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N E D E R L A N D S E  S A M E N VAT T I N G

Introductie

Groeihormoon (GH) wordt samen met andere hormonen (namelijk prolactine en de aansturings-

hormonen voor geslachtshormonen, schildklierhormoon, en stresshormoon) gemaakt, opgeslagen 

en uitgescheiden door de voorkwab van de hypofyse. De hypofyse is een klier midden in het hoofd, 

onder de hersenen, gelegen achter de neusbrug in een holte in de schedelbasis (het zogeheten 

Turkse zadel). GH regelt de groei van de lange pijpbeenderen. Aangezien er ook na het stoppen van  

de lengtegroei bij mensen GH wordt geproduceerd, werd aangenomen dat het meerdere functies had 

in het lichaam. GH zorgt in het lichaam voor de aanmaak van de op insuline gelijkende groeifactor-1 

(IGF-1). GH en IGF-1 werken allebei anabool. Dit betekent dat ze een positief effect hebben  

op de eiwitaanmaak, de vetafbraak, en spieropbouw. Daarnaast beïnvloeden ze de glucosehuishouding 

in het lichaam. De IGF-1 concentratie in het bloed is geslacht- en leeftijdsafhankelijk.  

Op de kinderleeftijd wordt een stijging waargenomen met de hoogste piek tijdens de puberteit. 

Daarna daalt de concentratie gestaag. GH en IGF-1 concentraties kunnen ook beïnvloed worden 

door andere factoren zoals de voedingstoestand, overgewicht, of andere hormonen. 

Het dalende IGF-1 gehalte bij de ouder wordende mens wordt wel in verband gebracht met 

leeftijdsafhankelijke ziektes zoals hart- en vaatziekten. Een laag IGF-1 is gerelateerd aan het vaker 

voorkomen van hart- en vaatziekten. Aan de andere kant, een hoog IGF-1 wordt in verband gebracht 

met een hogere kans op het krijgen van kanker. Het feit dat IGF-1 een groeifactor is, wordt hiervoor 

als verklaring gebruikt. In deel II van dit proefschrift wordt met behulp van een database met daarin 

de gegevens van 1319 gezonde ouderen onderzocht of wij een relatie kunnen aantonen tussen  

de hoogte van het IGF-1 en overleving, hart- en vaatziekten, en kanker. 

Naast gezonde ouderen, onderzochten we ook patiënten met een GH tekort. GH tekort dat 

is ontstaan op kinderleeftijd heeft vaak geleid tot een gestoorde lengtegroei. Als het GH tekort  

op volwassen leeftijd is ontstaan zijn de symptomen een verstoord cholesterol profiel, 

een ongezonde lichaamssamenstelling met meer vetweefsel en minder spiermassa en  

verminderde botdichtheid, inspanningsvermogen, spierkracht en kwaliteit van leven. Er zijn 

aanwijzingen dat het hebben van een GH tekort uiteindelijk leidt tot meer hart- en vaatziekten 

en toegenomen sterfte. Aangezien het hebben van een GH tekort meestal het gevolg is van 

een aandoening van de hypofyse, zijn er vaak ook andere hormoonassen aangedaan hetgeen 

ook een effect zou kunnen hebben op de gezondheid. Pas sinds 1995 worden volwassenen met 

een GH tekort behandeld met GH suppletie nadat er studies waren verschenen waarin bleek dat 

behandeling de bovengenoemde symptomen kon verbeteren. In deel IV van dit proefschrift 

wordt met behulp van een landelijke database van alle Nederlandse patiënten die GH behandeling 

kregen voorgeschreven, onderzocht of GH behandeling daadwerkelijk een gunstig effect heeft 

op sterfte en worden patiënten met alleen een GH tekort vergeleken met patiënten bij wie 

er meerdere hypofysehormonen zijn aangedaan. Daarnaast wordt in een literatuuroverzicht 

gekeken of GH behandeling een gunstig of ongunstig effect heeft op bepaalde ziektes, zoals hart-  

en vaatziekten, kanker, botbreuken, en suikerziekte. Ondanks dat we GH al 20 jaar voorschrijven 

aan patiënten met een GH tekort is het eigenlijk nooit goed onderzocht welke dosering optimaal is. 

In deel III van dit proefschrift onderzoeken we of we met het verhogen dan wel verlagen van de GH 

dosering een verandering teweeg brengen in het cholesterol, lichaamssamenstelling en het welzijn  

van de patiënt. 
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Naast GH tekort bestaat er ook een ziekte die gepaard gaat met GH overproductie, acromegalie 

genaamd. Acromegalie is meestal het gevolg van een tumor in de hypofyse die teveel GH 

produceert. Patiënten met acromegalie kunnen last hebben van groei van de handen en voeten, 

maar ontwikkelen vaak ook eerder suikerziekte en hart- en vaatziekten. Daarnaast kan groei van 

de tumor in de hypofyse voor lokale problemen zorgen. Deze kan namelijk op de oogzenuw 

drukken en leiden tot afname van de gezichtsvelden en daarnaast tot dubbelzien. Deze tumoren 

kunnen het beste verwijderd worden door middel van een operatie. Het succes van deze operatie 

is afhankelijk van de ervaring van de chirurg, maar ook van de karakteristieken van de tumor, zoals 

bijvoorbeeld de grootte van de tumor en de richting waarin deze is gegroeid. In deel V van dit 

proefschrift onderzoeken we in een groep acromegalie patiënten of we achteraf karakteristieken 

kunnen aanwijzen die het al dan niet slagen van de operatie kunnen voorspellen. Gezien deze 

operatie aan de hypofyse in een aantal gevallen gecompliceerd wordt door uitval van één of 

meerdere hypofysehormonen zijn er ook patiënten die een GH tekort ontwikkelen na eerst een GH 

overproductie te hebben gehad. Deze interessante groep patiënten wordt nog apart onderzocht in 

de landelijke database van alle Nederlandse patiënten met GH behandeling. 

In dit proefschrift worden verschillende aspecten van een verhoogd en verlaagd GH 

beschreven. We onderzoeken in gezonde ouderen de relatie van IGF-1 met ziekte en sterfte. 

Daarnaast onderzoeken we in volwassenen met een GH tekort de gunstige en ongunstige effecten 

van GH behandeling en zoeken we naar de optimale dosering. Tenslotte onderzoeken we patiënten  

die behandeld zijn voor GH overproductie. Dit alles met het doel bij te dragen aan de bestaande 

kennis om deze patiënten van betere, eventueel meer geïndividualiseerde, zorg te kunnen voorzien 

in de nabije toekomst.

Resultaten

In deel II worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de relatie tussen IGF-1 en 

sterfte en ziekte in gezonde ouderen. In hoofdstuk 2 bleek dat een laag IGF-1 gehalte een hoger 

risico op sterfte geeft in vergelijking met een gemiddeld IGF-1. Het risico op sterfte specifiek door 

hart- en vaatziekten was verhoogd bij zowel laag en hoog IGF-1 in vergelijking met een gemiddeld 

IGF-1. Een relatie met kanker werd niet gevonden. In hoofdstuk 3 werd in dezelfde groep gekeken 

naar de relatie met het metabool syndroom. Dit is een cluster van factoren, namelijk toegenomen 

middelomtrek, hoog triglyceridengehalte, verlaagd HDL cholesterol, verhoogde bloeddruk en 

verhoogde bloedsuiker. Bij het hebben van drie of meer van deze factoren spreekt men van het 

metabool syndroom en dit geeft een verhoogd risico op aderverkalking en uiteindelijk hart- en 

vaatziekten. Ouderen met een hoog IGF-1 hadden vaker het metabool syndroom dan ouderen met 

een laag IGF-1. Het U-vormige verband van IGF-1 met hart- en vaatziekten lijkt dus niet volledig 

verklaard te kunnen worden door het metabool syndroom. Het is mogelijk dat er verschillende 

mechanismen een rol spelen bij dit U-vormige verband. 

In deel III worden de resultaten weergegeven van een klinische studie met 32 patiënten met 

GH tekort die reeds met GH werden behandeld in het VU medisch centrum. Er werd geloot of zij 

een ophoging of een verlaging van hun GH dosering kregen gedurende 24 weken. In hoofdstuk 

4 werd gekeken naar het effect op lichaamssamenstelling, cholesterol, inspanningsvermogen en 

tolerantie. Het ophogen leidde tot een vermindering van de middelomtrek, maar ook tot een 
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verslechtering van het HDL cholesterol bij mannen. Daarnaast rapporteerden de patiënten meer 

klachten van spierpijn. In hoofdstuk 5 werd het effect op de hersenen en het welzijn onderzocht. 

Bij vrouwen bleek het ophogen van de GH dosering te leiden tot toename van energie, maar ook 

tot verslechtering van geheugenfunctie. Bij mannen werden geen veranderingen gevonden. 

In hoofdstuk 6 werd nog specifiek gekeken naar enkele aspecten die het risico op hart-  

en vaatziekten zouden kunnen beïnvloeden, namelijk de functie van de kleine bloedvaten en  

de insulinegevoeligheid. Het ophogen van de GH dosering lijkt de functie van de kleine bloedvaten 

te verbeteren, deels verklaard door het verminderen van de middelomtrek. Echter het ophogen 

leidde ook tot een verslechtering van de insulinegevoeligheid. Al met al zou je kunnen stellen dat 

het ophogen van de GH dosering wel verbetering geeft van bepaalde risicofactoren voor hart-  

en vaatziekten en welzijn bij vrouwen, maar helaas is er een nadelig effect op de insulinegevoeligheid.

In deel IV worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de langetermijneffecten 

en veiligheid van GH behandeling bij volwassenen met een GH tekort. In hoofdstuk 7 werd in  

de landelijke database van alle Nederlandse patiënten die GH behandeling kregen, gekeken naar het 

verschil tussen patiënten met alleen een GH tekort en patiënten die meerdere tekorten hebben van 

hypofysehormonen. Patiënten met alleen een GH tekort waren minder aangedaan met betrekking 

tot risicofactoren voor hart- en vaatziekten, echter beide patiëntengroepen profiteerden 

van GH behandeling. In hoofdstuk 8 werd in de landelijke database gekeken wat het effect  

van de GH behandeling is geweest op de overleving. Na het uitsluiten van hoog-risico patiënten 

waren de sterftegetallen gelijk aan de algemene Nederlandse populatie, behalve voor vrouwen. 

Deze hadden een hoger sterftegetal door hart- en vaatziekten. Het sterftegetal door kanker was 

niet verhoogd. In hoofdstuk 9 is een literatuuroverzicht gegeven van alle studies die het effect van 

GH behandeling beschrijven op bepaalde ziektes, namelijk hart- en vaatziekten, botbreuken, kanker 

en suikerziekte. Concluderend lijkt GH behandeling gunstig met betrekking tot het voorkomen  

van hart- en vaatziekten, botbreuken en sterfte. Wel werd er een verschil tussen mannen en 

vrouwen gevonden. GH leidt niet tot meer kanker, maar over het ontwikkelen van suikerziekte kon 

geen duidelijke uitspraak worden gedaan. 

In deel V worden de resultaten weergegeven van twee studies bij patiënten met GH 

overproductie. In hoofdstuk 10 werd in een groep van 30 patiënten met acromegalie die zijn 

geopereerd in retrospect gekeken of er karakteristieken zijn aan te wijzen die een niet-succesvolle 

hypofyse operaties zouden kunnen voorspellen. Een tumor die groter was dan 20 mm, die groeit 

naar beneden, dan wel naar de zijkanten, leken voorspellers voor het niet slagen van de operatie. 

Het gestandaardiseerd bekijken van de tumor middels beeldvorming kan helpen om de succeskans 

van de operatie te voorspellen. In hoofdstuk 11 werd in de landelijke database van alle Nederlandse 

patiënten die GH behandeling kregen, gekeken naar patiënten die GH tekort ontwikkelden nadat ze 

waren behandeld voor GH overproductie. Deze groep was meer aangedaan door het GH tekort met 

betrekking tot risicofactoren voor hart- en vaatziekten dan patiënten die behandeld waren voor 

een hypofysetumor die geen hormonen produceerde. Behandeling met GH had een gunstig effect 

op het cholesterol. Het is echter raadzaam de glucosehuishouding goed in de gaten te houden.  
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Klinische implicaties

De resultaten in dit proefschrift weerleggen de gedachte dat GH behandeling en een hoog 

IGF-1 overeenkomen met de Fontein Der Eeuwige Jeugd. Hoog-normale IGF-1 waarden in het 

bloed en GH behandeling zijn weliswaar niet gerelateerd aan meer kans op kanker, maar hoog-

normale IGF-1 waarden lijken ook niet volledige te beschermen tegen sterfte als gevolg van  

hart- en vaatziekten. Daarnaast bleek dat tijdens GH behandeling een hoog-normaal IGF-1 gehalte 

meer insulineresistentie geeft, hetgeen zou kunnen leiden tot suikerziekte. Daarnaast is gebleken 

dat de onderliggende oorzaak van het GH tekort, de uitgebreidheid van de hypofyse-uitval,  

de leeftijd en het geslacht van de patiënt allemaal het effect van de behandeling beïnvloeden. Dit 

pleit voor een meer op maat gemaakt behandelplan met betrekking tot dosering en monitoring van 

GH behandeling in de toekomst.

Discussie en toekomstperspectieven

Dit proefschrift gebruikt gegevens uit twee grote epidemiologische studies, een retrospectief 

statusonderzoek en een prospectieve klinische studie om meer te leren over de effecten van een 

verhoogd en een verlaagd GH. Het voordeel van grote databases is dat er veel gegevens beschikbaar 

zijn waar rekening mee gehouden kan worden in de analyses. Zo kan bijvoorbeeld gecorrigeerd 

worden voor medicatiegebruik of het hebben van andere aandoeningen die de resultaten zouden 

kunnen beïnvloeden. Echter waren we bij de landelijke database van alle Nederlandse patiënten die 

GH behandeling kregen wel afhankelijk van wat de behandelende artsen in de medisch dossiers 

opschreven. Er is een kleine kans dat belangrijke gegevens hierdoor gemist worden. Voor het 

beoordelen van het gunstige effect van GH behandeling bij patiënten met GH tekort is eigenlijk een 

groep patiënten met GH tekort die niet behandeld worden nodig om echt iets te kunnen zeggen over 

het effect. Een goede controlegroep ontbreekt helaas in de studies naar de langetermijneffecten 

van GH behandeling. 

Echter, de studies beschreven in dit proefschrift zijn relevant voor de klinische praktijk.  

Zo vulden de studie in acromegalie patiënten met een gestandaardiseerd classificatie systeem en 

de klinische studie bij patiënten met GH behandeling voor GH tekort met de beste streef IGF-1 

waarden tijdens behandeling hiaten op die er bestaan in de recente richtlijnen. Daarnaast worden 

met behulp van grote databases vragen beantwoord die interessant zijn voor het werk van de 

endocrinoloog. De database met alle Nederlandse patiënten met GH behandeling is groot genoeg 

om ook bij verschillende subgroepen te kijken naar meer individueel afgestemde behandelingen. 

Tenslotte, naast surrogaat markers voor hart- en vaatziekten, wordt er ook naar harde eindpunten 

gekeken als morbiditeit en sterfte zoals beschreven in het systematische review. 

Voor de toekomst is het belangrijk dat er meer onderzoek gedaan gaat worden naar  

de bruikbaarheid van totaal IGF-1 als marker voor GH activiteit en dat alternatieven worden 

bestudeerd. Daarnaast is het belangrijk om meer onderzoek te doen naar subgroepen patiënten 

met GH tekort om uit te zoeken welke patiënten meer of minder baat hebben van GH behandeling 

mede gezien het feit dat GH behandeling kostbaar is en niet geheel zonder risico’s. Met behulp 

van onze landelijke database zou meer onderzoek kunnen worden gedaan naar voorspellers 

voor een goede respons op de behandeling. Hiernaast verdient het verschil tussen mannen en 

vrouwen dat regelmatig wordt aangetroffen meer aandacht en zou de dataverzameling voortgezet 
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moeten worden om meer informatie te verkrijgen over klinisch belangrijke eindpunten zoals  

hart- en vaatziekten, suikerziekte en kanker. 

Conclusies

•	 Er is een U-vormig verband tussen de hoogte van het IGF-1 en het ontwikkelen van  

hart- en vaatziekten in gezonde ouderen

•	 Verschillende mechanismen zijn verantwoordelijk voor het verband tussen hoog 

en laag IGF-1 met (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten 

•	 Tijdens GH behandeling lijkt een hoog-normaal IGF-1 gehalte gunstig 

met betrekking tot middelomtrek en welzijn, echter ongunstig op de 

glucosehuishouding

•	 Langdurige GH behandeling is gunstig met betrekking tot de overleving en het 

voorkomen van hart- en vaatziekten en botbreuken

•	 Vrouwen met langdurige GH behandeling houden een verhoogde sterfte als 

gevolg van hart- en vaatziekten

•	 Hoog-normaal IGF-1 in gezonde ouderen en langdurige GH behandeling zijn niet 

gerelateerd aan het krijgen van kanker

•	 Patiënten met alleen GH tekort zijn metabool minder aangedaan dan patiënten 

die uitval hebben van meerdere hypofysehormonen, maar ondervinden wel 

voordeel van GH behandeling

•	 Patiënten met GH tekort nadat ze behandeld zijn voor GH overproductie 

zijn metabool meer aangedaan dan patiënten die behandeld zijn voor een 

hypofysetumor die geen hormonen produceert

•	 Behandeling met GH na behandeld te zijn voor GH overproductie lijkt gunstig 

behalve met betrekking tot de glucosehuishouding

•	 GH producerende hypofysetumoren groter dan 20 mm, met groei naar beneden 

of opzij lijken de kans op een niet geslaagde operatie te voorspellen

•	 Er moet meer aandacht komen voor een op maat gemaakt behandelplan 

met betrekking tot de GH dosering en het monitoren van GH behandeling bij 

patiënten met GH tekort

•	 Het verschil in effect van GH behandeling bij mannen en vrouwen verdient  

meer onderzoek

•	 Er is meer onderzoek nodig naar de mate van effect van GH behandeling bij 

verschillende patiëntengroepen






