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Nederlandse samenvatting
Metformine is het meest voorgeschreven geneesmiddel voor de behandeling 
van diabetes mellitus en wordt derhalve wereldwijd door miljoenen mensen 
dagelijks ingenomen. Bij een verhoogde concentratie van metformine in het bloed 
(intoxicatie) kan een toename van lactaat (melkzuur) in het bloed ontstaan. Dit is 
een ernstige complicatie welke uitgebreide therapie op de intensive care unit (IC) 
behoeft met desondanks een hoog risico op overlijden. Een dergelijke intoxicatie 
kan gebeuren wanneer iemand te veel metformine heeft ingenomen, of wanneer 
de uitscheiding door de nieren is verminderd. Het doel van dit proefschrift is om 
de farmacokinetische (de opname, verdeling en uitscheiding van een geneesmiddel 
in het lichaam) en farmacodynamische (de werking van het geneesmiddel) 
eigenschappen van metformine gedurende kritische ziekte beter te begrijpen. In 
hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding van het onderwerp gegeven. 

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht of de toevoeging van toenemende concentraties 
van metformine gedurende ex vivo normotherme (37°C) machine perfusie van 
ratten- en varkensnieren invloed heeft op de uitscheiding van metformine door 
de nier. 

Vergeleken met ratten die voorafgaand aan perfusie alleen metformine oraal 
toegediend kregen was de uitscheiding van metformine verminderd in nieren 
die vervolgens geperfundeerd werden met respectievelijk 30 mg/L of 300 mg/L 
metformine. Daarentegen was de kreatinine klaring (een maat voor de nierfunctie) 
niet verschillend tussen de groepen, maar was deze wel duidelijk verminderd ten 
opzichte van de kreatinine klaring bij gezonde varkens. In varkensnieren bleef de 
metformineconcentratie binnen het therapeutische bereik gedurende de eerste 
90 minuten van normotherme perfusie. De metformineconcentratie liep daarna 
snel op waarbij een gemiddelde concentratie van 179,3 ± 38,8 mg/L op het eind 
van het experiment bereikt werd. De metformine klaring nam tot 90 minuten van 
perfusie toe en daalde nadien, terwijl de kreatinine klaring gedurende het hele 
experiment relatief stabiel bleef. Hoewel onze hypothese was dat metformine 
zijn eigen uitscheiding negatief zou beïnvloeden, bleek deze observatie meer 
waarschijnlijk op verzadiging van de metformine transporters in de nier te berusten. 
Dit werd onder meer onderstreept door een Michaelis-Menten constante (95% 
betrouwbaarheidsinterval) van 23,0 (10,0–52,3) mg/L. Als alternatieve verklaring 
voor bovenstaande observatie werden parameters van het renale metabolisme 
en de fractionele natrium excretie, een maat voor tubulaire functie binnen dit 
normotherme machine perfusie model beoordeeld. De hoeveelheid toegediende 
metformine had geen effect op de fractionele natrium excretie. Echter, in nieren 
die aan 300 mg/L metformine blootgesteld werden was respectievelijk de 
zuurstofconsumptie verminderd en de hoeveelheid lactaat toegenomen. 



189

A

Nederlandse samenvatting

Concluderend nam de metformine uitscheiding af wanneer de nier was 
blootgesteld aan een toenemende concentratie van hetzelfde medicijn. In plaats 
van dat er gedurende kortstondige blootstelling een zelf-remmend effect optreedt, 
is verzadiging van metformine transporters de meest waarschijnlijke verklaring. 
Toediening van een extreem hoge dosering metformine bleek op de korte termijn 
geen negatieve effecten te hebben op de tubulaire functie. Het metabolisme 
was alleen in nieren aangedaan die geperfundeerd werden met de zeer hoge 
metformineconcentratie van 300 mg/L.

Hetzelfde diermodel werd gebruikt in hoofdstuk 3, waarbij onderzocht werd 
of pre- en postconditionering met metformine ischemie-reperfusie schade 
kan verminderen. Hierin werd geen belangrijk beschermend effect van zowel 
pre- als postconditionering met metformine gedurende normotherme machine 
perfusie van ratten- en varkensnieren op zowel nierfunctie en -schade gevonden. 
Een belangrijke observatie ten aanzien van potentieel toxische effecten van 
metformine is dat extreem hoge concentraties van metformine (tot 300 mg/L) niet 
geassocieerd waren met parameters van nierschade of verminderde nierfunctie. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een sub-analyse van de GIPS-III studie. 
In deze studie werden patiënten zonder diabetes mellitus, die een percutane 
coronaire interventie vanwege een ST-segment elevatie myocardinfarct 
ondergingen, gerandomiseerd naar metformine of placebo gedurende vier 
maanden. De verandering (± standaardfout) van de geschatte kreatinine klaring 
vier maanden na randomisatie verschilde niet tussen patiënten die metformine 
(-5,9 ± 0,8 ml/min/1.73m2) of placebo voorgeschreven kregen (-7,1 ± 0,8 ml/
min/1.73m2; P = 0,27 voor de interactie van metformine gebruik met de factor 
tijd). Na correctie voor covariabelen was randomisatie naar de metformine groep 
eveneens niet geassocieerd met het ontstaan van contrast-geïnduceerde acute 
nefropathie (odds ratio 0,96, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,52−1,75). Het 
starten van metformine bij patiënten zonder diabetes of nierfunctiestoornissen 
die net contrast toegediend hadden gekregen voor het verrichten van een 
percutane coronaire interventie had dus geen negatieve of positieve invloed op 
de nierfunctie. Gedurende de studieperiode werden geen ziekenhuisopnames 
vanwege lactaatacidose gemeld. 

Lactaat is één van de sterkste vroege voorspellers van overlijden bij kritisch zieke 
patiënten. Het is aangetoond in relatief kleine cohortstudies dat metformine 
gebruikers gemiddeld genomen een hoger lactaat hebben, zonder dat ze een 
verhoogd risico op overlijden hadden. In hoofdstuk 5 is onderzocht of de relatie 
tussen lactaat en overlijden verschillend is voor metformine gebruikers en niet-
gebruikers wanneer zij op de IC opgenomen waren. 
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Om dit te bewerkstelligen werd een cohort bestudeerd van 37.293 patiënten die 
tussen januari 2010 en augustus 2017 in Noord-Denemarken op de IC waren 
opgenomen en binnen 12 uur na IC opname een lactaat gemeten hadden. Van 
deze groep patiënten gebruikten 3183 (9%) metformine. De hoogte van het lactaat 
was zeer sterk geassocieerd met het risico om te overlijden voor zowel metformine 
gebruikers als niet-gebruikers. Echter, de relatie tussen het lactaat en overlijden was 
anders voor metformine gebruikers dan niet-gebruikers. Metformine gebruikers 
hadden een lager overlijdensrisico indien ze hetzelfde lactaat hadden als niet-
gebruikers, ongeacht de hoogte van het lactaat. Dientengevolge is de relatie tussen 
het lactaat en overlijden naar rechts geschoven voor metformine gebruikers. Ten 
tijde van het interpreteren van het lactaat bij een kritisch zieke patiënt moet dus met 
het mogelijke gebruik van metformine rekening gehouden worden. 

Gebruikmakend van dezelfde database wordt in hoofdstuk 6 de verandering van 
lactaat over de tijd voor metformine gebruikers en niet-gebruikers weergegeven. 
Metformine gebruikers hadden een 0,61 (95% betrouwbaarheidsinterval 
0,45–0,77) mmol/L hoger lactaat in de vroege fase van kritische ziekte dan niet-
gebruikers, maar dit verschil verdween binnen 24 uur na IC opname. In dit 
hoofdstuk is gebleken dat de nierfunctie voorafgaand aan ziekenhuisopname 
geen belangrijk effect op het verloop van lactaat gedurende de tijd had. Het 
beloop van het lactaat gedurende de tijd was daarentegen beduidend verschillend 
bij patiënten die gedurende de eerste dag van IC opname matig tot ernstige 
nierfunctiestoornissen hadden ontwikkeld, terwijl deze associatie afwezig was 
bij patiënten met ongestoorde nierfunctie of milde nierfunctiestoornissen. De 
belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat acute nierfunctiestoornissen 
invloed hebben op de relatie tussen metformine gebruik en de hoogte van het 
lactaat gedurende de eerste 24 uur van IC opname. 

In hoofdstuk 7 wordt het klinisch beloop en resultaten verkregen tijdens obductie 
van een patiënt met een accidentele metformine intoxicatie (metformine-
geassocieerde lactaat acidose, MALA) beschreven. Een aantal dagen na het 
ontstaan van gastro-intestinale klachten werd de beschreven patiënt opgenomen 
op de IC vanwege acuut nierfalen en een zeer ernstige lactaatacidose. Achteraf 
bezien kan de lactaatacidose door een combinatie van septische shock, leverfalen 
en metformine accumulatie verklaard worden. Het laatste blijkt uit een toxische 
metformineconcentratie van 24,6 mg/L ten tijde van IC opname. Ondanks 
nierfunctievervangende therapie en optimale ondersteunende behandeling 
bleef de patiënt anuur en overleed uiteindelijk 39 uur na IC opname vanwege 
multiorgaanfalen. 

Bij de obductie werden tekenen van een ‘shocklever’ en tevens  acute tubulus-
necrose van de nier gezien. De metformineconcentratie in gehomogeniseerd 
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nierweefsel was met 36,8 mg/kg een achtvoud hoger dan de laatst gemeten met-
formine plasmaconcentratie. In andere organen, waaronder de lever, was de met-
formine weefselconcentratie daarentegen vergelijkbaar met de plasmaconcen-
tratie. Op basis hiervan denken wij dat metformine niet meer vanuit de nier naar 
het circulerend volume kon herverdelen, terwijl dit nog wel mogelijk was in het 
weefsel van andere organen. Immers, de metformine plasmaconcentratie daalde 
door het gebruik van nierfunctievervangende therapie, waarna de metformine-
concentratie in de overige organen een nieuw evenwicht met de concentratie in 
het bloed vond. Mogelijkerwijs zijn de renale (actieve) metforminetransporters ten 
gevolge van acute tubulusnecrose gecompromitteerd geraakt. Hierdoor zou intra-
cellulaire retentie van metformine kunnen zijn ontstaan. Het is onbekend of dit 
fenomeen op zichzelf ook necrose in de nier heeft veroorzaakt.

In hoofdstuk 8 worden de farmacokinetische eigenschappen van 
metformine uiteengezet. Vervolgens wordt een hypothese ten aanzien 
van het ontstaansmechanisme van een MALA beschreven. Patiënten met 
een MALA ontwikkelen namelijk binnen een opmerkelijk korte termijn een 
levensbedreigende lactaatacidose. Tot op heden is voor dit snelle ontstaan nog 
geen bevredigende verklaring gevonden. In dit hoofdstuk wordt een casus van 
een patiënt, die vanwege MALA op de IC werd opgenomen (maximale metformine 
plasmaconcentratie 22,6 mg/L), beschreven. Bij deze patiënt is de totale 
hoeveelheid metformine die door dialyse en via de urine werd uitgescheiden 
berekend. Dit kwam neer op slechts een gemiddelde dagdosis van 1769 mg. 
Een dergelijk kleine hoeveelheid medicijn in het lichaam duidt op een evenzeer 
klein verdelingsvolume. Op basis van klinische studies wordt onder normale 
omstandigheden het verdelingsvolume van metformine geschat op 300 L, terwijl 
het berekende verdelingsvolume in dit geval een viervoud lager lag. Voor de 
meeste medicijnen is een verdelingsvolume een vaststaande farmacokinetische 
parameter. Een veranderlijk verdelingsvolume is een typische eigenschap voor 
medicijnen die door actief transport naar weefsels worden getransporteerd, zoals 
metformine. In een farmacokinetisch model werd een situatie met een fictieve 
patiënt gesimuleerd waarin een verminderde metformineklaring (30 ml/min) 
werd gecombineerd met verschillende verdelingsvolumes. Onze fictieve patiënt 
ontwikkelde binnen enkele dagen een toxische metformineconcentratie (10 mg/L) 
wanneer het verdelingsvolume 75 liter bedraagt, terwijl deze concentratie bij een 
verdelingsvolume van 300 liter ca. twee keer zo laat werd bereikt. Aangezien de 
zuurgraad opname, transporter-gemedieerde herverdeling en uitscheiding van 
metformine beïnvloedt, zou acidose een centrale rol in het ontstaan van een MALA 
kunnen spelen. Vroege herkenning van het ziektebeeld gevolgd door agressieve 
behandeling met natriumbicarbonaat voorafgaand het starten van hemodialyse 
op de IC zou bij MALA een hoeksteen van vroege resuscitatie kunnen worden.
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Dankwoord
Het zit erop! Een proefschrift is meer dan de spreekwoordelijke stapel artikelen met 
een kaft eromheen. Het is namelijk een reis op zowel persoonlijk als professioneel 
vlak. Een dergelijke reis maak je niet alleen, maar je wordt vergezeld én geholpen 
door velen die ik graag via deze weg zou willen bedanken. Het spijt mij zeer als ik 
vergeten ben iemand te noemen. 

Prof. dr. D.J. Touw, beste Daan. Mijn PhD traject is tegelijkertijd met jouw komst 
vanuit het Haagsche naar het hoge Noorden begonnen. In den beginne werd 
jouw formele rol nog beperkt door bureaucratie van ‘het systeem’, maar je bent 
gegroeid tot een spin in het web die dwarsverbanden legt in één van jouw vele 
netwerken, tot iemand met uitgebreide vak- en literatuurkennis, maar bovenal tot 
een promotor die met een duidelijke stip op de horizon sturing aan het onderzoek 
heeft gegeven. Bedankt daarvoor. Tevens hopen Frank en ik stiekem dat je de DJ 
op ons (uitgestelde) promotiefeest wilt zijn. 

Dr. M.W.N. Nijsten, beste Maarten. De drijvende kracht achter dit boekje. Een kleine 
tien jaar geleden ben bij jou begonnen om data voor het traumaonderzoek van 
Moniek te verzamelen. Ik weet niet precies meer hoe ik erin ben gerold, maar voor 
ik wist werd ik verantwoordelijk gemaakt om de ‘metformine-avond’ te organiseren 
en werden de contouren van mijn MD/PhD traject duidelijk. Ik heb bewondering 
voor jouw ogenschijnlijk onuitputtelijke stroom aan onderzoeksideeën, volharding 
om hypothesen daadwerkelijk uit te zoeken, en vindingrijkheid om dit dan ook te 
bewerkstelligen. Bij het slepen van minstens 300 kg aan dialyse-badwater in de 
avonduren komen alle drie de voorbeelden naar voren, maar ook mijn wens om dat 
soort exercities zo snel mogelijk te vergeten. Dank voor jouw kritische blik, inclusief 
het tot de laatste letter doorlezen van een manuscript, maar bovenal het vertrouwen 
wat ertoe heeft geleid dat we een hoop mooie projecten hebben kunnen doen. Wie 
weet wat de toekomst nog in petto heeft!

Dr. C.F. Christiansen, dear Christian. My warmly welcomed stay in Aarhus has 
been an incredible experience during which I’ve learned a great deal on how to 
perform high-quality research, but also on (international) collaboration, being a 
blunt Dutch surrounded by polite Danes, and, most importantly, hygge. Giving me 
a (direly required) crash course in epidemiology and statistics did change how I 
assess studies and interpret data, for which I want to thank you. Hopefully, we can 
work together on exciting new research in the future. 

Graag wil ik de beoordelingscommissie, Prof. dr. J.G.W. Kosterink, prof. dr. R.T. 
Gansevoort en prof. dr. D.W. de Lange hartelijk bedanken voor het lezen en 
beoordelen van mijn proefschrift. 
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Prof. dr. I.C.C. van der Horst, prof. dr. A.M.G.A. de Smet en prof. dr. A.R. 
Absalom, beste Iwan, Anne Marie en Tony. Ondanks dat jullie formeel geen rol 
meer hebben ten aanzien van mijn PhD-traject wil ik jullie van harte danken voor 
de begeleiding en het bieden van een luisterend oor. Hopelijk tot snel! 

Eveneens wil ik prof. dr. D.J. Van Veldhuisen, prof. dr. P. van der Harst, 
prof. E. Fontaine, dr. K. Damman, dr. E. Lipsic, dr. W.F.A. Den Dunnen, dr. 
C.F.M. Franssen en dr. N.C. Punt hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de 
verschillende artikelen gepubliceerd in dit proefschrift.

Prof. dr. B. Jespersen, dear Bente. Without you I wouldn’t have ended up in Aarhus, 
which eventually has been one of the best steps in my, albeit short, research 
career. Thank you so much for sticking your head out by helping me with funding, 
connecting me to Christian, but also having me at your nephrology Christmas party.  
Prof. dr. H.T. Sørensen, dear Henrik, thank you for having me at your department. 
It is truly amazing what you’ve build up the last couple of decades. 

Dear Adam Hulman, although we just met at the end of my stay in Aarhus, I 
want to thank you so much for helping me out with the non-linear modeling and 
introducing me to the intruiging world of latent class trajectory analysis. Although I 
did not had the time to finish that part, I hopefully will do in the future. Dear Trine 
Frøslev, in-depth knowledge regarding pearls and pitfalls of the data you collect is 
essential to subsequently use it correctly. Without your tremendous work on data 
management, I wouldn’t be able to perform the research I did for my thesis. Dear 
Reimar Thomsen, it was a pleasure working with you. I really think restructuring 
the Annals of Intensive Care paper improved it a lot, although I have to admit that I 
sighed loudly when I read your comments on the initial draft. Thank you for giving 
me an insight into working with big pharma. Dear Søren Viborg Vestergaard, 
hopefully, I did not annoy too much by distracting you from your work by my 
enthousiasm. Baking pancakes with stroop together with you, your wife, and your 
kids was a blast! I accidentally stole your USB-drive, for which a replacement is 
added to the package containing my thesis. 

Additionally I would like to thank Helle Vester, Ziyan Liew, U e Heide-Jørgensen, 
Damien d’Amien, Elena Dudukina (I am still a bit jealous on your R functions), 
Mette Nørgaard, Sanne Lausen Wolff, J akob K nudsen, P riscilla L ee, Y ongfu 
Yu, Maria Bisgaard Bengtsen, Diana Hedevang Christensen, Eskild Bendix 
Kristiansen, Bianka Darvelic, Nina Mckinnon Edwards, Morten Madsen, Philip 
Munch, Cathrine Fonnesbech Hjorth, Thomas Johannesson Hjelholt, Simon Kok 
Jensen, Lindsay Collin, Marco Eijken (hartelijk dank voor de barbecue!), members 
of Run for Friendship, the numerous roommates of the IC dorm, and all others I 
did not mention by name for making my stay in Aarhus an unforgettable one! 
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Het Chirurgisch Onderzoeks Laboratorium heeft een speciale plek in mijn hart 
gekregen. Als bevroren weefsel-stampende en pipet-vernietigende laboratorium 
nitwit heb ik na uitgebreide aanmoediging van Tina Jager, Judith van Zanden en 
Leonie Venema onder verscherpt toezicht van Jacco Zwaagstra schoorvoetend 
kennis gemaakt met de wondere wereld van normotherme machine perfusie 
van transplantatieorganen. Dit werk hadden we nooit kunnen verrichten zonder 
de hulp, expertise en organisatietalent van Henri, prof. dr. H.G.D. Leuvenink, 
waarvoor zeer hartelijk dank. Hopelijk kan ik ooit ook zulke leuke laudatio’s 
voordragen. Vincent van Suylen ik waardeer onze dienst-koffie-momentjes zeer 
en hopelijk tot snel in de Smederij! Ik sta bij jou in het krijt aangezien je me uit 
de brand hielp ten tijde van een huisjesmelker-crisis. Tina, als lotgenoot nabij 
de poolcirkel hebben we elkaar gesteund ten tijde van de donkere en vooral 
regenachtige dagen in de overgang van herfst naar winter. Complement is voor 
mij hocus pocus maar complimenten voor jouw gedrevenheid met een mooi 
proefschrift als resultaat. Gelukkig wonen jullie nu wat minder ruraal dan in Egg-
mountain of andere verre oorden, dus hopelijk zien we mekaar weer wat vaker! Het 
feit dat mijn gebrek aan Kilimanjaro-beklimmingen en andere exorbitante hobby’s 
jou, Judith, niet heeft weerhouden om mij uit te nodigen als vaste escalatievogel 
van jouw huisfeesten en mij te omarmen als mede negende-ganger, zegt al meer 
dan genoeg. Ben trots op je dat je door al het harde werk de opleidingsplek in 
Enschede gekregen hebt. Lieve Leonie, lange dagen, verschillende projecten en 
meerdere kleuren haar verder zijn we dan zo ver, ik ben de laatste van het stel 
die zijn proefschrift mag verdedigen. Over de afgelopen periode zijn we steeds 
meer samen gaan werken en dat doe ik met veel plezier. Het is niet altijd even 
makkelijk geweest, maar ik ben trots op je dat je bent gekomen waar je nu staat 
(incl. omvangrijk boekje!). Je bent een zorgzaam, lief en goed mens. Daarom ben ik 
ook ontzettend blij dat je m’n paranimf bent!

Onderzoek doe je niet alleen, maar het uitvoeren van nierperfusies is echt teamwork. 
Daarom wil ik Tobias Huijink, Petra Ottens, Andrie Westerkamp, Nynke de 
Jong, Janneke Wiersema-Buist, Annick van Furth, Leonie van Leeuwen, Cyril 
Moers, Susanne Veldhuis, Aukje Brat,  Dayo van Heereveld, Nienke Tiddens, 
Tim Eertman, Hanno Maassen, Merel Pool, Kalong Zhang, Veerle Lantinga, 
Jing Zheng, Koen Hendriks en de vele anderen verbonden aan het COL hartelijk 
bedanken. Anne van Erp wat hebben wij een monsterklus in de MRI-kelder van het 
ziekenhuis in Aarhus verricht. Respect voor het feit hoe jij alles voor mekaar hebt 
gekregen. Het heeft mij uiteindelijk zes maanden Denemarken opgeleverd!

Mireille Wessels, Jan Roggeveld en, in een eerder stadium Remco Koster. 
Middels het analyseren van honderden, zo niet duizend, samples hebben jullie 
een waanzinnige bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ik 
heb jullie meermaals uitgebreid bedankt, maar dat kan niet vaak genoeg gezegd 
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worden. Wanneer ik weer eens verdwaasd op het lab van de KFF rondliep heeft 
iedereen, onder leiding van onder andere Hiltjo Kuiper, met engelengeduld mij 
de weg in de duisternis gewezen. 

Ondanks dat het onderzoek met de STEMI database niet heeft geleid tot een 
publicatie wil ik de hulp van Minke Hartman, Wouter Wieringa, Tom Hendriks 
en Chris Lexis niet onbenoemd laten. Evenzeer wil ik Ambulancezorg Groningen, 
waaronder Ronald de Vos, Alexander Veen, Erwin Juffermans, Angelique 
Nienhuis, Philip Grundmeijer en Joyce Tijhof-Harkema hartelijk bedanken voor 
hun gastvrijheid, enthousiasme en hulp. Helaas functioneerde de lactaatmeter 
niet zoals verwacht en beloofd! Als ‘dwarsverband’ van Daan werd ik via Inge de 
Graaf opeens in precision-cut slices en hogere transportkunde geïntroduceerd. 
Wat heb ik veel van je geleerd, terwijl ik eigenlijk gevraagd werd om input te 
leveren. Charlotte Henstra, je hebt ontzettend hard gewerkt, waar Marieke Hof 
mooi op heeft kunnen voortborduren. Hopelijk levert al het werk van jullie een 
mooie publicatie op! 

Niet te vergeten mijn collega’s van de IC. De donderdag-krokketendag-club. Lieve 
Lara “Lairs” Zwakman-Hessels, Amadeus, elektrolyt tovenaar en bananeneter (al 
mag tomatensap ook). Het spijt me dat ik zoveel over je schouder spiekte, maar 
ik was gewoon te nieuwsgierig. Een lach, een traan en een near-collaps in Wenen 
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