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Lange termijn glucose –en 
bloeddrukregulatie in klinische T2DM 
patiënten. 
Het merendeel (83%) van de T2DM patiënten 
in onze studiepopulatie had een goed gecon-
troleerde glucoseregulatie over een gemiddelde 
periode van 5.7 jaar, met stabiele HbA1c waarden 
onder of nabij de streefwaarde (7%/53 mmol/
mol [Hoofdstuk 2]).  De bloeddrukregulatie was 
bij 86% van de patiënten adequaat gecontroleerd 
(bloeddrukwaarden op of onder 140mmHg 
[Hoofdstuk 5]). 

Met behulp van latente klasse analyse, een in-
novatieve statistische methode, hebben we vier 
subgroepen kunnen onderscheiden die ieder een 
verschillende glucoseregulatie over de tijd heb-
ben; een goede glucoseregulatie groep, een snelle 
responders groep, een matige glucoseregulatie 
groep en een non-responders groep, met respec-
tievelijk 83.1%, 8.2%, 5.2% en 3.4% patiënten in 
de verschillende subgroepen. De goede glucos-
eregulatie subgroep had goed gecontroleerde en 
stabiele HbA1c waarden gedurende de gehele fol-
low-up periode. Patiënten in de snelle responders 
groep initieerden zeer hyperglycaemisch, maar 
reageerden goed op glucose verlagende medi-
catie en behaalden de streefwaarde binnen twee 
jaar. Patiënten met een matige glucoseregulatie 
vertoonden in eerste instantie een goede respons 
op glucose verlagende medicatie, dit hield echter 
geen stand en na verloop van tijd verslechterde 
de glucoseregulatie. De non-responders subgroep 
had een suboptimale glucoseregulatie gedurende 
de gehele follow-up periode. Hogere HbA1c 
waarden, een langere diabetesduur en een lagere 
leeftijd bij diagnose waren geassocieerd met een 
minder gunstig verloop van de glucoseregulatie 
(Hoofdstuk 2). 

De meeste patiënten behaalden een goede glu-
coseregulatie bij het gebruik van metformine,  
sulfonylureas of een combinatie van beiden. Een 
kwart van de patiënten startte met het gebruik 
van insuline gedurende follow-up. T2DM patiënt-
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Patiënten met type 2 diabetes mellitus (T2DM) 
hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling 
van microvasculaire en macrovasculaire com-
plicaties. Echter, niet iedere T2DM patiënt loopt 
hetzelfde risico om bovengenoemde complicaties 
te ontwikkelen. Het risico op de ontwikkeling 
van complicaties is afhankelijk van verscheidene, 
individuele risicofactoren. De huidige richtlijnen 
houden geen rekening met deze individuele risi-
cofactoren en de aanbevelingen voor het aantal 
controles en de te behalen glucose –en bloed-
drukstreefwaarden zijn dan ook voor iedere 
patiënt gelijk. De richtlijnen zijn met name ge-
baseerd op uitkomsten van klinisch gerandomis-
eerde studies (RCT’s). Echter, de patiënten die in 
aanmerking komen voor deelname aan RCT’s re-
flecteren niet altijd de werkelijke T2DM populatie. 
De werkelijke T2DM populatie is ouder en heeft 
meer comorbiditeiten. Het blijkt dan ook dat op 
dit moment meer dan 50% van de T2DM patiënt-
en de glucose -en/of bloeddrukstreefwaarde niet 
behaalt. 
De huidige “one size fits all” richtlijnen passen dus 
niet bij iedere T2DM patiënt. Daarom hebben wij 
onderzocht of er in de klinische T2DM populatie 
subgroepen te onderscheiden zijn met een ver-
schillend verloop in glucoseregulatie (Hoofdstuk 
2 en 3) en bloeddrukregulatie (Hoofdstuk 5) en 
een hiermee gepaard gaand hoger dan wel lager 
risico op de ontwikkeling van complicaties. Daar-
naast hebben we onderzocht of hoge proinsuline 
waarden geassocieerd zijn met een verhoogd 
risico op kankermortaliteit (Hoofdstuk 4) en of 
de aanwezigheid van retinopathie een risicofac-
tor is voor de ontwikkeling van linker ventrikel 
dysfunctie (Hoofdstuk 6) en cognitieve dysfunctie 
(Hoofdstuk 7). Als laatste hebben we een geper-
sonaliseerd screeningsmodel voor retinopathie 
gevalideerd, welke mogelijk kan leiden tot een 
veilige reductie van de screeningsfrequentie voor 
retinopathie. 
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bestaan van deze subgroepen voor de klinische 
praktijk zijn. Is het erg dat verschillende sub-
groepen zijn en hebben deze groepen ook een 
verhoogd risico op microvasculaire complicaties 
en/of overlijden? 

In de subgroepen met een suboptimale glucos-
eregulatie kwamen zowel retinopathie als mi-
croalbuminurie significant vaker voor. De non-
responders subgroep had tevens een stijgende 
prevalentie van microalbuminurie, terwijl de 
prevalentie in de andere subgroepen stabiel bleef 
of zelfs een dalende trend liet zien (Hoofdstuk 
2). Bij patiënten die insuline gingen gebruiken 
gedurende follow-up, hadden patiënten met de 
hoogste HbA1c waarden (>80 mmol/mol) bij aan-
vang een significant verhoogd risico op het krijgen 
van retinopathie en microalbuminurie (Hoofdstuk 
3). In de subgroepen met een suboptimale bloed-
drukregulatie was microalbuminurie tevens sig-
nificant vaker aanwezig. De subgroepen met een 
onvoldoende of geen respons op antihypertensiva 
hadden tevens een verhoogd risico op het krij-
gen van retinopathie. Daarnaast hadden patiënten 
met een onvoldoende respons een bijna tweemaal 
verhoogd risico eerder te overlijden, al dan niet 
ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen 
(Hoofdstuk 5). 

Retinopathie als een risicofactor voor de 
ontwikkeling van andere diabetes gerela-
teerde complicaties 
Met de trend gaande van een ‘one size fits all’ 
zorgmodel richting meer gepersonaliseerde 
zorg is het nodig om T2DM patiënten te kun-
nen stratificeren op hun individuele risico op het 
ontwikkelen van onomkeerbare en progressieve 
complicaties. Retinopathie is een van de eerste 
complicaties die optreedt bij T2DM en kan zelfs 
al vier tot zeven jaar aanwezig zijn voordat een 
patiënt daadwerkelijk gediagnosticeerd wordt 
met T2DM. De aanwezigheid van retinopathie 
op het moment van diagnose zou kunnen komen 
door langere perioden van, meestal symptoom-
vrije, hyperglycaemie (het ‘legacy effect’ zoals be-

en die insuline gebruiken hebben over het alge-
meen een slechtere glucoseregulatie dan patiënt-
en die een goede glucoseregulatie bereiken met 
alleen metformine en/of sulfonylureas, zelfs na 
initiatie van insulinetherapie. Om de effectiviteit 
van insuline op de glucoseregulatie te vergroten, 
is het belangrijk te weten welke factoren van inv-
loed zijn op de effectiviteit van insuline. Om deze 
reden zijn patiënten geselecteerd die insuline gin-
gen gebruiken gedurende de follow-up periode. 
Binnen deze groep hebben we tevens subgroepen 
geïdentificeerd die een verschillend verloop in 
glucoseregulatie hadden na de start van insuline. 
Een van de belangrijkste bevindingen was dat geen 
van de geïdentificeerde subgroepen een goede 
glucoseregulatie wist te bereiken na de initiatie 
van insuline. De grootste subgroep (88.7%) liet 
wel een stabiele glucoseregulatie over de tijd zien, 
echter de HbA1c waarden bleven verhoogd en de 
streefwaarde werd niet bereikt in 60.1% van de 
patiënten (Hoofdstuk 3). 

Vier subgroepen met een verschillende bloed-
drukregulatie zijn geïdentificeerd. Alhoewel de 
grootste subgroep (85.6%) een adequate bloed-
drukregulatie had met bloeddrukwaarden op of 
onder de streefwaarde (≤ 140 mmHg), zijn er 
ook drie subgroepen geïdentificeerd met een 
verslechterde bloeddrukregulatie; 5.6% van de 
patiënten had een verlate respons op antihyper-
tensiva, 3.4% had een onvoldoende respons en 
nog eens 3.4% vertoonde geen respons op an-
tihypertensiva. Subgroepen met een slechtere 
bloeddrukregulatie waren significant ouder, waren 
vaker van het vrouwelijke geslacht en gebruikten 
vaker antihypertensiva in vergelijking met patiënt-
en die een adequate bloeddrukregulatie hadden 
(Hoofdstuk 5). 

Klinische subgroepen met een 
verhoogd risico op de ontwikkeling van 
complicaties 
Nadat subgroepen met een suboptimale glucose 
-en/of bloeddrukregulatie waren geïdentificeerd, 
bleef de vraag wat de consequenties van het 
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Conclusie
Dit proefschrift levert lange-termijn bewijs voor 
de klinische effectiviteit van de huidige T2DM 
richtlijnen in ‘the Real World’. Alhoewel de 
meeste patiënten een goede glucose -en/of bloed-
drukregulatie behaalden, hebben we ook groepen 
geïdentificeerd met een suboptimale glucose –
en/of bloeddrukregulatie. Voor deze patiënten 
verschaffen de huidige richtlijnen mogelijk niet 
de beste behandelingsstrategieën en zou geper-
sonaliseerde zorg ervoor kunnen zorgen dat de 
glucose -en bloeddrukwaarden beter gereguleerd 
worden om zo de ontwikkeling van complicaties 
te verminderen. 
We hebben laten zien dat met name jongere 
patiënten baat zouden kunnen hebben bij meer 
gepersonaliseerde diabetes zorg om zo een ver-
beterde glucoseregulatie te bereiken en, mogelijk, 
te beschermen tegen de ontwikkeling van (mi-
crovasculaire) complicaties. Met behulp van ge-
personaliseerde screening voor retinopathie kan 
het aantal screenings veilig verminderd worden 
tot wel 61%. Evidence-based gepersonaliseerde 
zorgmodellen voor T2DM als geheel kunnen de 
volgende stap zijn om de zorg voor T2DM in ‘the 
Real World’ te verbeteren. 

schreven in Hoofdstuk 1). Omdat hyperglycaemie 
een verhoogd risico geeft op de ontwikkeling van 
diabetes gerelateerde complicaties, zou de aan-
wezigheid van retinopathie op het moment van 
diagnose patiënten met een verhoogd risico op 
andere complicaties kunnen identificeren. Om 
deze reden hebben we onderzocht of de aan-
wezigheid van retinopathie geassocieerd was met 
de ontwikkeling van linker ventrikel systolische en 
diastolische dysfunctie acht jaar later (Hoofdstuk 
6) en met cognitieve dysfunctie (Hoofdstuk 7). 
We vonden dat retinopathie inderdaad geasso-
cieerd was met een 8% verlaagde linker ventrikel 
ejectiefractie in mannen. Echter, we vonden geen 
significante associaties tussen retinopathie en ve-
randeringen in linker ventrikelfunctie in vrouwen 
(Hoofdstuk 6). Ook konden we geen significante 
associatie tussen de aanwezigheid van retinopa-
thie en cognitieve dysfunctie aantonen. Patiënten 
met visus-bedreigende retinopathie hadden wel 
een slechtere cognitieve functie dan patiënten 
zonder visus-bedreigende retinopathie (Hoofd-
stuk 7). 

Gepersonaliseerde screening voor  
retinopathie in de klinische praktijk 
Veel landen hanteren een jaarlijks of tweejaarli-
jks screeningprogramma om te controleren op 
de aanwezigheid van retinopathie, welke over het 
algemeen ingebed is in de reguliere diabeteszorg. 
Slechts een klein deel van de patiënten ontwikkelt 
uiteindelijk visus bedreigende retinopathie. Daar-
om is de ‘one size fits all’ aanpak te duur en tijdrov-
end. Een meer gepersonaliseerd screeningsmodel, 
gebaseerd op individuele risicofactoren, zou een 
meer efficiënte methode kunnen zijn om op de 
aanwezigheid van retinopathie te controleren. 
Om deze reden hebben we een nieuw, geperson-
aliseerd screeningsmodel gevalideerd. We vonden 
dat, bij gebruik van het gepersonaliseerde model, 
een reductie in het aantal screenings kan worden 
behaald variërend van 23% tot 61%, wanneer re-
spectievelijk wordt vergeleken met jaarlijkse of 
tweejaarlijkse screening (Hoofdstuk 8). 


