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Algemene discussie en samenvatting van het 
proefschrift “Metformine: mechanistische en 
cardiovasculaire effecten”
Onderzoeksveld
Een eeuw nadat metformine voor het eerst scheikundig werd uitgevonden,  groeit de 
onderzoeksbelangstelling nog steeds. Omdat metformine meerdere fundamentele 
biologische processen beïnvloedt, worden nieuwe toepassingsgebieden ontdekt die  
buiten het terrein van de diabetesbehandeling liggen.

Het aantal metformine-gerelateerde publicaties in Pubmed is gestegen tot meer 
dan 3000 per jaar (fig. 1). De ontwikkeling in het onderzoeksveld wordt geïllustreerd 
in twee opeenvolgende woordwolken uit metformine-gerelateerde, door Pubmed 
geïndexeerde publicaties uit 1998-2002 en 2018-2022 (fig. 2 en 3). Een van de opvallende 
veranderingen is het opkomen van kanker gerelateerd onderzoek. Ook zijn er meer 
studies naar moleculaire werkingsmechanismen.

Figuur 1. Aantal publicaties metformine (bron: Pubmed)
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Figuur 2. Woordwolk op basis van Pubmed-trefwoorden in metforminepublicaties van 1998-2002

Figuur 3. Woordwolk op basis van Pubmed-trefwoorden in metforminepublicaties van 2018-2022
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De HOME-studie
De HOME-studie werd eind jaren ‘90 opgezet, het onderzoeksprotocol werd in 1997 
geschreven en het onderzoek duurde van 1997 tot 2002. Trial registratie werd verplicht in 
2005 en de HOME-studie werd in 2006 toegevoegd aan het register van clinicaltrials.gov. 
De eerste publicatie van de korte termijn resultaten was in 2002 en de eerste publicatie 
van de lange termijnresultaten was in 2009(1,2).

Het doel van de studie was om het insuline-sparende effect van metformine te evalueren 
bij type 2-diabetespatiënten die met insuline behandeld werden. Het steeds verder 
moeten ophogen van exogeen insuline werd als potentieel schadelijk beschouwd en 
een alternatieve behandelstrategie van het combineren van metformine met insuline 
als potentieel gunstig. Gunstige effecten in de metforminegroep zouden daarom zowel 
verband kunnen houden met directe effecten van metformine alsook met indirecte 
effecten door een verlaging van de exogene insulinedosis en een verbetering van het 
lichaamsgewicht.

Het primaire eindpunt was een samengestelde uitkomstscore van micro- en 
macrovasculaire morbiditeit en mortaliteit. De secundaire eindpunten waren de 
afzonderlijke micro- en macrovasculaire uitkomstscores en metabole eindpunten, 
waaronder het gewicht en de insulinebehoefte.

Vanaf 2008 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), gevolgd door 
het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), richtlijnen gegeven voor het rapporteren 
van cardiovasculaire uitkomstscores. Ze adviseren gebruik te maken van een 3-ledige 
uitkomstscore van ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen (MACE). De HOME-studie 
werd uitgevoerd voordat deze consensus werd bereikt en maakte gebruik van een 
13-punts macrovasculair eindpunt.

De macrovasculaire eindpuntscore die werd gebruikt in de HOME-studie voldeed 
echter aan de belangrijkste FDA-vereisten: minimale duur van 2 jaar, selectie van 
patiënten inclusief een hoog risico populatie, meenemen van cardiovasculair overlijden, 
myocardinfarct en beroerte en een geblindeerde beoordeling van gebeurtenissen(3).

Ondanks randomisatie waren patiënten in de metforminegroep iets ouder en hadden 
ze een uitgebreidere cardiovasculaire voorgeschiedenis.  In de statistische analyse 
werd voor het verschil in uitgangswaarde gecorrigeerd door deze variabelen mee te 
nemen als controlevariabelen. Tegenwoordig is het vereist om controlevariabelen al 
vast te leggen voorafgaand aan het starten met de studie,  dit was destijds echter nog 
niet gangbaar. Er zijn alleen controlevariabelen gebruikt die klinisch belangrijk werden 
geacht en prognostisch gerelateerd waren aan de onderzochte uitkomst.
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Momenteel is het HOME onderzoek het grootste placebo-gecontroleerde 
langetermijnonderzoek naar metformine bij diabetes type 2. Hoewel recentere 
cardiovasculaire uitkomststudies groter zijn en meer robuuste uitkomstgegevens 
hebben, betreft dit vergelijkende onderzoeken tussen behandelingen zonder 
placebogroep.

Het HOME-onderzoek is ontworpen zonder gebruik van andere glucoseverlagende 
medicatie (maar alleen metformine of placebo toegevoegd aan insuline) met een goed 
gedefinieerde behandelstrategie voor co-medicatie voor hypertensie, dyslipidemie en 
nefropathie en een stevige dosis van 2000 mg metformine in de interventiegroep. Het 
HOME onderzoek is daarom een unieke RCT met een waardevolle dataset om de effecten 
van metformine versus placebo te onderzoeken in patiënten met een gevorderd stadium 
van type 2 diabetes die met insuline behandeld worden.

Het huidige proefschrift is het vierde proefschrift dat voortkomt uit de resultaten van 
de HOME studie. Het eerste proefschrift van Michiel Wulffelé uit 2004 ging met name 
over de korte termijn effecten op de glucose en insulinehuishouding. Het tweede 
proefschrift van Jolien de Jager uit 2010 beschrijft lange termijn effecten waaronder 
micro- en macrovasculaire eindpunten. Het derde proefschrift van Mattijs Out uit 2018 
beschrijft farmacogenetische en metabole effecten.

Mechanistische effecten

Glucose regulatie
De eerste bevinding van de HOME-studie was een onverwachte verbetering van 
de glykemische regulatie in de metforminegroep ondanks het behandeldoel van 
een vergelijkbare glykemische regulatie. De auteurs stellen dat dit een aanvullend 
mechanisme suggereert waardoor metformine het glucosemetabolisme kan 
beïnvloeden buiten de werking van insuline om(1).

Een van de verklaringen kan zijn dat metformine voorkomt dat er een hypoglycemie 
optreedt. Het grootste klinische obstakel bij het bereiken van een scherpe 
glucoseregulatie is het optreden van hypoglycemieën. In tegenstelling tot 
insuline, resulteert metformine niet in hypoglycemieën. Zoals in hoofdstuk 1 al 
aangegeven, is metformine niet zozeer een glucoseverlager maar een bestrijder van 
te hoge glucosewaardes. De lagere insulinebehoefte in de metforminegroep en het 
werkingsmechanisme van metformine (waaronder activatie van GLP-1 hormoon) 
resulteert in een behandelstrategie met weinig hypoglycemieën.
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Ondanks dat de remming van de hepatische gluconeogenese werd beschouwd als het 
belangrijkste glucose regulerende mechanisme van metformine, toonde later onderzoek 
een belangrijke aanvullende route aan: de (gastro)intestinale effecten van metformine.

Dit betreft een insulineonafhankelijke route van glucosetransport waarbij glucose uit de 
circulatie in de enterocyten wordt geabsorbeerd en door middel van glycolyse wordt 
gemetaboliseerd(4). In plaats van een verwachte afname van de glucoseproductie 
door de lever werd aangetoond dat er bij patiënten met recent ontstane diabetes zelfs 
een contraregulerend mechanisme is van verhoogde endogene glucoseproductie om 
hypoglykemie te voorkomen, vergelijkbaar met wat wordt beschreven met SGLT-2-
remmers(5).

Hoewel metformine de behoefte aan exogeen insuline vermindert, kan dit niet zonder 
meer worden gelijkgesteld met een verbeterde insulinegevoeligheid. Insulineresistentie 
wordt gedefinieerd als een verminderde biologische respons op insuline, waarbij in 
de regel een verminderde gevoeligheid voor insuline-gemedieerd glucosetransport 
bedoeld wordt(6). Om metformine te classificeren als een middel wat de insuline 
gevoeligheid doet toenemen, zou metformine het door insuline gemedieerde 
glucosetransport moeten verbeteren.

Dit betekent dat metformine voor wat betreft  het remmen van gluconeogenese in 
de lever beschouwd zou kunnen worden als een verhoger van de nuchtere insuline 
gevoeligheid. Maar zelfs dit effect op de lever staat op moleculair niveau niet gelijk 
aan een verbeterde biologische werking van insuline, maar bestaat uit een direct effect 
van metformine(7). Daarom is metformine strikt genomen -op moleculair niveau- 
geen verbeteraar van insulinegevoeligheid, maar verlaagt het de glucoseproductie 
in de lever en verbetert daardoor indirect surrogaat metingen van de nuchtere 
insulinegevoeligheid.

Het relatieve aandeel van de lever en de gastro-intestinale route in het glucoseverlagende 
effect van metformine is afhankelijk van de diabetesduur. Bij personen met een normale 
glucosetolerantie en personen met een  recent ontstane type 2 diabetes, hebben 
de gastro-intestinale effecten de overhand(5). Bij patiënten met een gevorderde 
diabetesduur worden de levereffecten belangrijker.

Het glucoseverlagende effect van metformine, resulterend in een verminderde exogene 
insulinebehoefte, kan even goed worden beschouwd als een verbetering van de bètacel 
functie. Een analyse van nuchtere C-peptide spiegels als surrogaat voor endogene 
insulineproductie, toonde aan dat deze stabiel bleven in de metformine behandelde 
patiënten ondanks een verbetering in insulinegevoeligheid (hoofdstuk 2).
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Omdat de relatie tussen bètacel functie en insulinegevoeligheid het best kan worden 
beschreven door een hyperbool, is te verwachten dat een verbetering van de 
insulinegevoeligheid zal leiden tot een afname van de bètacel functie. Deze onderlinge 
relatie komt tot uiting in de dispositie-index die de voor insuline gevoeligheid 
gecorrigeerde bètacel functie weergeeft. Deze dispositie-index verbeterde in de 
metforminegroep. Daarom verbetert metformine zowel nuchtere surrogaat metingen 
van bètacel functie als insulinegevoeligheid (hoofdstuk 2).

Intestinale absorptie
De hoge concentratie van metformine in de darmen heeft niet alleen invloed op de 
opname van glucose, maar strekt zich ook uit tot andere (micro)nutriënten en galzouten. 
De meest voorkomende bijwerkingen van metformine zijn maagdarmklachten. Een 
deel van deze effecten wordt gemedieerd door darmhormonen die de darm-hersenas 
reguleren. De frequente klacht van diarree bij gebruik van metformine kan echter 
verband houden met malabsorptie van galzuur, resulterend in galzuurdiarree.

Aangezien de galzuurvoorraad beperkt is tot 2-3 gram en de galzuursecretie tijdens 
een maaltijd normaal 4-6 gram is, illustreert dit dat galzuren sterk afhankelijk 
zijn van recirculatie(8). Deze enterohepatische kringloop wordt bereikt door 
heropname in het terminale ileum. Dit betreft een secundair actief natriumgebonden 
transportmechanisme. Metformine vermindert de overdracht van galzouten in de 
enterocyten, onafhankelijk van de natriumgradiënt, mogelijk door galzuurbindende 
eiwitten te moduleren(9–11).

Een ander voorbeeld van door metformine geïnduceerde malabsorptie is vitamine B12-
malabsorptie. Deze bevindt zich ook in het terminale ileum. De absorptie van het vitamine 
B12-intrinsieke factorcomplex is calciumafhankelijk. Het waarschijnlijke mechanisme 
waardoor metformine deze absorptie verstoort, is het verdringen van calciumionen 
uit de enterocytmembraan(12). Deze theorie wordt ondersteund door de bevinding 
dat orale calciumsuppletie de opname van vitamine B12 bij metforminegebruikers 
verbeterde(13).

In hoofdstuk 3 evalueerden we het effect van metformine op de opname van 
vitamine D, een vet oplosbaar vitamine. De opname van vitamine D is afhankelijk van 
de aanwezigheid van voldoende galzouten. Bij hoge concentraties is de absorptie 
waarschijnlijk middels passieve diffusie, maar bij normale concentraties is een 
transporteiwit in het jejunum nodig.
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Omdat metformine een zeer hoge concentratie heeft in jejunale enterocyten(14), 
kan het de absorptie en overdracht van vitamine D in de enterocyten beïnvloeden. 
Bovendien kan er gedurende de dag een vermindering van de galzuurpool zijn 
vanwege verminderde galzuurreabsorptie. Dit zou kunnen leiden tot malabsorptie van 
vet, inclusief malabsorptie van het vetoplosbare vitamine D. We vonden echter geen 
verschil in 25-OH vitamine D-serumspiegels tussen metformine en placebo behandelde 
patiënten (hoofdstuk 3).

Cardiovasculaire effecten
Sinds de UKPDS-studie uit 1998 werd het duidelijk dat metformine naast 
antihyperglycemische eigenschappen ook (deels onafhankelijke) cardiovasculaire 
beschermende eigenschappen zou kunnen hebben. In afwachting van verdere 
bevestiging door andere onderzoeken, werd metformine aanbevolen als 
eerstelijnsbehandeling in de richtlijnen voor diabetes type 2.

Hoewel de UKPDS-gegevens zelfs na 10 jaar een behouden cardiovasculair 
beschermend effect lieten zien, ontbraken belangrijke nieuwe onderzoeken(15). 
Recente cardiovasculaire uitkomstenonderzoeken werden uitgevoerd met metformine 
als basis en maakten een directe vergelijking met metformine moeilijk. Het beschikbare 
bewijsmateriaal werd geanalyseerd in meta-analyses die meestal tot een neutraal effect 
van metformine concludeerden(16). Het gebrek aan adequate gerandomiseerde studies 
beperkt echter de robuustheid van deze meta-analyses.

Maar naast het bescheiden bewijs uit gerandomiseerde onderzoeken, is er een 
overweldigende hoeveelheid observationeel bewijs. Een recente meta-analyse 
van cohortstudies omvatte meer dan een miljoen patiënten en toonde een sterk 
beschermend cardiovasculair effect met een risicoreductie van ~40%(17).

Cardiovasculaire beschermende effecten kunnen worden onderscheiden in meer 
cardioprotectieve  en meer vasculoprotectieve effecten. In de HOME-studie werd het 
effect van metformine geëvalueerd door een macrovasculaire aggregaat score waarin 
zowel cardiale als vasculaire gebeurtenissen waren opgenomen. Er moesten 16 patiënten 
met metformine behandeld worden om 1 macrovasculaire gebeurtenis te voorkomen.

In de ongecorrigeerde uitkomstmaten, was het eindpunt van cardiovasculaire 
mortaliteit verhoogd in de metformine groep. Daarentegen kwamen andere cardiale 
eindpunten zoals hartfalen, ischemische ECG veranderingen, acuut coronair syndroom 
en cardiovasculaire interventies vaker voor in de placebo groep.
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We bestudeerden het effect van metformine op twee cardiale biomarkers, BNP en 
troponine, om meer specifieke cardiale effecten van metformine te bestuderen. 
Voor beide biomarkers waren de uitgangswaardes in de HOME-studie verhoogd in 
vergelijking met de algemene populatie. Dit illustreert het (verwachte) verhoogde 
cardiovasculaire risico van de HOME-populatie.

We vonden geen behandeleffect van metformine voor BNP-spiegels (hoofdstuk 4). 
Blijkbaar worden cardioprotectieve effecten van metformine niet weerspiegeld in 
veranderingen in BNP. Dit betekent echter niet dat metformine niet cardioprotectief 
zou kunnen zijn. Niet elke vermindering van een cardiaal risico wordt weerspiegeld 
door veranderingen in BNP, zoals werd aangetoond in de PONTIAC-studie en in recente 
onderzoeken met SGLT-2-remmers(18,19).

Wat betreft troponine, vonden we geen onmiddellijk behandeleffect en slechts een 
kleine afname van troponine-T van 1,5%/jaar bij de metformine behandelde patiënten 
(hoofdstuk 5). Hoewel klein en vanuit klinisch oogpunt misschien verwaarloosbaar, zijn 
de bevindingen vergelijkbaar met de afname van 6% na 6 jaar die werd gezien in de 
CANVAS-studie met een SGLT-2-remmer(20).

Wat betreft de vasculoprotectieve effecten van metformine, werd al aangetoond 
dat metformine enkele markers van endotheelfunctie verbeterde(21). Aanvullend 
daarop evalueerden wij een deel van de endotheelfunctie door metabolieten 
van stikstofmonoxide (arginine en dimethylarginines) te meten. De bestudeerde 
metabolieten lieten geen gunstig effect zien van metformine op dit onderdeel van de 
stikstofmonoxideroute (hoofdstuk 6). Mogelijke effecten van metformine op andere 
delen van de stikstofmonoxideroute kunnen door deze bevindingen niet worden 
uitgesloten.

Centraal werkingsmechanisme 
Zoals vermeld in hoofdstuk 7 heeft metformine meerdere werkingsmechanismen in 
plaats van één universeel mechanisme. Het is dus een echt pleiotroop geneesmiddel. 
Er is echter een centraal werkingsmechanisme met betrekking tot de mitochondriale 
functie en de ademhalingsketen(22). 

Metformine is een zwakke remmer van de mitochondriale ademhalingsketen. Klassiek is 
dit gerelateerd aan de remming van complex I van de ademhalingsketen. Deze remming 
is concentratieafhankelijk en hoge concentraties zijn nodig om tot effectieve remming 
te leiden. Recent zijn ook remmende effecten op complex IV beschreven waarvoor veel 
lagere concentraties nodig waren(23). 
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Sterke remming van de ademhalingsketen ondermijnt de ATP-producerende capaciteit 
van het mitochondrion en resulteert in een energietekort. Vooral organen die sterk 
afhankelijk zijn van ATP, zoals spieren (inclusief hartspier), lever en hersenen, zijn 
kwetsbaar voor mitochondriale disfunctie(24).

De gedeeltelijke remming van de ademhalingsketen verklaart de ernstigste bijwerking 
van biguaniden: lactaatacidose. Bij lactaatacidose schiet de klaring van lactaat 
tekort in verhouding tot de productie van lactaat. Biguaniden stimuleren zowel de 
lactaatproductie (door de glycolyse te bevorderen) als de lactaatklaring te verminderen 
(door de gluconeogenese te verminderen)(25).

Milde remming leidt echter niet automatisch tot ernstige bijwerkingen. In plaats 
daarvan verandert de cel naar een adaptieve modus die vergelijkbaar is met de 
energiebesparende modus op een mobiele telefoon. Deze adaptieve modus resulteert 
in het behoud van energie door het stopzetten van anabole processen. Een van die 
processen is de gluconeogenese in hepatocyten die wordt geremd door metformine. 

Ook verbetert deze adaptieve modus cellulaire processen die de cel beschermen 
tegen schade. Dit betreft een versterking van antioxidant enzymen en een verbeterde 
autofagie. De antioxiderende enzymen beschermen tegen vrije radicalen die bij veel 
ouderdomsziekten voorkomen. Ook helpen autofagische processen bij het verwerken 
van disfunctionele organellen, eiwitten en intracellulaire microben. 

Om deze bio-energetische en metabole cellulaire effecten te bereiken, activeert 
metformine meerdere signaalroutes, waaronder AMP-geactiveerde proteïnekinase 
(AMPK) en Sirtuin-enzymen (SIRT1) die op hun beurt andere cascades activeren, 
waaronder Forkhead box (FOX) transcriptiefactoren en het eiwit kinase mTOR. 

Het concept dat een milde, schadelijke stimulus een beschermende reactie oproept, 
wordt hormesis genoemd. Een goed voorbeeld is het klassieke vergif arsenicum, waarvan 
in dieronderzoek is aangetoond dat het de levensduur en de stofwisseling verlengt als 
het in een lage dosis wordt toegediend(26). Metformine kan worden beschouwd als een 
mild metabool vergif dat leidt tot een omkeerbare remming van de cellulaire energie. 
De beschermende reactie kan de veelheid aan gunstige effecten van metformine op 
leeftijdsgebonden ziekten en metabolisme verklaren. 

Toegepast op het onderzoek in dit proefschrift geldt dit voor hepatocyten met 
betrekking tot hun gluconeogenetische flux, voor pancreatische bètacellen met 
betrekking tot hun insulineproductie, voor enterocyten met betrekking tot de intestinale 
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opname van glucose, vitamines en eiwitten en voor cardiomyocyten en endotheelcellen 
met betrekking tot het cardiovasculaire functioneren.

Samenvatting
In het eerste deel van dit proefschrift (hoofdstuk 2-3) worden twee onderzoeken 
gepresenteerd met betrekking tot de mechanistische effecten van metformine. Het 
tweede deel van dit proefschrift (hoofdstuk 4-6) bestaat uit drie onderzoeken met 
een cardiovasculaire biomarker. Hoofdstuk 7 bestaat uit een review over de mogelijke 
gunstige effecten van metformine op cardiovasculaire ziektes, cognitie en kanker.  
Hiermee wordt een actueel overzicht gegeven van de positie van metformine.

Hoofdstuk 2 beschrijft het effect van metformine versus placebo op nuchtere schattingen 
van de bètacelfunctie. Het primaire eindpunt was de ratio van de nuchtere C-peptide 
spiegel met de nuchtere plasmaglucose. De nuchtere C-peptide spiegel was een vooraf 
gespecificeerde uitkomstmaat van de HOME-studie. Omdat de secretie van C-peptide 
sterk wordt beïnvloed door gelijktijdige glucosespiegels, werd C-peptide gecorrigeerd 
voor deze glucosespiegels. De secundaire eindpunten waren de dispositie-index, 
waarbij de bètacelfunctie werd gecorrigeerd voor de gelijktijdige insulinegevoeligheid 
en de niet-gecorrigeerde C-peptide spiegels.

Zowel het primaire eindpunt als de dispositie-index bleken direct verbeterd bij de 
metformine behandelde patiënten met een toename van ~30%. Deze effecten hielden 
aan tijdens de follow-up periode van 4,3 jaar. Niet gecorrigeerde nuchtere C-peptide 
spiegels bleven stabiel. De gecombineerde verbetering van de insulinegevoeligheid 
van de lever en de bètacelfunctie draagt   bij aan een duurzaam glykemisch resultaat van 
metformine behandeling.

In hoofdstuk 3 wordt de absorptie van vitamine D geëvalueerd bij patiënten die met 
metformine behandeld worden. Bloedmonsters van 25(OH)D werden geanalyseerd 
voorafgaand aan randomisatie en na  4 maanden en 16 maanden. Er was geen 
verschil tussen metformine en placebo behandelde patiënten. In tegenstelling tot 
de malabsorptie van vitamine B12 bij metformine gebruikers wordt de opname van 
vitamine D niet beïnvloed door metformine behandeling.

Hoofdstuk 4 beschrijft het effect van metformine op het harthormoon brain natriuretic 
peptide (BNP). Het inactieve N-terminale deel van het prohormoon (NT-proBNP) werd 
geanalyseerd bij aanvang en tijdens alle vervolgbezoeken. De hypothese was dat 
metformine diastolisch hartfalen of stille cardiale ischemie zou kunnen verbeteren, 
mogelijk resulterend in lagere NT-proBNP-spiegels. Metformine had echter geen invloed 
op de NT-proBNP-spiegels tijdens de follow-up van 4,3 jaar.
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Hoofdstuk 5 beschrijft het effect van metformine op hooggevoelig troponine I en T. 
Deze biomarkers weerspiegelen subklinische myocardschade en zijn geassocieerd met 
een verhoogd cardiovasculair risico en mortaliteit. Onze hypothese was dat metformine 
de circulerende troponinespiegels zou kunnen verlagen.

Troponine-I-spiegels bleven stabiel tijdens het onderzoek. Troponine-T-spiegels 
vertoonden een progressieve toename tijdens het onderzoek, zowel bij met placebo als 
bij metformine behandelde patiënten. We vonden geen direct effect van behandeling 
met metformine op de troponinespiegels en een kleine afname van 1,5% per jaar voor 
hooggevoelige troponine T.

Hoofdstuk 6 beschrijft het effect van metformine op drie verwante biomarkers die 
het stikstofmonoxidemetabolisme weerspiegelen. Het betreft arginine, de metabole 
voorloper van stikstofmonoxide, en twee arginine-analogen: symmetrisch (SDMA) en 
asymmetrisch dimethylarginine (ADMA). ADMA is de belangrijkste endogene remmer 
van de stikstofmonoxidesynthese. Verhoogde ADMA- en SDMA-spiegels worden in 
verband gebracht met hart- en vaatziekten en endotheeldisfunctie.

Onze hypothese was dat metformine de ADMA- of SDMA-spiegels zou kunnen verlagen 
of de globale beschikbaarheid van arginine uitgedrukt in de arginine/ADMA-ratio, zou 
kunnen verhogen. Onze resultaten laten zien dat metformine de ADMA- of SDMA-
spiegels niet veranderde, maar de argininespiegels en de daarmee samenhangende 
ratio met ADMA verlaagde.

De klinische betekenis van verlaagde extracellulaire argininespiegels is niet direct 
duidelijk. De vereiste intracellulaire arginineconcentraties voor de productie van 
stikstofmonoxide zijn veel lager dan de extracellulaire niveaus. Afhankelijk van het 
betrokken mechanisme kan de afname van extracellulair arginine schadelijk of gunstig 
zijn. Een waarschijnlijk mechanisme is een disfunctioneren van de darmcellen met 
verminderde productie van citraat, de metabole voorloper van arginine.

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de huidige positionering van 
metformine, zowel bij de behandeling van type 2 diabetes als bij de preventie en 
behandeling van kanker en het gebruik ervan bij neurodegeneratieve ziekten.  Met als 
basis een sterk bewijs in observationeel onderzoek, is er nu ook groeiend bewijs voor 
gunstige effecten van metformine in de vorm van gerandomiseerde onderzoeken. In 
plaats van te worden vervangen door nieuwe medicijnklassen verdient metformine zijn 
positie als eerstelijnsmedicatie in combinatie met nieuwe medicijnen.
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Toekomstperspectieven

Combinatietherapie
De heilige graal van diabetesbehandeling is het vinden van een medicijn dat in staat is 
om zowel de bètacel duurzaam te stabiliseren of te verbeteren en daarmee glykemische 
verslechtering te voorkomen, als tegelijkertijd de diabetesgerelateerde cardiovasculaire 
risico’s te verminderen en het gezond ouder worden te bevorderen.

Hoewel er sinds de ontdekking van metformine veel nieuwe diabetesmedicijnen zijn 
ontwikkeld, is het doel van glykemische stabiliteit nog steeds moeilijk te bereiken. 
De meest recente actieve vergelijkende studie op lange termijn bij diabetes type 
2, de GRADE-studie, is op het moment van schrijven van dit proefschrift nog niet 
gepubliceerd maar de resultaten zijn gedeeld tijdens de 81e wetenschappelijke sessies 
van de American Diabetes Association. De tijd om het uitgangs Hbaic-niveau van 7,5% te 
bereiken varieerde in de vier behandelarmen van 2,8 – 3,3 jaar.

Hoewel dit in combinatie met metformine was, is het zeker geen verbetering ten 
opzichte van de glykemische duurzaamheid van metformine als monotherapie. In de 
ADOPT-studie werd de tijd om het uitgangs Hbaic te bereiken geschat op 5 jaar, wat 
vergelijkbaar is met de bevindingen in onze HOME-studie(27).

Duurzamere resultaten kunnen worden bereikt door combinatietherapie meteen bij de 
start in plaats van het stapsgewijs toevoegen van nieuwe geneesmiddelen. Dit werd 
aangetoond voor de combinatie van metformine en een DPP4-remmer in de Verify-
studie van 2019 (25% risicovermindering voor de behoefte aan insuline) en in de EDICT-
studie van 2021 met betrekking tot drievoudige therapie met metformine, pioglitazon 
en exenatide(28,29). Daarom kan combinatietherapie met metformine als basis leiden 
tot meer duurzame glykemische resultaten dan stapsgewijze therapie.

Hetzelfde principe (meerwaarde van directe combinatie behandeling in plaats van 
stapsgewijs optitreren) kan van toepassing zijn op het verminderen van cardiovasculaire 
risico’s. Hoewel nieuwe richtlijnen het belang van SGLT-2-remmers en GLP-1-agonisten 
bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico benadrukken, zijn de meeste 
cardiovasculaire uitkomstonderzoeken uitgevoerd tijdens gelijktijdig gebruik van 
metformine. Daarom is het vroeg starten van deze geneesmiddelen gerechtvaardigd 
maar het daarbij inwisselen van metformine door deze nieuwe geneesmiddelen is niet 
op gerandomiseerd bewijs gebaseerd. De meerwaarde van de nieuwe medicijnen is voor 
het grootste deel aangetoond samen met metformine en niet in plaats van metformine.
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Wat betreft het vergelijken van de individuele effecten van metformine en SGLT-2-
remmers als eerstelijns behandeling, zijn er twee trials gepland. De Australische START 
trial zal zich richten op een mogelijk verschil tussen het effect op de nierfunctie van deze 
twee medicijnen (30).  De Zweedse SMARTEST trial kijkt naar een bredere uitkomstmaat 
met een composiet score van mortaliteit en macro- en microvasculaire uitkomsten(31).

Ondanks individuele verschillen, is het combineren van metformine en een SGLT-2-
remmer of GLP-1-agonist niet alleen meer passend bij de onderzoeken die gedaan zijn 
maar  ook biologisch gezien een logische en veilige keuze. Metformine kan worden 
gecombineerd met alle huidige diabetesmiddelen. Een recente meta-analyse liet zien dat 
combinatie behandeling van SGLT-2-remmers en metformine een betere glycemische 
regulatie en gewichtsverlies als gevolg had in vergelijking met elk van deze middelen 
apart (32).  Uitgaande van het huidige beschikbare bewijs,  vinden wij het benadrukken 
van de meerwaarde van combinatiebehandeling belangrijker dan het vinden van een 
antwoord op de vraag : “Welke van de twee is beter?”.

Uitbreiding indicatiegebied
Zoals besproken in hoofdstuk 7 en zichtbaar in de woordwolk is het gebruik van 
metformine verbreed naar indicaties buiten het diabetesveld. Een belangrijk 
aandachtsgebied is de preventie en behandeling van verschillende vormen van 
kanker. Ook wordt metformine in toenemende mate onderzocht bij leeftijdsgebonden 
hersenaandoeningen zoals cognitieve stoornissen en dementie.

De biologische werking van metformine is niet beperkt tot patiënten met type 2-diabetes, 
maar strekt zich uit tot de niet-diabetische populatie. Zelfs bij gezonde personen wordt 
metformine onderzocht op een mogelijk gunstig effect op leeftijdsgebonden ziekten. 
De Targeting Aging with Metformin (TAME) studie gaat binnenkort van start en omvat 
3000 personen in de leeftijd van 65-79 jaar waarbij het effect van metformine op het 
vertragen van de ontwikkeling of progressie van aan leeftijd gerelateerde chronische 
ziekten wordt bestudeerd(33).

Als metformine effectief zou blijken op het gebied van gezond ouder worden, 
zou een nieuwe paradigmaverschuiving worden gerealiseerd. Van het gebruik als 
antimalariamiddel in de jaren 1940 tot het gebruik als antidiabeticum in de jaren 1950 tot 
een cardiovasculair beschermend middel in de jaren negentig en een potentieel middel 
tegen kanker in de jaren 2000,  gaan we nu een nieuw tijdperk in met het potentiële 
gebruik van metformine bij gezonde individuen.
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Dankwoord

Na veel dankwoorden in andere proefschriften gelezen te hebben, mag ik er dan zelf 
een schrijven. Misschien wel het meest gelezen onderdeel van een proefschrift. 

Promoveren doe je niet alleen. Je hebt ruimte en tijd nodig die je gegund moeten 
worden. Je hebt voorgangers nodig op wiens schouders je kan staan en inhoudsdeskun-
digen die je de weg wijzen. 

Ik ben mijn ziekenhuis dankbaar dat ik tijd en ruimte gekregen heb. Aanvankelijk in 
ziekenhuis Bethesda, later in de Treant Zorggroep.  Zowel bij de toenmalige directie als 
bij de huidige raad van bestuur alsook bij het MSCT en Balder bestuur. Ook mijn huidige 
IC collega’s zijn altijd flexibel en welwillend geweest. Dank jullie wel.

Maar de meeste tijd is toch besteed in eigen tijd. Iets wat ook niet anders kan bij een 
buitenpromovendus. Het op mijn studeerkamer bezig zijn met allerhande onderwerpen 
is voor mij geen straf. Dat heeft zeker geholpen om zo’n lang traject vol te houden.

Toen mij als kind gevraagd werd wat ik wilde worden, was mijn antwoord dat ik student 
wilde worden. Ik had niet zoveel idee wat het precies inhield maar het klonk interessant. 
Toen ik er achter kwam dat het student-zijn meer bedoeld was als tijdelijke fase op weg 
naar een bepaald beroep, voelde ik een lichte teleurstelling. Door dit proefschrift heb ik 
10 jaar aan mijn studententijd mogen toevoegen.

De basis van het onderzoek is gelegd door mijn promotor Adriaan Kooy. Hij heeft een 
bijzondere en knappe prestatie geleverd door in de setting van een perifeer ziekenhuis 
en naast zijn werk als internist, een grote gerandomiseerde studie van de grond af op te 
zetten en uit te voeren (de HOME studie) en daarna een compleet researchcentrum (het 
Bethesda Diabetes Research Center) op te zetten.

De gedrevenheid en vasthoudendheid van Adriaan hebben mij uiteindelijk over de 
streep getrokken om te beginnen aan dit project. De eerste jaren kon ik het nog goed 
van me af zetten. Ik bedankte beleefd voor de eer. Promoveren was niets voor mij, laat 
mij maar gewoon dokter zijn. Maar gaandeweg ging ik twijfelen en in 2012 besloot ik om 
in betrekkelijke stilte een start te maken
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Ik heb goede herinneringen aan die tijd in het Bethesda ziekenhuis. De ochtend-
overdracht. De vele koppen koffie. Vakgroepvergaderingen bij elkaar thuis. 
Samenwerken met mijn mede-promovendus Mattijs Out met wie ik samen het vitamine 
D artikel geschreven heb. Het paranimf-zijn bij Wilfried Roeloffzen. Een hechte en 
productieve groep internisten. Ik hoop en verwacht dat we elkaar zullen blijven treffen 
in ons “Old Boys Network”.

Het plan was om eerst maar eens een artikel gepubliceerd te krijgen. En als dat zou 
lukken, dan op naar de volgende. En ergens aan een verre horizon zouden er dan een vijf 
of zestal artikelen gecombineerd moeten worden tot een proefschrift. In mijn vrienden/
kennissen- en familiekring had ik het er niet veel over. Alleen mijn inmiddels overleden 
opa Top informeerde steevast naar de voortgang. Voor de rest was het in de beginjaren 
(gelukkig) geen regelmatig onderwerp van gesprek. 

Het was ook geen project wat een gestage voortgang had. Soms lag het tijdenlang stil. 
Dan weer was er vooruitgang op meerdere fronten. Er is veel tussendoor gekomen. Van 
een ziekenhuisfusie tot een Corona-crisis. En dan waren er nog mijn interesses buiten de 
ziekenhuiswereld. Research doen naar 19e-eeuwse schilderijen en het doen van histo-
risch onderzoek naar een goudzoekexpeditie in Nieuw Guinea. 

Soms gaf dat interessante dwarsverbanden. Ik kon een stukje historisch onderzoek 
kwijt in mijn introductiehoofdstuk. En ik kon mijn liefde voor 19e-eeuwse schilderijen 
vormgeven door Carl Spitzweg te gebruiken als illustrator van mijn proefschrift. Zo kan 
ook een niet-medisch publiek nog plezier beleven aan dit proefschrift

Uiteindelijk was het dan na ruim 10 jaar toch tijd om het proefschrift af te ronden. Na 
zo’n lang traject zijn er veel mensen te bedanken. Allereerst de vaste kern van het HOME 
onderzoeksteam: mijn promotoren associate professor dr. Adriaan Kooy en prof.dr. Coen 
Stehouwer en statisticus prof.dr.ir. Philippe Lehert.

Adriaan, ik wil je bedanken voor je aanstekelijke enthousiasme. Voor je positivisme 
waarmee je anderen inspireert. We hebben veel meegemaakt samen. Ook tijdens het 
samen reizen voor researchafspraken, van auto-inbraak tot reanimeren aan de snelweg.  
Ik vind het een eer om jouw eerste promovendus te mogen zijn. En ik vind het mooi dat 
ik onderzoek uit het Noorden ook mag afsluiten met een promotie in het Noorden.

https://prof.dr/
https://prof.dr.ir/
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Coen, dankjewel voor je overzicht en heldere analyses. Je hebt vaak niet zoveel woorden 
nodig om iets duidelijk te maken. Daar kunnen veel mensen iets van leren. Soms was je zo 
snel met een reactie op een manuscript dat ik bijna niet kon geloven dat je het al helemaal 
gelezen had. Maar uit de inhoud bleek toch altijd weer dat je de kern geraakt had.

Philippe, my statistical lifesaver. It must have been difficult for you to level with a 
clinician without the slightest statistical background. I appreciate all the effort and time 
you spend on the HOME-research. I remember the early days with your ISIS software. I 
still find it difficult to fully understand a mixed model, but as they say: ‘I might be still 
confused but on another level’.

Dank aan mijn (grotendeels Maastrichtse) medeauteurs van het troponine artikel: Anne 
Stultiens, Dorien Kimenai, Otto Bekers en Steven Meex.  Dank aan Casper Schalkwijk voor 
de BNP,  (dimethyl)argine en vitamine D bepalingen. Vanaf het begin heeft de HOME 
studie, alhoewel uitgevoerd in het Noorden, een belangrijke verbinding met het Zuiden.

En natuurlijk ook dank aan de leescommissie die tijd en energie gestoken heeft in het 
beoordelen van dit proefschrift: de professoren R.T. Gansevoort, H.J. Lambers Heerspink 
en C.J.J. Tack. 

Het is een goede gewoonte om je eigen gezin het laatst te bedanken. De studeerkamer 
was soms meer een woonkamer. Ik hoop dat ik niet teveel  ben gaan lijken op de man 
die op zondag het vlees snijdt. Lukas, Wessel en Maurits: van jochies die met laarzen 
door de plassen stampen, heb ik inmiddels drie pubers waarbij ik niet altijd meer win 
met armpje drukken. Ik ben trots op jullie.

En Joke, bedankt dat jij er was als ik er niet was. Je bent de spil in ons gezin en daarnaast 
heb je jezelf verder ontwikkeld op je werk. Ik vind het knap hoe je alle ballen in de lucht 
houdt. Ik hou van je. En ik kan het niet mooier zeggen dan zanger Herbert Grönemeyer 
in zijn liefdeslied “Halt mich” als hij terugvalt op de eenvoudige slotsom: ‘Schön, dass es 
dich gibt’.
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Curriculum Vitae

Michel Top werd geboren op 16 februari 1974 in Laren (Noord-Holland). Als kind in 
stuitligging maakte hij al op jonge leeftijd kennis met de wereld van het ziekenhuis. 
Geboren als baby Top volgde nog afstemming over de voornamen, waarbij er 
voorafgaand aan zijn roepnaam Michel nog de naam Wiebe toegevoegd werd. Deze zou 
later voornamelijk op vliegtickets en wetenschappelijke publicaties te vinden zijn.

Anders dan de geboorteplaats doet vermoeden, liggen de roots van de familie Top meer 
in het Noorden. Al snel volgde een verhuizing naar Hattem waar hij het grootste deel 
van zijn jeugd doorbracht. Aansluitend bezocht hij de middelbare school in Zwolle. Na 
zijn VWO-examen werd hij in 1992 ingeloot voor de studie geneeskunde in Groningen.

Daar werd hij lid van de GSV (Gereformeerde Studentenvereniging) waarbij hij een 
boeiende en plezierige studententijd beleefde ondermeer met zijn paranimf Jaap 
Driest. Naast alle nevenactiviteiten waaronder een zetel in de Senaat, behaalde hij het 
doctoraalexamen geneeskunde in 1997. Ook behaalde hij dat jaar de propedeuse van de 
studie Nederlands recht. 

Zijn co-schappen startte hij in Antwerpen in het kader van een Erasmus uitwisseling. 
Daarna zette hij deze voort in Groningen en Zwolle om in 1999 het artsexamen af te 
leggen. In datzelfde jaar trouwde hij met Joke de Jong en ging wonen in Kampen.

Na een periode als AGNIO bij de interne geneeskunde in het ziekenhuis in Apeldoorn, 
ging hij in het UMC Utrecht werken als AGNIO bij de anesthesiologie. Zijn keus viel op 
de intensive care als einddoel. Hij kwam in opleiding voor de interne geneeskunde 
waarbij het perifere deel in Apeldoorn werd gedaan waar hij ook naar toe verhuisde. 
Het academische deel werd afgemaakt in Utrecht waar hij ook zijn fellowschap intensive 
care deed om in 2006 zijn registratie als internist-intensivist te krijgen.

Aansluitend volgde een verhuizing naar Hoogeveen waar hij in 2006  startte als internist-
intensivist in het Bethesda ziekenhuis. Daar maakte hij kennis met zijn promotor Adriaan 
Kooy. De belangstelling voor participeren in research activiteiten werd langzaam gewekt 
wat in 2012 leidde tot het besluit om een start te maken als promovendus.

Daarna startte een roerig fusieproces waarbij drie ziekenhuizen moesten samensmelten. 
Dit had gevolgen voor de concentratie van (acute) zorg waarbij de intensive care 
functie steeds meer werd verplaatst naar het Scheper ziekenhuis in Emmen. Vanaf 2015 
werkte hij daarom als internist-intensivist voor de nieuwe Treant Zorggroep met een 
poliklinische praktijk in Hoogeveen en een klinisch deel als intensivist in Emmen.
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Vanaf 2020 startte hij  in deeltijd met een nieuwe niet-klinische functie als medisch 
adviseur van de raad van bestuur.  Om dit naast zijn aanstelling als intensivist  mogelijk 
te maken, heeft hij zijn werkzaamheden als internist gestopt. In het afronden van het 
laatste deel van zijn promotietraject, kwam de COVID-pandemie waarbij er de nodige 
inzet op de intensive care nodig was en hij in 2021 nog een maand op uitzending is 
geweest naar Aruba in het kader van COVID-zorg.

Samen met zijn vrouw Joke, kreeg hij drie zonen: Lukas, Wessel en Maurits. De oudste 
zoon Lukas is inmiddels meerderjarig en beleeft zijn primeur als paranimf.
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Lijst van publicaties

van Santen G, Fidler V, Houwertjes MC, Top WM, Wierda JM. The effect of single twitch 
and train-of-four stimulation on twitch forces during  stable neuromuscular block. J Clin 
Monit Comput 2000;16:529–33. 

Top WMC, Schultz MJ, Jurrjens FH, Rommes JH, Spronk PE. Workload and main activities 
of consultative ICU nurses: long-term experience in  a large teaching hospital in the 
Netherlands. Acta Anaesthesiol Scand 2006;50:1187–91

Top WMC, Gillman PK, de Langen CJ, Kooy A. Fatal methylene blue associated serotonin 
toxicity. Neth J Med 2014;72:179–81. 

Top W, Stehouwer C, Lehert P, Kooy A. Metformin and beta-cell function in insulin-
treated patients with type 2 diabetes: A randomized placebo-controlled 4.3-year trial. 
Diabetes Obes Metab 2018;20:730–3. 

Out M, Top WMC, Lehert P, Schalkwijk CA, Stehouwer CDA, Kooy A. Long-term treatment 
with metformin in type 2 diabetes and vitamin D levels: A post-hoc analysis of a 
randomized placebo-controlled trial. Diabetes, Obes Metab 2018;20:1951–6. 

Top WMC, Lehert P, Schalkwijk CG, Stehouwer CDA, Kooy A. Metformin and N-terminal 
pro B-type natriuretic peptide in type 2 diabetes patients, a post-hoc analysis of a 
randomized controlled trial. PLOS ONE 2021;16(4): e0247939. 

Stultiens JMG, Top WMC, Kimenai DM, Lehert P, Bekers O, Stehouwer CDA, et al. 
Metformin and high-sensitivity cardiac troponin I and T trajectories in type 2 diabetes 
patients: a post-hoc analysis of a randomized controlled trial. Cardiovasc Diabetol 
2022;21:49. 

Top WMC, Kooy A, Stehouwer CDA. Metformin: A Narrative Review of Its Potential 
Benefits for Cardiovascular Disease, Cancer and Dementia. Pharmaceuticals 2022;15:312. 

Top WMC, Lehert P, Schalkwijk CG, Stehouwer CDA, Kooy A. Effect of metformin on 
arginine and dimethylarginines in patients with advanced type 2 diabetes: A post hoc 
analysis of a randomized trial. Diabetes Obes Metab 2022;24:1983-1988. 

Internet sites  (niet medisch)
www.19thcenturyrealism.com
www.violettesyndicate.com

https://www.19thcenturyrealism.com/
https://www.violettesyndicate.com/
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Lijst van afbeeldingen

Schilder : Carl Spitzweg (1808-1885), rechten publieke domein

Omslag  Der Schmetterlingsfänger, 1840
Olie op hout, 31 x 25 cm, Museum Wiesbaden (M838), Wiesbaden

Chapter 1  Der Naturforscher in den Tropen, 1835
Olie op canvas, 49,4 x 43,4 cm, Museum Georg Schafer (MGS 2085), Schweinfurt

Chapter 2  Der Sonntagsjäger -  ca 1841-1848
Olie op canvas, 40 x 32.5 cm, Staatsgalerie, Stuttgart

Chapter 3  Der Geologe – ca 1860
Olie op canvas, 44 x 34,5 cm, Von der Heydt Museum (G 832), Wuppertal

Chapter 4  Der Sterndeuter, 1860
Olie op canvas,  47 x 26,7 cm, Grohmann Museum, Milwaukee

Chapter 5  Der Alchimist – 1845-1850
Olie op canvas, 36 x 38 cm, Staatsgalerie, Stuttgart 

Chapter 6  Der Botaniker, 1836-1837
Olie op canvas, 29,8 x 24,5 cm, prive collectie 

Chapter 7  Der Bücherwurm, 1850
Olie op canvas, 48,3 x 26,7 cm, Grohmann Museum, Milwaukee

Chapter 8  Der Naturforscher, 1875-1880
Olie op canvas, 57.2 x 34.9 cm, Milwaukee Art Museum 

Chapter 9  Ein Besuch, 1850
Olie op karton, 22,1 x 26,7 cm, Museum Georg Schafer, Schweinfurt
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