
Samenvatting voor de geïnteresseerde leek 

Het voorkomen van (ernstig) overgewicht of obesitas neemt wereldwijd ernstige vormen aan, 

met name door het overnemen van de zogenaamde Westerse leefstijl, dat wil zeggen hoge 

calorie-inname en weinig lichamelijke beweging. Deze verandering in leefstijl met bijkomend 

overgewicht leidt tot ongevoeligheid voor het hormoon insuline, een hormoon dat onder 

andere een belangrijke rol speelt bij de suiker- en vetstofwisseling. Door deze ongevoeligheid 

of resistentie kan insuline, dat dus wel aanwezig is, niet goed zijn werking hebben. Dit leidt 

tot hoge concentraties van insuline in het bloed, verhoogde bloeddruk en een gestoord vet- of 

lipidenmetabolisme, allemaal bekende risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en 

vaatziekten. Deze combinatie van factoren wordt het metabool syndroom genoemd en dit 

syndroom speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van type 2 diabetes mellitus, 

(voorheen ook wel ‘ouderdomssuikerziekte’ genoemd). Bij personen die hier namelijk een 

genetische aanleg voor hebben, kan de voortdurende vraag naar insuline resulteren in het 

tekort schieten van de insuline-producerende cellen in de alvleesklier, of te wel de betacellen. 

Hierdoor ontstaat onder andere een (te) hoge bloedsuiker en dus type 2 diabetes mellitus.  

 

Bij mensen die insuline-ongevoelig zijn en type 2 diabetes mellitus hebben, zullen de 

stofwisselingsstoornissen meer uitgesproken worden wanneer zij een maaltijd eten. Hierdoor 

ontstaan tijdelijk nog hogere concentraties van suiker (glucose), vetdeeltjes (triglyceriden en 

vrije vetzuren) en insuline in het bloed. Omdat het langer duurt voordat deze verstoringen 

verwerkt zijn en men meerdere maaltijden per dag eet, zijn de bloedvaten bijna 24 uur per dag 

blootgesteld aan een milieu waarin gemakkelijk ontsteking, bloedstolling en (daardoor) 

aderverkalking (atherosclerose) ontstaan.  

 

Patiënten met type 2 diabetes hebben een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- 



en vaatziekten. De zogenaamde ‘klassieke’ risicofactoren hiervoor zijn roken, hoge bloeddruk 

en hoog cholesterolgehalte. Deze factoren kunnen echter het hoge risico voor hart- en 

vaatziekten bij patiënten met type 2 diabetes maar deels verklaren. Het is niet ondenkbaar dat 

de stofwisselingsstoornissen die optreden na de maaltijd, ofwel postprandiaal, leiden tot 

verstoringen aan de bloedvatwand en bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. 

Aanwijzingen voor deze relatie worden in Hoofdstuk 1a uitgebreid besproken en samengevat 

aan de hand van de literatuur.   

 

In dit proefschrift hebben we de relatie tussen postprandiale verstoringen in onder andere 

glucose, insuline en vetdeeltjes, en het risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten 

bestudeerd bij mensen met een verhoogd risico hierop. Verder hebben we mogelijke 

onderliggende mechanismen, zoals toename van oxidatieve stress, verstoring van functie van 

de vaatwandbekleding (endotheel) en veranderingen in aantallen en samenstelling van 

zogenaamde micropartikels, na het nuttigen van maaltijden bestudeerd.  

 

Micropartikels zijn blaasjes die afgesnoerd worden door diverse cellen in 

lichaamsvloeistoffen, zoals bloed en speeksel, tijdens activatie en celdood (apoptose). Deze 

micropartikels vormen een heterogene populatie en hun aantal, cellulaire herkomst, 

samenstelling en functionele eigenschappen hangen nauw samen met de omstandigheden die 

tot hun ontstaan hebben geleid. In het bloed van gezonde personen zijn micropartikels 

aanwezig die met name afkomstig zijn van bloedplaatjes (trombocyten), maar in geringere 

mate ook van witte bloedcellen (lymfocyten, leukocyten), rode bloedcellen (erytrocyten) en 

endotheelcellen. De stolling, veruit de bekendste eigenschap van micropartikels, wordt 

gefaciliteerd door de aanwezigheid van negatief geladen fosfolipiden op het micropartikel-

oppervlak en, soms, door de expositie van weefselfactor. Daarnaast zijn micropartikels ook 



betrokken bij ontstekingsreacties, het moduleren van endotheelfuncties, het bevorderen van 

celgroei, chemotaxis, apoptose en het uitgroeien van getransplanteerde hematopoëtische 

stamcellen. Op grond van hun functionele eigenschappen vormen micropartikels mogelijk de 

ontbrekende schakel tussen de verschillende processen die ten grondslag liggen aan het 

ontstaan van atherosclerotische vaatschade. In Hoofdstuk 1b bespreken we uitgebreid de 

mogelijke rol van micropartikels bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. 

 

Voorgaande onderzoeken waarbij het effect van een maaltijd op risicofactoren voor het 

ontstaan van hart- en vaatziekten werd gemeten, maakten gebruik van slechts 1 maaltijd, vaak 

vloeibaar van samenstelling, waarna vervolgens tot 8 uur allerlei metingen werden verricht. 

Dit terwijl men in het dagelijks leven meerdere (vaste) maaltijden per dag nuttigt. Om eerder 

genoemde mogelijke relatie tussen verschillende componenten van postprandiale metabole 

verstoringen en risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten te bestuderen, 

kozen wij voor een uitgebreide onderzoeksopzet. Om de rol van hoge bloedglucosewaarden te 

ontrafelen, hebben we metingen verricht bij mannen met het metabool syndroom 

(overgewicht, verhoogde bloeddruk, gestoorde vetstofwisseling) zonder gestoorde 

bloedglucosewaarden en bij mannen die dat wel hadden, dus type 2 diabetes mellitus. Om 

vervolgens de bijdrage van het metabool syndroom te meten, hebben we beide groepen 

vergeleken met gezonde mannen van gelijke leeftijd. Door deze mannen gedurende 24 uur te 

observeren, waarbij zij 3 vaste gestandaardiseerde maaltijden kregen voorgeschoteld als 

ontbijt, lunch en avondeten op vaste tijdstippen, konden wij diverse aspecten van onder 

andere het vetmetabolisme bij deze groepen deelnemers bestuderen. Het is mogelijk dat de 

hoeveelheid vet in de lever hierbij een belangrijke rol speelt omdat de lever van belang is voor 

de vetstofwisseling en een vervette lever, de zogenaamde Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 

(NAFLD), vaak voorkomt bij mensen met het metabool syndroom en type 2 diabetes. In 



Hoofdstuk 2 laten we zien dat meerdere maaltijden, genuttigd als ontbijt, lunch en avondeten, 

bij mannen met het metabool syndroom en met type 2 diabetes, inderdaad leidt tot hogere 

concentraties van vetdeeltjes in het bloed, vergeleken met gezonde mannen. De hoeveelheid 

vet in de lever blijkt hierin van belang te zijn: hoe meer levervet, hoe hoger de verstoringen 

waren. Daarnaast beschrijven we in Hoofdstuk 4 dat de hoeveelheid levervet effect heeft op 

de verzadiging van HDL-cholesteroldeeltjes (het zogenaamde ‘goede cholesterol’) met 

vetdeeltjes na 3 maaltijden, waardoor deze HDL-cholesteroldeeltjes minder goed 

functioneren. Niet alleen vonden we dat de functie van het HDL-cholesterol verstoord raakte, 

ook een functie van de binnenbekleding van de vaatwand, het endotheel, werd gestoord na het 

nuttigen van de 3 maaltijden, vooral bij de mannen met type 2 diabetes. 

 

De postprandiale veranderingen in HDL- en LDL (het ‘slechte’ cholesterol)-

cholesteroldeeltjes hebben we nader bestudeerd. De resultaten hiervan staan beschreven in 

Hoofdstuk 3. We laten zien dat de (langdurig) verhoogde concentraties van vetdeeltjes in het 

bloed na de maaltijd, zoals we zien bij het metabool syndroom en type 2 diabetes, resulteert in 

verzadiging van de HDL- en LDL-deeltjes, waardoor deze ontvankelijk worden voor oxidatie 

en hierdoor kunnen bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten.  

 

Ten tijde van het opstarten van het onderzoek was nog niet bekend wat het effect is van 

postprandiale veranderingen op de vorming en samenstelling van micropartikels. Daarom 

hebben wij allereerst bij gezonde jonge mannen uitgezocht wat het effect is van 2 

gestandaardiseerde, vaste en opeenvolgende maaltijden (ontbijt en lunch) op deze celblaasjes 

in combinatie met eerdergenoemde risicofactoren, en vergeleken we dit met de resultaten van 

een dag waarop de deelnemers nuchter bleven. In Hoofdstuk 5 beschrijven we dat bij deze 

gezonde jonge mannen de veranderingen die optreden in de concentraties van glucose, 



vetdeeltjes en insuline in het bloed na inname van 2 vetrijke maaltijden al leiden tot 

verhoogde oxidatieve stress, disfunctioneren van het endotheel en verhoogde aantallen 

micropartikels, in vergelijking met de nuchtere dag.  

Omdat de postprandiale periode en micropartikels beiden in relatie worden gebracht 

met de bloedstolling, hebben we bestudeerd of de gevonden veranderingen in aantallen 

micropartikels gerelateerd waren aan bloedstolling. Deze resultaten worden beschreven in 

Hoofdstuk 6. Niet alleen bestudeerden we de aantallen micropartikels, maar ook hun 

cellulaire herkomst, samenstelling en eigenschap om bloedstolling in het laboratorium te 

bevorderen. Hierbij vonden we dat in de postprandiale periode vooral het aantal 

micropartikels afkomstig van rode bloedcellen verhoogd raakt. Daarnaast zagen we dat er 

veranderingen optraden in de samenstelling van de wand van de micropartikels, namelijk van 

de zogenaamde fosfolipiden, waaruit de wand voor een groot deel bestaat. Ondanks de 

verhoogde aantallen en veranderingen in de fosfolipidensamenstelling zagen we geen 

verandering in de bloedstolling, zowel in het bloed van de deelnemers tijdens de testdagen als 

bij het bestuderen van de stollingsbevorderende eigenschappen van de micropartikels in het 

laboratorium.  

In Hoofdstuk 7 beschrijven we het effect van de metabole verstoringen die ontstaan 

na het nuttigen van 3 maaltijden (ontbijt, lunch en avondeten) op aantallen en herkomst van 

micropartikels bij mannen van middelbare leeftijd met en zonder het metabool syndroom. 

Verder onderzochten we of deze eventuele veranderingen gerelateerd waren aan de stijfheid 

van de bloedvaten. De stijfheid van de bloedvaten is een risicofactor voor het ontstaan van 

hart- en vaatziekten: hoe stijver de bloedvatwand, hoe hoger het risico. We laten zien dat er 

veranderingen in de aantallen micropartikels van rode bloedcellen en van geactiveerde witte 

bloedcellen en bloedplaatjes optraden bij de mannen met het metabool syndroom. Opvallend 

is dat deze bepaalde subpopulaties zowel positief als negatief gerelateerd waren aan de 



stijfheid van de bloedvaten. Zo waren hogere aantallen van bloedplaatjes afkomstige 

micropartikels gerelateerd aan een verminderde stijfheid van de bloedvaten. Deze 

bevindingen passen bij de gedachte dat micropartikels niet alleen nadelige gevolgen hebben.    

 

Bij mannen met type 2 diabetes vonden we dat de metabole verstoringen die optraden 

na het eten van de 3 maaltijden leidden tot verhoogde aantallen van micropartikels afkomstig 

van de binnenbekleding van bloedvaten (endotheel). Niet alleen waren deze aantallen 

gerelateerd aan de hoogte van de vetdeeltjes-, glucose- en insulineconcentraties, ook hingen 

deze aantallen micropartikels samen met een functie van het endotheel, namelijk het 

zogenaamde vaatverwijdende vermogen hiervan. Deze resultaten staan beschreven in 

Hoofdstuk 8.  

 

In Hoofdstuk 9 gaan we uitvoerig in op de rol die micropartikels zouden kunnen 

spelen in het ontstaan van hart- en vaatziekten. We beschrijven dat micropartikels niet alleen 

nadelige gevolgen kunnen hebben, maar zelfs ook gunstige gevolgen. Het afsnoeren van 

micropartikels door cellen zou beschouwd kunnen worden als het afgeven van vuilniszakjes 

waardoor de cel gevrijwaard blijft van schadelijke prikkels afkomstig van zowel binnen als 

van buiten de cel. Hierdoor draagt de afsnoering van micropartikels bij aan de vitaliteit en 

overleving van de cel. 

 

Samenvattend, bij mannen met het metabool syndroom en mannen met type 2 diabetes 

wordt de postprandiale staat gekarakteriseerd door verhoogde concentraties van schadelijke 

vetdeeltjes in het bloed, die vervolgens ook daarin langer blijven circuleren vergeleken met 

gezonde mannen. Dit wordt voor een deel verklaard door de verhoogde hoeveelheid vet in de 

lever, voor een ander deel door verhoogde glucoseconcentraties bij type 2 diabetes. Deze 



postprandiale metabole verstoringen leiden tot verhoogde oxidatieve stress, verstoringen van 

de functie van het endotheel en de afsnoering van micropartikels door verschillende cellen. 

Hierdoor zouden verstoringen in het postprandiale metabolisme bij kunnen dragen aan het 

ontstaan van hart- en vaatziekten, vooral bij populaties met een verhoogd risico hierop zoals 

mensen met het metabool syndroom en type 2 diabetes.  

 


