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Chapter 9

INLEIDING

Dit hoofdstuk bevat de Nederlandse samenvatting van het proefschrift. Voordat de 

belangrijkste uitkomsten van het proefschrift worden besproken, volgt eerst een algemene 

introductie. Het doel hiervan is achtergrond informatie te geven over het ziektebeeld 

diabetes en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Het maakt ook duidelijk welke 

methoden in dit proefschrift zijn gebruikt om het effect van linagliptine op de bloedvaten 

te onderzoeken. 

Diabetes in cijfers
Diabetes, suikerziekte, is één van de meest voorkomende chronische ziekten. Wereldwijd 

zijn er meer dan 400 miljoen mensen met diabetes en de verwachting is dat dit aantal zal 

stijgen naar meer dan 550 miljoen in 2030.1,2 In Nederland leven op dit moment meer dan 

1,2 miljoen mensen met diabetes.3 Dit betekent dat 1 op de 14 mensen in Nederland diabetes 

heeft. Onderzoekers van het Erasmus MC berekenden dat één op de drie Nederlanders 

vroeg of laat diabetes type 2 krijgt.4 De incidentie van diabetes is in de afgelopen jaren snel 

gestegen, hetgeen hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan de toenemende incidentie 

van overgewicht en obesitas, weinig lichamelijke beweging, veroudering, populatiegroei en 

urbanisatie. 

Diabetes: klinische presentatie en risicofactoren
Diabetes is een metabole ziekte die gekenmerkt wordt doordat het gehalte glucose (suiker) 

in het bloed te hoog is (hyperglykemie). Een hyperglykemie ontstaat doordat de pancreas 

(alvleesklier) niet genoeg insuline uitscheidt en/of doordat de cellen in het lichaam niet 

goed meer reageren op insuline (insuline resistentie). Insuline is het hormoon dat de 

bloedglucosespiegel in evenwicht houdt. Insuline zorgt ervoor dat glucose uit het bloed 

wordt opgenomen door spieren en organen, en insuline regelt de glucose productie van 

de lever.5 Als het bloedglucosegehalte continu te hoog is, kunnen er complicaties ontstaan 

door schade aan de bloedvaten en zenuwen. De ogen, nieren, voeten, zenuwen en hart- 

en bloedvaten zijn vaak aangetast door de hoge bloedglucosespiegels. De complicaties 

verlagen de kwaliteit van leven, verhogen het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten 

en verhogen het risico om vroegtijdig te overlijden.1,6

  Er zijn verschillende vormen van diabetes waarvan type 1 en type 2 diabetes mellitus 

de meest bekende vormen zijn.6 Type 1 diabetes (5-10% van alle mensen met diabetes) 

ontstaat doordat het afweersysteem de cellen in de pancreas die insuline maken, kapot 

maakt. Diabetes type 2 (90-95% van alle mensen met diabetes) is het gevolg van te weinig 

insuline afgifte, insuline resistentie of een combinatie van beide. De risicofactoren voor de 

ontwikkeling van type 2 diabetes zijn multifactorieel. Etniciteit, erfelijke aanleg, leeftijd, 

overgewicht en obesitas, abdominale obesitas, dieet en weinig beweging dragen allemaal 
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bij aan het risico op het krijgen van type 2 diabetes.6-8 Omdat hoge bloedglucosespiegels zich 

geleidelijk aan ontwikkelen, leidt de vroege verstoring van het evenwicht niet tot klachten. 

Het gevolg is dat mensen vaak al jaren rondlopen met hoge onbehandelde glucosewaardes 

in het bloed voordat de diagnose type 2 diabetes gesteld wordt. Schade aan de bloedvaten 

en zenuwen kan op het moment dat de diagnose gesteld wordt, reeds opgetreden zijn.

Risico op hart- en vaatziekten in mensen met diabetes
Mensen met diabetes krijgen vaker hart- en vaatziekten (afgekort HVZ) zoals een hartinfarct 

of een herseninfarct in vergelijking met mensen zonder diabetes.9 De pathogenese van de 

ontwikkeling van HVZ in diabetes is complex. De onbehandelde hyperglykemische staat 

wordt vaak als een verklaring genoemd voor dit verhoogde HVZ risico. Uit onderzoek is 

echter gebleken dat de hyperglykemische staat het verhoogde HVZ risico in mensen met 

diabetes maar deels kan verklaren.10,11 Andere factoren lijken ook een rol te spelen. Zo is er 

de laatste jaren meer aandacht voor de rol van abdominale obesitas in de ontwikkeling van 

HVZ. Het abdominale vet (buikvet) en dan voornamelijk het vet dat om de organen heen ligt, 

het viscerale vet, speelt een belangrijke rol. Het viscerale vet is meer dan een opslagplaats 

voor vetten, het is een orgaan dat adipokines afscheidt. Adipokines zijn cytokines die door 

vetweefsel worden afgescheiden. Deze cytokines zelf spelen een rol in onder andere het 

afweersysteem en zijn weer gelinkt aan de ontwikkeling van HVZ.12-14 Juist het hebben van 

veel visceraal vet, abdominale obesitas, verhoogt dan ook het risico op diabetes type 2 en 

HVZ.

Behandeling van diabetes type 2
Het allerbelangrijkste voor de behandeling van de hoge glucosewaarden in het bloed zijn 

lichaamsbeweging en voeding. Deze leefstijladviezen vormen de basis van de behandeling 

van diabetes type 2 en verlagen het risico op het krijgen van HVZ.1,10 Indien het niet lukt 

om met meer lichaamsbeweging en aangepaste voeding (dieet) de bloedglucosespiegel 

onder controle te krijgen, is het aan te raden om te starten met medicijnen. Omdat mensen 

met diabetes type 2 een verhoogd risico hebben op het krijgen van HVZ, is het belangrijk 

dat medicijnen die de bloedglucosewaarde verlagen het risico op HVZ niet verhogen. 

Medicijnen die mogelijk zelfs een positief effect hebben op de bloedvaten, dat wil zeggen, 

het risico op HVZ verlagen, hebben daarom de voorkeur.

  In alle richtlijnen wordt aangeraden om eerst te starten met metformine wanneer er 

medicijnen nodig zijn om de bloedglucosespiegel onder controle te krijgen. Metformine 

heeft als voordeel dat er een laag risico is op een onbedoeld te lage glucosespiegel 

(zogenaamde hypo’s). Andere voordelen van metformine zijn dat het effect op het 

lichaamsgewicht neutraal is en dat het goedkoop is. In vergelijking met andere medicijnen 

verlaagt metformine het risico op HVZ niet. Echter in vergelijking met geen behandeling 

of behandeling met een placebo zijn er wel positieve effecten van metformine, maar het 
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resterende risico op HVZ is nog steeds hoog.10,11,15 Daarom is het noodzakelijk dat andere 

medicijnen, die mogelijk het risico op HVZ verlagen, onderzocht worden. Sinds 2010 zijn 

dipeptidyl peptidase-4 (afgekort DPP-4) remmers op de markt. DPP-4 remmers is een 

groep medicijnen geschikt voor de behandeling van diabetes type 2. Ze zijn uitgebreid 

getest op veiligheid en effectiviteit.16-18 Het belangrijkste doel van DPP-4 remmers is om 

de bloedglucosespiegel te verlagen. Uit dieronderzoek en experimenteel onderzoek is 

onder andere gebleken dat DPP-4 remmers niet alleen het bloedglucose verlagen, maar 

ook positieve effecten lijken te hebben op de bloedvaten.19,20 Goede onderzoeken (zoals 

dubbelblinde en placebo gecontroleerde onderzoeken) die deze mogelijke positieve 

effecten van DPP-4 remmers op de bloedvaten in mensen onderzoeken, ontbreken echter 

nog.

Ontwikkeling van hart- en vaatziekten (atherosclerose)
Atherosclerose (ook wel bekend als slagaderverkalking) is een chronisch (ontstekings)

proces dat ervoor zorgt dat de arteriën (slagaders) steeds nauwer worden. Uiteindelijk kan 

atherosclerose leiden tot het optreden van acute HVZ problemen, zoals een hartinfarct 

of een herseninfarct. De ontwikkeling van atherosclerose is een sluipend proces waarbij 

er in de loop van jaren zogenaamde plaques ontstaan in de arteriën. De ontwikkeling van 

een plaque begint met een verhoogde doorlaatbaarheid van het endotheel (binnenste 

laagje van een bloedvat), ook wel beschreven als endotheelcel disfunctie. Door de 

verhoogde doorlaatbaarheid kan onder andere het LDL-cholesterol zich gaan opstapelen 

in de bloedvaatwand. Als reactie op deze beschadiging van de vaatwand ontstaat een 

ontstekingsreactie. Monocyten (ontstekingscellen) worden geactiveerd en dringen de vaat-

wand binnen. De monocyten veranderen in macrofagen (letterlijk: veelvraten) en proberen 

het cholesterol op te ruimen door het “op te eten”. De macrofagen zwellen op en uiteindelijk 

wordt de vaatwand steeds nauwer. Het uiteindelijk optreden van calcificaties in de plaque 

wordt gezien als een (eind) product van de ontstekingsreactie. Het grootste risico van een 

plaque is dat er een scheurtje ontstaat in de plaque waardoor de inhoud van de plaque in 

contact komt met het bloed. Het gevolg is dat er een bloedstolsel ontstaat. Dit bloedstolsel 

kan de arterie afsluiten of mee worden gevoerd met de bloedstroom en verderop een arterie 

afsluiten. Het weefsel achter het bloedstolsel (afsluiting) krijgt (even) geen zuurstof meer en 

sterft af. In het geval van bijvoorbeeld de afsluiting van de kransslagaders van het hart, is er 

sprake van een hartinfarct. Een plaque die een groot risico heeft om te scheuren wordt een 

kwetsbare plaque genoemd.21
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Het risico op hart- en vaatziekten in beeld
Met behulp van de conventionele beeldvormende technieken is het mogelijk om de 

vernauwing in de arteriën in beeld te brengen, maar dit geeft geen informatie over 

andere onderliggende processen in plaques zoals ontstekingen. In toenemende mate is 

de afgelopen jaren herkend dat de ontstekingsreactie in de arteriën een belangrijk proces 

is in de ontwikkeling van atherosclerose. Moleculaire beeldvorming biedt mogelijkheden 

om biologische processen zoals ontsteking te visualiseren. De identificatie van kwetsbare 

plaques met behulp van moleculaire beeldvormende technieken, zoals een positron 

emissie tomografie (afgekort PET) is dan ook een veelbelovende techniek. Beeldvorming 

gericht op het in beeld brengen van processen in de arteriën wordt ook wel vasculaire 

beeldvorming genoemd. PET is een beeldvormende techniek waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een radioactieve tracer om (patho) fysiologische processen in beeld te 

brengen. De tracer 18F-fluorodexyglucose (18F-FDG) is geschikt ontstekingen weer te geven. 
18F-FDG is een radioactief gelabeld glucosemolecuul dat de mate van glucosemetabolisme 

weergeeft, hetgeen verhoogd is in ontstoken weefsel. De arteriële 18F-FDG opname op een 

PET scan is geassocieerd met de hoeveelheid macrofagen in de vaatwand. Bovendien blijkt 

een hoge 18F-FDG opname in de arteria carotis (halsslagader) voorspellend te zijn voor 

een herseninfarct onafhankelijk van andere HVZ risicofactoren.22 Een andere radioactieve 

tracer die wordt gebruikt voor het visualiseren van atherosclerose is 18F-sodium fluoride 

(18F-NaF). De opname van 18F-NaF in de arteriën is geassocieerd met microcalcificaties.23 

Microcalcificaties zijn ook geassocieerd met het scheuren van een atherosclerotische plaque, 

de kwetsbare plaque. Het maken van een PET scan wordt vaak gecombineerd en gefuseerd 

met een Computed Tomography (CT) scan om anatomische afbeeldingen te maken.

  Een andere manier om het risico op HVZ beter in beeld te brengen is het meten van de 

hoeveelheid abdominaal visceraal vet. Het is waarschijnlijk dat niet alleen de hoeveelheid 

visceraal vet maar ook de ontstekingsgraad van het viscerale vet een rol speelt bij de 

ontwikkeling van HVZ.12,24 Een 18F-FDG-PET/CT scan kan dus mogelijk ook aangrijpingspunten 

bieden om het viscerale vet beter in beeld te brengen. Op de CT scan kan het volume 

visceraal vet worden gemeten en op de PET scan mogelijk de 18F-FDG opname in het vet als 

maat voor de ontstekingsactiviteit van het vet.

  Behalve beeldvormende technieken zijn andere innovatieve technieken eveneens zinvol 

om het HVZ risico te meten. Een voorbeeld hiervan is het meten van de polsgolfsnelheid met 

behulp van applanatietonometrie. De polsgolfsnelheid is een maat voor de “stijfheid” van 

het bloedvaatwand. De polsgolfsnelheid is de snelheid waarmee een bloeddrukgolf zich 

door de arteriën verplaatst. Naarmate een arterie stijver wordt, gaat de polsgolfsnelheid 

omhoog. Dit komt omdat een stijvere arterie minder mee rekt met de bloeddrukgolf 

waardoor de drukgolf zich sneller kan verplaatsten. Ook het stijver worden van de arteriën 

is een teken van de ontwikkeling van atherosclerose.25,26
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Dit proefschrift 
Dit proefschrift is gewijd aan verschillende aspecten van beeldvormende technieken om 

de ontwikkeling van atherosclerose in beeld te brengen. Het onderzoekt de toepassing van 

beeldvormende technieken in mensen met type 2 diabetes. Gezien de complexiteit van 

de ontwikkeling van hart- en vaatziekten (afgekort HVZ) in mensen met diabetes zijn er 

geen eenvoudige oplossingen om de impact van diabetes en het HVZ risico te reduceren. 

Niettemin, voor het beter in beeld brengen van HVZ risicofactoren, bieden beeldvormende 

technieken zoals een 18F-FDG-PET/CT scan uitkomsten. Deze beeldvormende technieken 

dragen bij aan het inzicht krijgen in de ontwikkeling van atherosclerose c.q. HVZ. Bovendien 

biedt het mogelijkheden om de effecten van medicijnen te evalueren. Andere innovatieve 

technieken zoals het meten van de polsgolfsnelheid zijn hier ook geschikt voor.

  Deel I van dit proefschrift behandelt technische aspecten van de toepassing van 

beeldvormende technieken om het HVZ risico beter in beeld te brengen. Deel II richt zich 

op de toepassing van vasculaire beeldvorming en andere HVZ risicofactoren in mensen met 

een vroege fase van type 2 diabetes. De effecten van behandeling met linagliptine (een 

DPP-4 remmer) op de arteriële opname van 18F-FDG als maat voor vaatwandontsteking 

en de polsgolfsnelheid als maat voor vaatstijfheid worden besproken. Hoofdstuk 1 is de 

algemene introductie van het proefschrift.

DEEL I

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van verschillende beeldvormende technieken die gebruikt 

kunnen worden om (patho) fysiologische processen die plaatsvinden in een kwetsbare 

plaque, in beeld te brengen. Verschillende beeldvormende technieken zoals moleculaire 

beeldvorming (PET scan), bio-optische beeldvorming, bioluminescentie en nabije 

infrarood beeldvorming zijn hiervoor geschikt. Niet al deze technieken zijn al toepasbaar 

en gevalideerd voor vasculaire beeldvorming in mensen. Een probleem is bijvoorbeeld de 

beperkte doordringdiepte van fluorescerend licht. 

  Het gebruik van de tracer 18F-FDG is momenteel de best gevalideerde en meest 

toegepaste PET tracer voor vasculaire beeldvorming. 18F-FDG wordt opgenomen door cellen 

die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van atherosclerose. Met behulp van een PET/CT 

scan kan de opname van 18F-FDG zichtbaar (en meetbaar) worden gemaakt. Een andere 

tracer die ook veelbelovend is voor vasculaire imaging is 18F-NaF. 18F-NaF bindt zich aan 

microcalcificaties. Microcalcificaties worden gevormd in de ontwikkeling van atherosclerose 

en zijn geassocieerd met het scheuren van de atherosclerotische plaque.
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In Hoofdstuk 3 hebben we met behulp van de tracer 18F-NaF ex vivo onderzocht of een 

symptomatische humane carotis plaque anders van samenstelling is dan een bij toeval 

ontdekte asymptomatische humane carotis plaque. Een symptomatische humane carotis 

plaque is een plaque in de halsslagader die hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is geweest 

van een cerebrovasculair accident (CVA, beroerte). Het is onduidelijk hoe kwetsbaar 

(risico op scheuren) de asymptomatische plaque is. In totaal zijn er 23 carotis plaques (17 

symptomatische, 6 asymptomatische) onderzocht, die tijdens een operatie zijn verwijderd. 

De plaques werden 1 uur geïncubeerd in de 18F-NaF tracer en werden daarna gescand met 

behulp van een µPET en een µCT scan. De opname van 18F-NaF in symptomatische plaques 

verschilde niet van de 18F-NaF opname in asymptomatische plaques. Een interessante 

bevinding was dat de opname van 18F-NaF gevisualiseerd op de µPET scan een ander patroon 

van calcificaties liet zien dan calcificatie op een µCT scan. Waar de µCT geen calcificatie 

liet zien in de plaque, was er al wel 18F-NaF activiteit zichtbaar (mismatch). We concluderen 

daarom dat de opname van 18F-NaF waarschijnlijk een ander stadium van de ontwikkeling 

van atherosclerose visualiseert dan calcificatie zichtbaar op een CT scan. 

  Een andere link met een verhoogd HVZ risico is de mate van abdominaal visceraal vet. In 

Hoofdstuk 4 hebben we de optimale instellingen onderzocht om met een semi-automatische 

methode abdominaal visceraal vet met behulp van een PET/CT scan te onderzoeken. 

De metingen van het volume visceraal vet op basis van de CT scan en de meting van de 
18F-FDG opname in het viscerale vet op basis van de PET scan waren zeer reproduceerbaar 

en herhaalbaar met de automatische methode. De automatische meting van 18F-FDG in het 

viscerale vet werd vergeleken met een handmatige methode. De automatische methode 

was in vergelijking met de handmatige methode beter reproduceerbaar en herhaalbaar. We 

adviseren daarom om voor toekomstig onderzoek de automatische methode te gebruiken.

DEEL II

In Hoofdstuk 5 hebben we het verband onderzocht tussen de opname van 18F-FDG in de 

arteriën als maat voor vaatwandontsteking en de polsgolfsnelheid als maat voor vaatstijfheid 

bij 44 mensen met een vroeg stadium van diabetes type 2. Zowel de opname van 18F-FDG in 

de arteriën als de polsgolfsnelheid zijn markers van een vroeg stadium van atherosclerose 

en geassocieerd met het risico op HVZ. De opname van 18F-FDG in de arteriën bleek positief 

geassocieerd met de polsgolfsnelheid. Deze bevinding suggereert dat vaatwandontsteking 

mogelijk een rol speelt in de ontwikkeling van vaatstijfheid. In tegenstelling tot arteriële 
18F-FDG opname en de polsgolfsnelheid is calcificatie juist geassocieerd met een laat 

stadium van de ontwikkeling van atherosclerose. De zichtbare hoeveelheid calcificatie op 

een CT scan in de arteriën was niet geassocieerd met de arteriële opname van 18F-FDG 

en/ of de polsgolfsnelheid. De ontwikkeling van HVZ bij mensen met diabetes is complex.  
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De bevinding dat de vaatwandontsteking geassocieerd is met de vaatstijfheid, die een 

goede voorspeller is van het optreden van HVZ, suggereert dat de vaatwandontsteking 

een rol speelt in de ontwikkeling van HVZ in mensen met type 2 diabetes. Daarom zou 

het verlagen van de vaatwandontsteking ook een doel kunnen zijn in de behandeling van 

diabetes om zo het risico op HVZ te verlagen.

  Dipeptidyl peptidase-4 (afgekort DPP-4) remmers is een groep medicijnen geschikt voor 

de behandeling van type 2 diabetes. DPP-4 remmers lijken ook andere effecten te hebben 

dan het verlagen van het bloedglucosegehalte, zoals positieve effecten op de bloedvaten. 

DPP-4 is een enzym dat niet alleen een rol speelt in de regulatie van de insuline afgifte maar 

ook in andere processen. Zo heeft DPP-4 bijvoorbeeld ook een rol in het afweersysteem. 

In de RELEASE [off taRget Effects of Linagliptin monothErapy on Arterial Stiffness in Early 

diabetes] studie is het effect van 26 weken behandeling met linagliptine (een medicijn 

van het soort DPP-4 remmers) op de polsgolfsnelheid en de arteriële opname van 18F-FDG 

onderzocht. De RELEASE studie was een monocenter, gerandomiseerd, prospectief, 

dubbelblind, placebo gecontroleerd fase 3 onderzoek. Deelnemers waren mannen en 

vrouwen, gediagnosticeerd met type 2 diabetes en ze gebruikten geen medicijnen om het 

bloedglucose te verlagen. Verder mochten de deelnemers geen voorgeschiedenis hebben 

van al reeds doorgemaakte HVZ. In totaal werden 44 deelnemers gerandomiseerd naar één 

keer per dag een tablet linagliptine 5 mg of een placebo. Aan het begin van het onderzoek 

was de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 63 jaar, 61% was man, het gemiddelde HbA1c 

was 6.3% (45 mmol/l) en het nuchter glucose was gemiddeld 7.4 mmol/l. De polsgolfsnelheid 

is voorafgaand aan het starten van de studiemedicatie, na 4 weken, na 26 weken en na 30 

weken (4 weken na het stoppen van de studiemedicatie) gemeten. De primaire uitkomst 

van de studie was het verschil in polsgolfsnelheid (gecorrigeerd voor systolische bloeddruk) 

na 26 weken behandeling. In Hoofdstuk 6 presenteren we de effecten van behandeling met 

linagliptine op de polsgolfsnelheid, de centrale systolische bloeddruk en de augmentatie-

index als maten van vaatstijfheid. Vier weken na het starten van de studiemedicatie is de 

gemiddelde polsgolfsnelheid in de deelnemers met linagliptine licht gedaald en stabiel 

in de mensen met een placebo. Na 26 weken is de polsgolfsnelheid in de linagliptine 

groep significant lager dan in de placebo groep; het verschil tussen beide groepen was 

0.91 m/s (95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 0.06-1.76 m/s, P=0.035). De centrale systolische 

bloeddruk en augmentatie-index waren gedurende het onderzoek stabiel. Zoals verwacht 

daalde het HbA1c (0.4%; P<0.001), nuchter glucose (-0.7 mmol/l; P=0.002) en de triglyceriden 

(-0.49 mmol/l; P=0.019) bij de deelnemers met linagliptine in vergelijking met de deelnemers 

die placebo kregen. 
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Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van het effect van linagliptine op de vaatwand-

ontsteking gemeten als de arteriële 18F-FDG opname. De arteriële 18F-FDG opname werd 

uitgedrukt als de pre-scan glucose gecorrigeerde maximaal gestandaardiseerde opname. 

De opname in de arteriën werd gecorrigeerd voor de achtergrond activiteit (opname van 
18F-FDG in de venen) en berekend als een target-to-background ratio (TBR). Het gemiddelde 

van de verschillende metingen werd gebruikt als maat voor de totale arteriële 18F-FDG 

opname en is samengevat onder de term: meanTBR. Na 26 weken was de meanTBR gedaald 

bij de deelnemers die behandeld zijn met linagliptine in vergelijking met de deelnemers 

die behandeld zijn met een placebo. Het verschil was 0.18 eenheden (95% BI: 0.04-0.32; 

P=0.015). De resultaten van de RELEASE studie bevestigen de hypothese op basis van eerder 

onderzoek dat linagliptine, behalve het verlagen van de bloedglucosegehalte, ook positieve 

effecten heeft op de bloedvaten in mensen met een vroeg stadium type 2 diabetes en geen 

voorgeschiedenis van HVZ.

CONCLUSIE

De afgelopen decennia is er veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van beeldvorming 

om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van hart- en vaatziekten. Het doel van dit 

proefschrift was om bij te dragen aan deze ontwikkeling door verschillende technische 

aspecten te onderzoeken. Een ander doel van dit proefschrift was om deze beeldvormende 

technieken te gebruiken om onderliggende mechanismen van hart- en vaatziekten 

in mensen met type 2 diabetes beter te begrijpen en het effect van linagliptine op de 

bloedvaten te onderzoeken. De RELEASE studie toont aan dat linagliptine monotherapie 

vroege markers van atherosclerose verlaagt. In de toekomst zal moeten worden onderzocht 

of deze daling ook voldoende is om het optreden van hart- en vaatziekten te voorkomen. 

Met de verdere ontwikkeling van steeds betere vasculaire beeldvorming zal de uitdaging 

in toekomst zijn om deze beeldvormende technieken te gaan gebruiken voor ‘personalized 

medicine’.
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