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Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Het aantal mensen met diabetes type 2 (T2D) neemt wereldwijd toe. Deze stijging is 
waarschijnlijk te wijten aan de vergrijzing van de bevolking, de economische ontwikkelingen 
en de toenemende verstedelijking leidend tot een meer sedentaire levensstijl en een 
grotere consumptie van ongezonde voedingsmiddelen die verband houden met obesitas. 
Deze risicofactoren behoren ook tot de bekende risicofactoren voor kanker en in Nederland 
is de 10-jaarsprevalentie van kanker sinds 1999 bijna verdubbeld (van 1,8% in 1999 naar 
3,5% in 2018). De vraag of deze twee ziekten met elkaar samenhangen is aan de orde 
gesteld en verschillende epidemiologische studies hebben een verhoogd risico op vele 
vormen van kanker bij mensen met T2D aangetoond. Diverse mechanismen zouden het 
verhoogde risico op kanker bij mensen met T2D kunnen verklaren: gemeenschappelijke 
risicofactoren, metabole verstoringen van T2D en het gebruik van bloedglucoseverlagende 
middelen. Bovendien zijn er veel methodologische uitdagingen bij het onderzoeken van 
deze complexe associatie, waardoor vertekening van resultaten kan optreden.

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van observationele studies over T2D, de behandeling 
van T2D en de relatie tussen T2D en kanker. Voor deze studies is gebruik gemaakt van het 
PHARMO DIAbetes, MANagement and Treatment (DIAMANT) cohort.

Om de relevantie van deze studies in perspectief te plaatsen, begint dit proefschrift met een 
artikel over het aantal mensen met diabetes in Nederland en een artikel waarin het gebruik 
van geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes beschreven wordt (Deel I). Omdat 
een betrouwbare trend van de prevalentie van diabetes in Nederland niet beschikbaar is, 
wordt in Hoofdstuk 2 de prevalentie van diabetes in Nederland in de loop van de tijd 
beschreven. Ook is gekeken naar de invloed van demografische veranderingen op deze 
trend. Voor deze studie is de Openbare Apotheek Databank van het PHARMO Databank 
Netwerk, die ongeveer 3 miljoen inwoners omvat, gebruikt. In de periode 1999-2014 is 
de prevalentie meer dan verdubbeld (van 1,8% in 1999 tot 4,9% in 2014) en slechts 56% 
van deze toename kan worden verklaard door demografische veranderingen. De overige 
44% werd verklaard door andere factoren. Obesitas kan een van deze factoren zijn, omdat 
de prevalentie van deze risicofactor de afgelopen 30 jaar in Nederland is verdubbeld. De 
stijgende prevalentie van T2D laat zien dat dit maatschappelijke probleem steeds groter 
wordt.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de behandeling van mensen met T2D in Nederland ten 
opzichte van vier andere Europese landen. Data van Nederland, Italië, Spanje, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk werd door ieder land zelf geanalyseerd met behulp van een common 
data model. Om de data per land op dezelfde manier te analyseren, werd een analysetool 
ontwikkeld en gedeeld met onderzoekers in de andere landen. Hierdoor weerspiegelen 
verschillen in behandelingspatronen tussen de landen daadwerkelijke verschillen die 
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niet door variatie in methodologie/analyses veroorzaakt zijn. Metformine was de meest 
gebruikte initiële behandeling in alle landen, zoals we ook hadden verwacht vanwege de 
nationale/Europese richtlijnen voor T2D. Daaropvolgende behandelingen verschilden per 
land. De meeste mensen in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk stapten over 
op een combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat (SU). In Italië werd deze 
combinatie overschaduwd door “andere behandelingen”, voornamelijk repaglinide. In 
Frankrijk kwamen behandelingen met dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4)-remmers het meest 
voor. Deze variaties weerspiegelen de verschillen tussen de nationale richtlijnen van de 
landen en worden vooral gezien bij de nieuwere incretine-gebaseerde behandelingen. 

Observationele studies die de klinische effectiviteit van incretine-gebaseerde behandelingen 
vergelijken zijn beperkt. In Hoofdstuk 4 is de klinische effectiviteit van liraglutide versus 
basale insuline onderzocht met betrekking tot veranderingen in geglyceerd hemoglobine 
(HbA1c), gewicht, body mass index (BMI), bloeddruk en lipiden (totaal cholesterol, ‘low-
density’-lipoproteïne [LDL] en ‘high-density’-lipoproteïne [HDL]). Mensen met T2D en een 
BMI ≥35 kg/m2 die startten met liraglutide (n=544) werden gematcht met mensen met T2D 
en een BMI ≥35 kg/m2 die startten met basale insuline (n=613). Vanaf 3 maanden verbeterde 
de glykemische controle in beide groepen, maar significant meer in de liraglutide-groep 
dan in de basale insuline-groep (12 maanden: -12.2 mmol/mol vs -8.8 mmol/mol). Bovendien 
waren gewicht en BMI na 12 maanden significant lager voor de liraglutide gebruikers vs 
gebruikers van basale insuline (-6.0 kg vs -1.6 kg en -2.1 kg/m2 vs -0.5 kg/m2, respectievelijk). 
Voor veranderingen in de andere uitkomstmaten werden geen significante verschillen 
gevonden.

Glykemische controle is geassocieerd met een lager risico op micro- en macrovasculaire 
complicaties. Hoofdstuk 5 beschrijft de associatie van verschillende maten van glykemie 
en micro- (diabetische voet, retinopathie en nefropathie) en macrovasculaire (coronaire 
hartziekte en cerebrovasculaire aandoeningen) complicaties. Alle HbA1c-metingen werden 
gebruikt om vier maten van glykemie te berekenen: index HbA1c, tijdsafhankelijke HbA1c, 
exponentieel voortschrijdend gemiddelde (‘exponential moving average’, EMA) en 
glykemische last. HbA1c op index toonde geen verband met alle micro- en macrovasculaire 
complicaties. De tijdsafhankelijke HbA1c- en EMA-modellen laten alleen een significante 
relatie zien voor de microvasculaire complicaties. Een statistisch significante relatie met 
glykemische last is gevonden voor alle geselecteerde micro- en macrovasculaire complicaties.
Het tweede deel van dit proefschrift focust op de associatie tussen T2D en/of 
bloedglucoseverlagende middelen en de karakteristieken van verschillend type kankers 
(Deel II, Hoofdstuk 6-9).

Epidemiologische studies hebben al aangetoond dat het risico op kanker bij mensen met T2D 
per kankertype verschilt; relatieve risico’s variëren van 0,84 voor prostaatkanker tot 2,23 voor 
hepatocellulair carcinoom. Met het toenemen van het gebruik van DPP-4-remmers voor de 
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behandeling van T2D groeide ook de zorg over het risico op pancreatitis en pancreaskanker 
door het gebruik van deze middelen. Omdat DPP-4 een vrij aselectief enzym is, hebben we 
een systematische review en meta-analyse uitgevoerd over de relatie tussen DPP-4-remmers 
en de incidentie van alle specifieke kanker types in vergelijking met een placebo of actieve 
geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (Hoofdstuk 6). Vijfentwintig studies 
voldeden aan de inclusiecriteria en de grootte van de DPP-4-remmer-groepen varieerde 
van 29 tot 8.212 mensen voor gerandomiseerde onderzoeken en van 2.422 tot 71.137 
mensen voor observationele studies. Op basis van de beschikbare resultaten vonden we 
geen bewijs voor een relatie tussen DPP-4-remmers en verschillende types kanker. Omdat 
de resultaten echter beperkt waren, was het niet mogelijk om te concluderen of DPP-4-
remmers gerelateerd zijn aan een verhoogd risico van verschillende types kanker op de 
korte termijn. De meeste geïncludeerde studies hadden methodologische beperkingen en 
de duur van de studies was relatief kort.

Insuline(analogen) worden ook genoemd als mogelijke verklaring voor het verhoogde 
risico op kanker bij mensen met T2D. De relatie tussen insuline(analogen) en de incidentie 
van borstkanker is veelvuldig bestudeerd, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de 
invloed van insuline(analogen) vóór de diagnose van borstkanker op de agressiviteit 
van de tumor. In Hoofdstuk 7 is de relatie tussen insuline(analogen) en pathologische 
borstkanker-karakteristieken beschreven met behulp van gegevens van het gekoppelde 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)-PHARMO DIAMANT cohort. Het koppelen van 
deze databanken resulteerde, voor zover we weten, in een van de grootste, gedetailleerde 
cohorten van vrouwen met borstkanker en T2D/insuline(analogen). Deze ‘nested’ case-
control studie toonde aan dat vrouwen met T2D (n=1.567) een verhoogd risico hebben om 
gediagnosticeerd te worden met een tumor met een verder gevorderd stadium, een hogere 
graad, maar minder vaak met een PR-negatieve tumor dan vrouwen zonder T2D (n=6.267). 
Vrouwen met T2D die insuline(analogen) gebruikten (n=388) ontwikkelden geen agressievere 
vormen van borstkanker in vergelijking met vrouwen met T2D zonder insuline(analogen) 
(n=1.179). 

Hoofdstuk 8 beschrijft de invloed van T2D op het geslachts- en locatiespecifieke risico van 
colorectaalkanker. Uit onze gematchte cohortstudie met mensen met en zonder T2D vonden 
we dat zowel mannen als vrouwen met T2D 1,3 keer meer kans hadden om colorectaal 
kanker te ontwikkelen dan hun gematchte controle. Dit verhoogde risico werd bij mannen 
met T2D vooral gezien bij distale darmkanker (HR [95% CI]: 1,42 [1,08-1,88]) en bij vrouwen 
met T2D vooral bij proximale darmkanker (HR [95% CI]: 1,58 [1,13-2,19]). Bovendien werden 
vrouwen met T2D van 70 jaar en ouder vaker gediagnosticeerd met proximale darmkanker 
dan met distale darmkanker. Meer aangepaste screeningsstrategieën bij mensen met T2D 
kunnen de effectiviteit van screening op colorectaal kanker optimaliseren in termen van 
vermindering van de incidentie en mortaliteit van colorectaal kanker. 
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Er bestaan veel methodologische uitdagingen bij het bestuderen van de relatie tussen 
diabetes en/of bloedglucoseverlagende middelen en kanker. In Hoofdstuk 9 is de invloed 
van onderzoeksopzet (matchen versus niet matchen) en van de definitie van follow-up of 
excluderen van mensen met incidente diabetes gedurende follow-up onderzocht. In beide 
onderzoeksopzetten, gebruikmakend van de drie definities van follow-up/excluderen, 
werden vergelijkbare niet-significante verhoogde risico’s voor borstkanker gevonden. 
Voor prostaatkanker resulteerden alle analyses in de niet-gematchte studie in een niet-
significant verlaagd risico, terwijl ze in de gematchte studie alle drie resulteerden in een 
significant verlaagd risico. Een consistent verhoogd risico op colorectaal kanker werd gezien 
in alle analyses en designs; niet-significant bij mannen en significant bij vrouwen. Over het 
algemeen laat de studie zien dat de richting van de relatie tussen T2D en borst-, prostaat- 
en colorectaalkanker relatief ongevoelig is. Matching kan confounding door de gematchte 
variabelen voorkomen, maar is niet altijd geschikt (bijvoorbeeld wanneer de gematchte 
variabelen geen confounders zijn). Om informatiebias tot een minimum te beperken heeft 
het de voorkeur om mensen die met T2D gediagnosticeerd worden, persoonstijd te laten 
bijdragen aan zowel de controlegroep (de persoonstijd voorafgaand aan de diagnose van 
diabetes) als aan de diabetesgroep (de persoonstijd na de diagnose van diabetes).

Samengevat geeft dit proefschrift een betrouwbare prevalentie van diabetes in Nederland in 
de loop van de tijd. Daarnaast draagt het bij aan de kennis over de relatie tussen T2D en/of 
bloedglucoseverlagende middelen en kanker. We hebben aangetoond dat gedetailleerde 
gegevens vereist zijn om methodologisch betrouwbaar onderzoek uit te voeren naar deze 
relatie. Het PHARMO DIAMANT cohort is een unieke en gedetailleerde database voor 
dit soort (farmaco)epidemiologisch onderzoek. Ondanks dat associaties tussen T2D en/
of bloedglucoseverlagende middelen en kenmerken van locatiespecifieke kankers zijn 
aangetoond, is het nog steeds mogelijk dat deze associatie verstoord wordt door het effect 
van ongemeten factoren. Op basis van de huidige stand van zaken en het onderzoek in dit 
proefschrift, konden wij niet aantonen dat bloedglucoseverlagende middelen het risico op 
kanker verhogen.
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