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Nederlandse samenvatting
Introductie
Het goed functioneren van nieren is van groot belang voor een gezond 
leven. Een slechte nierfunctie is een risico factor voor het ontwikkelen van 
hart- en vaatziekten en voortijdig overlijden. Als nieren niet of nauwelijks 

meer functioneren is het gelukkig mogelijk 
de nierfunctie te vervangen. Hiervoor zijn 
twee verschillende therapieën mogelijk: 
dialyse of niertransplantatie. Patiënten die 
met een dergelijke nierfunctievervangende 
therapie behandeld worden, hebben een 
vele malen hoger risico om voortijdig te 
overlijden dan iemand uit de algemene 
bevolking. Er is grote bezorgdheid over 
de wereldwijd optredende, snelle toename 
van het aantal patiënten dat afhankelijk 
is van nierfunctievervangende therapie. 
Waarschijnlijk is de snelle toename van het 
aantal mensen met obesitas (overgewicht), 
hypertensie (hoge bloeddruk), atheroscle-
rose (‘aderverkalking’) en type 2 diabetes 

mellitus (‘ouderdoms’ suikerziekte) een van de belangrijke redenen voor 
de snelle groei van het aantal patiënten dat afhankelijk is van nierfunc-
tievervangende therapie. Obesitas, hypertensie, atherosclerose en type 
2 diabetes hebben als gemeenschappelijke deler dat ze gepaard gaan met 
insulineresistentie.

Indeling van het proefschrift
Omdat de centrale vraag in dit proefschrift is of insulineresistentie 
een oorzaak is voor het achteruitgaan van nierfunctie hebben we eerst 
onderzocht welke meetmethodes we het beste kunnen gebruiken om 
insulineresistentie te meten (hoofdstuk 2). Ook hebben we onderzocht 
welke factoren insulineresistentie bepalen bij niertransplantatiepatiënten 
(hoofdstuk 3). Hoewel spieren een belangrijk orgaan zijn waar insuline 
voor glucoseopname zorgt, was het onbekend of weinig spiermassa een 
risicofactor is voor hart- en vaatziekten. Daarom hebben we ook gekeken 
naar de relatie tussen spiermassa, insulineresistentie en de kans op sterfte, 
bij zowel niertransplantatiepatiënten (hoofdstuk 4) als bij de algemene 
bevolking (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 5 bekijken we of insuline 

Nieren
De belangrijkste functie van de 
nieren is het uitscheiden van afval-
stoffen en het instand houden van 
de water- en zouthuishouding in het 
lichaam. De nier kun je vergelijken 
met een filter, waardoor afvalstof-
fen uit bloed worden gezeefd. Na 
het zeven worden de afvalstoffen 
opgevangen in verzamelbuizen om 
na verdere bewerking in de blaas 
terecht te komen, waarna de urine 
wordt uitgeplast. Andere functies 
van de nieren zijn onder andere de 
aanmaak van erytropoïetine (EPO) 
en actief vitamine D, maar hierop 
zal niet worden ingegaan in dit 
proefschrift.
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resistentie in de algemene bevolking op oudere leeftijd gerelateerd is 
aan een lagere nierfunctie. Insulineresistentie is beter bekend als risico 
factor voor hart- en vaatziekten dan als risico factor voor achteruitgang 
van nierfunctie. Wij hadden goede redenen om te veronderstellen dat bij 
de algemene bevolking er voor insulineresistentie een verschil zou kun-
nen zijn tussen en mannen en vrouwen wat betreft het risico op hart- en 
vaatziekten, maar dit was nog onbekend. Dit hebben we onderzocht in 
hoofdstuk 6. Als laatste hebben we bij niertransplantatiepatiënten ook 
onderzocht of insulineresistentie, gemeten met de gouden standaard, 
gerelateerd is aan de achteruitgang van nierfunctie die we ook met de 
gouden standaard hebben gemeten (hoofdstuk 8).

Wat is de relatie tussen insuline resistentie  
en nierfunctie?
Bij insulineresistentie stijgt de insulinespiegel in het bloed. Zoals we nu 
denken heeft deze hyperinsulinaemie op de korte termijn geen nade-
lige consequenties. Op de lange termijn zou hyperinsulineamie echter 
schadelijke effecten kunnen hebben. In 
de nieren gaat hyperinsulinaemie gepaard 
met een toegenomen filtratie door de 
glomeruli (zeven) van de nieren. Deze toe-
genomen filtratie wordt ook wel hyperfil-
tratie genoemd. Hyperfiltratie is een eerste 
stap die kan uitmonden in een geleidelijk 
verlies van nierfunctie. Hyperfiltratie gaat 
meestal gepaard met een verhoogde druk 
in de nieren die voor glomerulosclerose 
(een soort littekenvorming in de glome-
rulus) kan zorgen. Ook gaat hyperfiltratie 
vaak samen met een verhoogde eiwituit-
scheiding in de urine. Deze eiwitten in 
de urine kunnen ook schadelijk zijn voor 
de nieren, wat bijdraagt aan verdere nier-
schade en achteruitgang van de nierfunctie. 
Insulineresistentie is ook geassocieerd met 
wat men “chronische laaggradige ontste-
king” noemt. Tegenwoordig denkt met dat deze “chronische laaggradige 
ontsteking” een belangrijke onderliggende oorzaak is van atherosclerose 
(aderverkalking). Atherosclerose kan ook optreden in de aanvoerende 
bloedvaten van de nier, wat in ernstige gevallen tot afsluiting van dit 

Insuline
Insuline is een hormoon dat in de 
pancreas (alvleesklier) wordt aange-
maakt. De belangrijkste functie van 
insulin is het stimuleren van cellen 
om glucose (suiker) op te nemen. 
In de cel kan glucose vervolgens als 
brandstof worden gebruikt.

Insulineresistentie
Insulineresistentie is het ongevoe-
liger worden voor de werking van 
insuline. Bij een lage insulinegevoe-
ligheid (meer insulineresistentie) is 
voor eenzelfde opname van glucose 
meer insuline nodig. Hierdoor heeft 
iemand met insulineresistentie 
hyperinsulinaemie (relatief hoge 
insulinespiegels) maar wel relatief 
normale glucosespiegels
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bloedvat kan zorgen. Insulineresistentie kan dus op verschillende manie-
ren tot verlies van nierfunctie leiden. De eerste manier is via hyperfiltratie 
en de tweede via “chronische laaggradige ontsteking”.

Insulineresistentie in niertransplantatiepatiënten
Om onderzoek naar insulineresistentie te doen, moet je het kunnen 
meten. De gouden standaard is arbeidsintensief en tijdrovend (± 3 uur 
per meting), en daarom niet geschikt om te gebruiken in een onderzoek 
met een groot aantal mensen. Er zijn snellere methodes (± 5 minuten per 
meting) om insulineresistentie te schatten. Voor deze snellere methodes 
volstaat een bloedafname na een nacht vasten. Het was onbekend of deze 
snellere methodes, ontwikkelt in de algemene bevolking, ook gebruikt 
konden worden bij niertransplantatiepatiënten. In Hoofstuk 2 verge-
lijken we bij 51 niertransplantatiepatiënten vier verschillende snellere 
methodes om insulineresistentie te schatten met insulineresistentie geme-
ten met de gouden standaard. De resultaten van hoofdstuk 2 laten zien 
dat deze snellere methodes ook bij niertransplantatiepatiënten kunnen 
worden gebruikt. 
 In hoofdstuk 3 beschrijven we wat de factoren zijn die insuline-
resistentie bepalen bij 483 niertransplantatiepatiënten. Tot nu toe was 
alleen onderzocht welke factoren kort (minder dan 1 jaar) na trans-
plantatie een rol spelen. Deze zouden naarmate de transplantatie langer 
verstreken is anders kunnen zijn. Minder dan 1 jaar na transplantatie lijkt 
een aantal specifieke factoren een rol te spelen, zoals cytomegalovirus 
(cmv) infectie en geneesmiddelen die nodig zijn om het immuunsysteem 
te onderdrukken. Ons onderzoek laat zien dat langer dan een jaar na 
transplantatie obesitas de belangrijkste determinant (bepalende factor) is 
van insulineresistentie, waarbij het ook van belang is waar het extra over-
gewicht zit. Centrale obesitas, ofwel het overgewicht dat rond de buik 
zit, is het sterkst geassocieerd met insulineresistentie. Van de transplan-
tatiespecifieke eigenschappen is alleen het gebruik van een bepaald soort 
medicijnen, corticosteroïden (prednisolon), ook een determinant van 
insulineresistentie. Cmv infectie en andere transplantatiespecifieke eigen-
schappen hebben geen significante invloed op de mate van insulineresis-
tentie. Vermindering van overgewicht lijkt dus het aangewezen middel 
om insulineresistentie te verminderen bij niertransplantatiepatiënten.

Spiermassa
Naast vetmassa spelen spieren ook een belangrijke rol in de energie- en 
glucosehuishouding. Spieren zijn verantwoordelijk voor ongeveer drie-
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kwart van de door insuline gestimuleerde opname van glucose. Spieren 
kunnen dus gemakkelijk overtollig glucose, wat schadelijk kan zijn voor 
bloedvaten en nieren, ‘verbranden’. Het is daarom voorstelbaar dat je met 
meer spiermassa meer glucose kan ‘verbranden’ en zo insulinegevoeliger 
bent. Onze veronderstelling was dat meer spiermassa geassocieerd zou 
kunnen zijn met minder sterfte en dat insulineresistentie de onderlig-
gende oorzaak was, in zowel niertransplantatiepatiënten als de algemene 
bevolking (Hoofstukken 4 en 7). 

Spiermassa meten
Om de spiermassa te schatten hebben we de uitscheiding van creatinine 
in urine gebruikt. Net als andere weefsels, zoals botten, worden spie-
ren continu aangemaakt en afgebroken. Als het lichaam in homeostase 
(balans) is, dan is de opbouw van spiermassa gelijk aan de afbraak ervan. 
Creatinine is een eindproduct, of afvalproduct, dat wordt gevormd bij de 
afbraak van spiercellen. In het lichaam is 98% van de totale hoeveelheid 
creatinine opgeslagen in spieren. Als afvalproduct wordt creatinine door 
de nieren uitgescheiden en vervolgens uitgeplast. De hoeveelheid crea-
tinine die in 24 uur wordt uitgeplast kan gebruikt worden als maat van 
spiermassa. Hierbij hebben personen met meer spiermassa (bv. jongeren 
of mannen) per 24 uur meer uitscheiding van creatinine in de urine dan 
personen met minder spiermassa (bv. ouderen of vrouwen). 

Spiermassa bij niertransplantatiepatiënten
In hoofdstuk 4 hebben we eerst onderzocht welke factoren bepalend 
zijn voor de spiermassa bij niertransplantatiepatiënten. Onze resultaten 
laten zien dat bij 604 niertransplantatiepatiënten diabetes en corticoste-
roïden (één middel dat gebruikt wordt om afstoting tegen te gaan), naast 
lengte, gewicht, leeftijd en geslacht onafhankelijke determinanten zijn 
van spiermassa. Wij vonden ook dat niertransplantatiepatiënten met meer 
uitscheiding van creatinine (lees: meer spiermassa) een kleiner risico op 
sterfte hebben en dat dit onafhankelijk is van insulineresistentie en van 
insulineresistentie gerelateerde factoren zoals hypertensie, obesitas en 
diabetes. De associatie tussen spiermassa en de kans op sterfte is dus niet 
afhankelijk van insulineresistentie. Er moet dus een andere verklaring 
zijn waarom spiermassa geassocieerd is met sterfte. Het zou kunnen zijn 
dat patiënten met minder spiermassa meer chronische ziekten hebben en 
chronisch ondervoed zijn, en dat deze factoren op hun beurt geassoci-
eerd zijn met sterfte. Deze andere verklaring wordt ondersteund door de 
interactie die we vonden tussen spiermassa (uitscheiding van creatinine) 
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en eiwituitscheiding in de urine. De interactie is zo dat niertransplantatie-
patiënten met weinig spiermassa en veel eiwituitscheiding een significant 
hogere kans hebben op voortijdige sterfte vergeleken met patiënten met 
veel spiermassa en minder eiwituitscheiding. Indien op de lange termijn 
eiwitverlies in de urine niet wordt gecompenseerd door meer eiwit in 
de voeding, kan dit gepaard gaan met verlies van spiermassa. Een com-
binatie van verlies van spiermassa en slechte voeding kan dus de reden 
zijn waarom niertransplantatiepatiënten met weinig uitscheiding van 
creatinine en veel eiwituitscheiding een grote kans hebben op voortijdige 
sterfte. Behoud van spiermassa zou een mogelijk aangrijpingspunt kun-
nen zijn om voor een betere overleving na niertransplantatie te zorgen. 
Dit zou gedaan kunnen worden door bijvoorbeeld een goede voeding 
en voldoende lichamelijke activiteit te adviseren, maar ook door minder 
gebruik van corticosteroïden.

Insulineresistentie en achteruitgang van nierfunctie  
bij de algemene bevolking
In hoofdstuk 5 hebben we de relatie tussen insulinespiegels en nier-
functie bij 3432 personen van de algemene bevolking onderzocht. Het 
onderzoek laat zien dat jonge personen met hoge insulinespiegels (die 
dus relatief insulineresistent zijn) een betere nierfunctie hebben dan 
jonge personen met lage insulinespiegels (die dus relatief insulinegevoe-
lig zijn). Dit ondersteunt het idee dat bij personen met insulineresistentie 
er sprake is van hyperfiltratie. Oudere personen met hoge insulinespie-
gels hebben echter een lagere nierfunctie en meer eiwituitscheiding in de 
urine dan oudere personen met lage insulinespiegels. Dit ondersteunt het 
idee dat insulineresistentie voor een sneller verlies van nierfunctie kan 
zorgen. Het onderzoek is een eerste aanwijzing dat insulineresistentie 
een rol kan spelen bij het optreden van achteruitgang van nierfunctie in 
een deel van de algemene bevolking. 

Insulineresistentie en hart- en vaatziekten
In de algemene bevolking is het risico om voortijdig aan hart- en vaat-
ziekten te overlijden bij vrouwen twee tot drie maal lager dan bij mannen. 
Diabetes leidt er toe dat dit geslachtsvoordeel verdwijnt. Het was tot nu 
toe onbekend of dit komt door hoge glucosespiegels of door insulinere-
sistentie. Wij hebben onderzocht of de relatie tussen insulineresistentie 
en het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verschilt tussen mannen en 
vrouwen. In hoofdstuk 6 hebben we bij 3626 vrouwen en 3290 man-
nen van de algemene bevolking gevonden dat vrouwen met hoge insu-
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linespiegels een twee maal groter risico hebben op hart- en vaatziekten 
dan mannen met hoge insulinespiegels. Het is dus waarschijnlijk dat het 
wegvallen van het geslachtsvoordeel van vrouwen met diabetes aan insu-
lineresistentie ligt, en niet aan hoge glucosespiegels. 

Spiermassa en de algemene bevolking
Ook in de algemene bevolking hebben we de relatie tussen spiermassa, 
hart- en vaatziekten en sterfte onderzocht (Hoofstuk 7). Samenvattend 
was er bij zowel de 4048 mannen als de 4044 vrouwen die wij onder-
zochten, een samenhang tussen lage spiermassa en een hoge kans op 
hart- en vaatziekten en sterfte. Wederom is dit onafhankelijk van insu-
lineresistentie en van insulineresistentie gerelateerde factoren zoals, 
diabetes, hypertensie en obesitas. Opmerkelijk is ook dat personen met 
de meeste spiermassa (meeste uitscheiding van creatinine) relatief ook 
een grotere taille omvang en een hogere body mass index hebben, maar 
dat het tegelijk de groep is met het laagste risico op hart- en vaatziekten. 
Dit is interessant omdat dit een ondersteuning is van het nieuwe idee dat 
‘een beetje’ dik zijn mogelijk beschermend is tegen voortijdig overlijden, 
mogelijk door een grotere spiermassa kan worden verklaard. 

Insulineresistentie en achteruitgang van nierfunctie bij 
niertransplantatiepatiënten
In hoofdstuk 8 presenteren we de voorlopige resultaten van ons onder-
zoek bij niertransplantatiepatiënten, waarbij we insulineresistentie 
hebben gemeten met de gouden standaard. Insulineresistentie is geas-
socieerd met meer nierfunctieachteruitgang bij de eerste 20 niertrans-
plantatiepatiënten die we hebben onderzocht. Deze resultaten moeten 
worden uitgebreid naar een grotere groep, waarbij ook rekening moet 
worden gehouden met andere oorzaken van nierfunctieachteruitgang. 
Deze resultaten zijn echter een eerste aanwijzing dat insulineresis-
tentie een rol kan spelen in de versnelde nierfunctieachteruitgang bij 
niertransplantatiepatiënten. 
 In de Engelse samenvatting en discussie (Hoofstuk 8), hebben we 
de niertransplantatiepatiënten vergeleken met de algemene bevolking. 
Het blijkt dat niertransplantatiepatiënten meer insulineresistent zijn en 
zes maal vaker diabetes hebben dan de algemene bevolking. Ook hebben 
we het sterftecijfer (het jaarlijks aantal sterfgevallen per 1000 personen) 
vergeleken tussen niertransplantatiepatiënten en de algemene bevolking. 
Het sterftecijfer bij niertransplantatiepatiënten is zes maal hoger dan het 
sterftecijfer bij de algemene bevolking. Concluderend, insulineresisten-
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tie en spiermassa kunnen twee mogelijke aangrijpingspunten zijn voor 
specifieke behandelingen om de levensverwachting voor niertransplan-
tatiepatiënten te verbeteren.
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