deze gunstige effecten. Alles op een rijtje lijken deze medicijnen zelfs aantrekkelijker 
voor de behandeling van diabetes vergeleken met andere medicijnen, zoals andere pillen 
en insuline. 

In conclusie, de studies in dit proefschrift laten zien dat als je in detail kijkt naar de effecten 
van GLP-1 medicijnen op het maagdarmkanaal en hart- en vaatstelsel, er geen duidelijke 
signalen zijn voor ongunstige directe effecten van deze medicijnen. De GLP-1 medicijnen zijn 
een vriend, geen vijand.


