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Nederlandse Samenvatting 

 
 
Type 2 diabetes en de micro- en macrovasculaire complicaties vormen een groeiend 
probleem voor de volksgezondheid.  Daarnaast verschuift de prevalentie van obesitas 
en inactiviteit naar jongere leeftijd, wat bijdraagt aan de ziektelast van type 2 diabetes 
en zijn complicaties, zoals hart- en vaatziekten en nierziekten. Doordat diabetes en de 
complicaties chronische ziekten zijn en bovendien voorkomen kunnen worden, is de 
identificatie van individuen met een hoog risico op deze ziekte essentieel voor 
preventieve maatregelen. Deze benadering voorkomt belasting van individuen met 
een laag risico op deze ziekten bij interventie en beperkt daarmee de kosten voor de 
volksgezondheid. Om het toekomstige risico op deze ziekten in te schatten worden 
betrouwbare en praktische scores of vragenlijsten aanbevolen. Een betrouwbare score 
kan natuurlijk ook bruikbaar zijn om de patiënt te informeren over zijn of haar 
toekomstig risico op ziekten en kan de behandelend arts helpen beslissingen te 
nemen omtrent verdere behandeling.  

Er zijn meerdere risicoscores beschikbaar voor het voorspellen van het 
toekomstige risico op diabetes en de complicaties. Deze risicoscores dienen echter 
nog gevalideerd te worden in onafhankelijke populaties en aangepast op basis van 
verandering door behandeling en in patiënt karakteristieken. Het toevoegen van 
biologische kenmerken, zoals biomarkers, kan de voorspellende waarde van een 
risicoscore verbeteren en de specificiteit van de voorspelling voor diabetes of de 
bijhorende complicaties verhogen.  

Op basis van een systematische review zijn de meest relevante bestaande 
risicoscores voor het voorspellen van type 2 diabetes geselecteerd. Vervolgens zijn 
verschillende analytische methoden gebruikt voor het valideren en vergelijken van 
deze risicoscores op basis van hun voorspellende waarde in een grote Nederlandse 
populatie (Hoofdstuk 2). Deze analyse liet zien dat de meeste risicoscores valide zijn 
om individuen met een hoog of laag risico op type 2 diabetes binnen 5 tot 10 jaar te 
identificeren.  Echter, de meeste risicoscores overschatten het absolute risico op 
diabetes in onze validatiestudie. De calibratie van deze risicoscores kan verbeterd 
worden door te corrigeren voor verschillen tussen de setting waarin de score 
ontwikkeld is en de specifieke setting waarin hij gebruikt zal worden (bv. door 
correctie voor incidentie van diabetes in de betreffende populaties of sterkte van de 
verschillende predictoren).  
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Dit werd gevolgd door de analyses beschreven in de hoofdstukken 3, 4 en 8. 
Deze analyses werden gestratificeerd voor geslacht om mogelijke geslachtsverschillen 
in voorspellend vermogen en incremental voorspellende waarde van 
leverfunctietesten te balanceren. We lieten zien dat bestaande voorspellingsmodellen, 
zoals KORA, bij vrouwen een iets beter discriminerend vermogen hadden om een 
hoog risico op diabetes  te identificeren dan bij mannen (Hoofdstukken 3 en 4). 
Vervolgens vonden we alleen bij mannen een statistisch significante verbetering als 
we leverfunctietesten toevoegden aan een KORA model waarin al glucose, urinezuur 
en HbA1c opgenomen waren. Ook vonden we dat een positieve associatie tussen de 
stress marker copeptin en het risico op het ontstaan van diabetes sterker was bij 
vrouwen dan bij mannen (Hoofdstuk 8). Uiteindelijk bleek dat toevoeging van 
copeptin aan een bestaand model zoals DESIR alleen bij vrouwen leidde tot een 
significante verbetering van de predictie van diabetes. Daarom is het van groot 
belang om potentiele geslachtsverschillen in aanmerking te nemen bij het evalueren 
van de waarde van biomarkers (Hoofdstuk 8). 

In hoofdstukken 7, 9 en 10 hebben we de associaties van lipiden en 
inflammatoire markers (C-reactief proteine en procalcitonine) met het metabool 
syndroom en risico van nieuwe type 2 diabetes bekeken. Hoofdstuk 9 beschrijft de 
inverse relaties van HDL-cholesterol, de HDL-cholesterol/apoA-I en de HDL-
cholesterol/apoA-II ratios (beiden als maten voor de samenstelling van HDL deeltjes) 
met nieuwe type 2 diabetes. De gevonden associaties bleken onafhankelijk van 
andere componenten van het metabool syndroom, zoals (centrale) obesitas, 
hypertensie, nuchter plasma glucose en triglyceriden en een positieve familiaire 
belasting met diabetes. De studie die wordt beschreven in hoodstuk 7 liet zien dat 
variatie van plasma procalcitonine binnen de normale range positief is geassocieerd 
met insulineresistentie en het metabool syndroom in ogenschijnlijk gezonde mannen 
en vrouwen. Het verband van plasma procalcitonine met insulineresistentie en het 
metabool syndroom was onafhankelijk van leeftijd, maten voor obesitas, CRP, 
voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten en gezondheidsgedrag (Hoofdstuk 7). Ook 
vonden we dat plasma procalcitonine en onafhankelijke voorspeller was van nieuwe 
type 2 diabetes. Met name vonden we ook dat plasma procalcitonine als we rekening 
hielden met obesitas sterker voorspellend was voor nieuwe diabetes dan CRP 
(Hoofdstuk 10). Na toevoeging van procalcitonine aan de klinische 
voorspellingsformule van DESIR, vonden we een 1% toename in discriminerend 
vermogen om nieuw type 2 diabetes te verspellen, terwijl dit niet significant was voor 
CRP. In hoofdstuk 11 beschrijven wij onze bevindingen met betrekking tot de relatie 
van peroxiredoxine 4 (Prx4), een nieuwe biomarker voor oxidatieve stress, met 
toekomstig risico op hart- en vaatziekten na toevoeging aan klassieke risicofactoren 
zoals die opgenomen zijn in de Framingham risicoscore (FRS). In een Cox 
regressiemodel, waarin werd gecorrigeerd voor de risicofactoren uit de FRS, leek de 
marker erg veel  veelbelovend, maar na toevoeging van Prx4 aan de FRS was de 
toegevoegde waarde voor het 10-jarig risico op hart- en vaatziekten met een netto 
verbetering van de reclassificatie van 2.7% maar marginaal.  

244



 

Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor de beperkte voorspellende 
meerwaarde van de biomarkers die tot nu toe zijn onderzocht. Ten eerste zien we dat 
de concentraties biomarkers overlappen tussen mensen die de ziekte wel krijgen en 
mensen die de ziekte niet krijgen. Hoe meer overlap, hoe kleiner de voorspellende 
waarde. Ten tweede maken de meeste biomarkers deel uit van bekende causale 
biologische mechanismen die leiden tot de ziekte of die een gevolg zijn van de ziekte. 
Daardoor zijn de nieuwe biomarkers al geassocieerd met bekende cardiometabole 
aandoeningen zoals overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes. Vanwege deze 
bestaande associaties met bekende diabetes risicofactoren, ook tussen 
familiegeschiedenis voor diabetes en biomarkers, levert de toevoeging van markers 
zoals ontstekingsmarkers of stress biomarkers aan een model met bestaande 
risicofactoren slechts een kleine verbetering op in het voorspellen van type 2 diabetes.  

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat er een groot aantal risicoscores zijn 
om type 2 diabetes te voorspellen. Het onderzoek naar de validiteit en voorspellende 
waarde van bestaande risicomodellen aan de hand van kwalitatief goede 
prospectieve gegevens is nog in ontwikkeling. Toekomstig onderzoek zou zich 
moeten richten op het valideren en vergelijken van de risicoscores. Vervolgens 
kunnen de beste scores bijgesteld worden voor de populatie en situatie waarvoor het 
gebruikt moet gaan worden, bijvoorbeeld voor in de huisartsenpraktijk of  voor 
ziektepreventie. Daarnaast zal het een aardige onderneming worden om de 
voorspellende waarde van alle nieuwe biomarkers te evalueren. Betere 
beschikbaarheid van computers en internet in de klinische praktijk bieden de 
mogelijkheid om complexere en daardoor mogelijk betere risicoscores toe te passen. 
Tegelijkertijd zou dit ook een nadeel kunnen zijn omdat een aantal risicoscores op 
basis van bestaande klinische gegevens al heel goed zijn om de kans op diabetes voor 
over 5 of 10 jaar in te schatten; deze scores geven echter nog niet goed het absolute 
risico aan. In dit proefschrift hebben we ook nieuwe risicofactoren, gerelateerd aan 
onstekingsprocessen, stress systeem, en oxidatieve stress biomarkers gerelateerd aan 
risico op type 2 diabetes, overgewicht, nierfunctie en hart- en vaatziekten. De 
toevoeging van nieuwe biomarkers aan bestaande risicoscores laat een kleine tot 
redelijke verbetering zien voor het voorspellen van type 2 diabetes en hart- en 
vaatziekten. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het inschatten van 
type 2 diabetes risico en diabetes complicaties over de gehele levensloop van een 
persoon.  
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