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Het onderwerp van dit proefschrift is hyperglykemie: een verhoging van het 

glucosegehalte in het bloed. De meest voorkomende oorzaak van hyperglykemie is 

de ziekte diabetes mellitus. Sinds de ontdekking van insuline is de 

levensverwachting van patiënten met diabetes mellitus enorm gestegen. Het blijft 

echter een aandoening waarbij patiënten rekening moeten houden met ernstige 

complicaties van de ziekte en een levenslange en hinderlijke behandeling.   

Een minder bekende oorzaak van hyperglykemie is fysieke stress. Door 

bijvoorbeeld een operatie of een hartinfarct kan een dusdanige acute metabole 

ontregeling ontstaan dat het glucose stijgt. Waar men vroeger dacht dat deze 

tijdelijke hyperglykemie gunstig zou kunnen zijn voor het herstel, wordt het steeds 

duidelijker dat het eigenlijk zeer nadelig is voor de patiënt.  

In DEEL I van dit proefschrift worden de gevolgen van hyperglykemie onderzocht, 

vooral in relatie tot het stollingssyteem en het optreden van trombose. Daarbij 

hebben we ons in het bijzonder gericht op de gevolgen van acute hyperglykemie, 

uitgelokt door een operatie. DEEL II van dit proefschrift gaat over het detecteren 

en behandelen van hyperglykemie. Tot op heden is het gebruikelijk dat de patiënt 

met diabetes een aantal maal per dag met een vingerprik in het bloed de hoogte 

van het glucose meet en daarop insuline spuit. Door de technische vooruitgang is 

het inmiddels mogelijk om met behulp van sensoren in de buikhuid continu het 

suikergehalte te meten en ook continu kleine hoeveelheden insuline middels een 

pomp af te geven. De effectiviteit van deze nieuwe behandelingstechniek hebben we 

onderzocht bij patiënten met diabetes mellitus en patiënten met hyperglykemie 

tijdens een hartinfarct. Tevens wordt geanalyseerd hoe deze nieuwe 

behandelingstechniek verder is te verbeteren. In de laatste hoofdstukken komt het 

detecteren van hyperglykemie op de Intensive Care (IC) aan bod en de nadelen van 

behandeling met insuline in deze situatie. 

 

DEEL I 

 

In HHoofdstuk 2 geeft een overzicht van de huidige literatuur met betrekking tot de 

rol van hyperglykemie in het stollingssysteem. Er is overtuigend bewijs dat zowel 

chronische als acute hyperglykemie het stollingssyteem activeren en de afbraak 

van een stolsel vertragen. Dit leidt tot een verhoogd risico op trombose. Het 

behandelen van hyperglykemie bij patiënten met diabetes mellitus blijkt het risico 

op trombotische aandoeningen, zoals een hersen- of hartinfarct, te verlagen. Echter, 

het effect van de behandeling van acute hyperglykemie is nog niet voldoende 

onderzocht in interventie trials.  
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Hoofdstuk 3 bevestigt het verband tussen hyperglykemie en stolling in een groep 

patiënten die werd onderzocht op de polikliniek op verdenking van een diep 

veneuze trombose in het been. Van deze personen hadden er 188 daadwerkelijk een 

trombose in het been. De controlegroep bestond uit 370 mensen die geen trombose 

bleken te hebben. Hoe hoger het glucose was bij presentatie op de polikliniek, hoe 

groter de kans was dat de patiënt inderdaad een trombosebeen had. Dit is de eerste 

keer dat de relatie tussen een trombosebeen en oplopend glucose is aangetoond en 

vervolgstudies zijn nodig ter bevestiging. 

 

Het gevolgen van een heupoperatie voor het glucose metabolisme en de 

stollingsactivatie werden bestudeerd in HHoofdstuk 4. In een groep van 9 patiënten 

zonder diabetes mellitus werd het glucose bepaald voor, tijdens en na de operatie. 

Bovendien werden op dezelfde tijdstippen de stollingsfactoren factor VIII, von 

Willibrand ristocetine cofactor activiteit, von Willibrand factor antigeen en 

prothrombine fragment 1+2 bepaald. Door de heupoperatie steeg het 

plasmaglucose, wat werd gevolgd door een vergelijkbare stijging van de 

stollingsfactoren. Deze resultaten suggereren een mogelijke rol voor glucose bij het 

activeren van het stollingssysteem.  

 

Hoofdstuk 5 bevestigt de suggestie die we hebben gedaan in hoofdstuk 4: verhoogde 

glucosewaarden na een heupoperatie voorspellen de latere ontwikkeling van 

veneuze trombose. Dit bleek uit een post-hoc analyse van 4 grote studies die waren 

uitgevoerd bij 12383 patiënten die electieve heup- of knieoperaties ondergingen. De 

belangrijkste uitkomstmaat was symptomatische veneuze trombose en „totale 

veneuze trombose‰ (gecombineerde uitkomstmaat van symptomatische en 

asymptomatische trombose met overlijden door welke oorzaak dan ook). Op dag één 

na de operatie bleken de gemiddelde glucosewaarden in de patiëntengroepen 

gestegen in vergelijking met preoperatieve waarden. Bij patiënten die een 

heupoperatie ondergingen was deze verhoging geassocieerd met een verhoogd risico 

op het ontwikkelen van symptomatische en „totale veneuze trombose‰. Dit werd 

niet aangetoond bij patiënten die een knieoperatie ondergingen, wat mogelijk 

verklaard wordt door het verschil in de chirurgische procedure. Deze resultaten 

geven aan dat hyperglykemie kan ontstaan als gevolg van orthopedische chirurgie 

en bij heupoperaties ook bijdraagt aan de ontwikkeling van postoperatieve veneuze 

trombose.  
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In HHoofdstuk 6 werd een andere patiëntengroep bestudeerd: bij 330 patiënten die 

een pancreatoduodenectomie ondergingen werd het glucose gemeten voor, tijdens 

en na de operatie. Ten gevolge van de operatie ontstond hyperglykemie en deze 

bleek een sterke voorspeller voor postoperatieve complicaties. 

 

Uit al deze studies komt naar voren dat acute hyperglykemie kan worden 

veroorzaakt door pathofysiologische stress, zoals een operatie, ook zonder dat de 

patiënt diabetes mellitus heeft. Postoperatieve hyperglykemie blijkt geassocieerd 

met veneuze trombose na heupoperaties en met complicaties na een 

pancreatoduodenectomie. De logische volgende stap lijkt de preventie te zijn van 

perioperatieve hyperglykemie en het effect daarvan bestuderen in gerandomiseerde 

studies. Omdat de toepassing van intensieve insuline therapie peroperatief 

tijdrovend is en gepaard gaat met een verhoogd risico op hypoglykemie, kan ook 

gebruik van andere glucoseverlagende medicatie dan insuline worden overwogen. 

Te denken valt aan bepaalde orale medicatie en GLP-1 analoga. 

 

DEEL II 

 

Hoofdstuk 7 wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de continue 

subcutane glucose sensoren, al dan niet in combinatie met de insulinepomp 

besproken. Uit meerdere studies blijkt inmiddels dat met behulp van continue 

glucose sensoren het HbA1c verlaagd kan worden bij volwassen, slecht gereguleerde 

maar gemotiveerde patiënten met type 1 diabetes, mits zij het apparaat verdragen. 

Het nut van het gebruik van sensoren ter preventie van hypoglykemie is nog niet 

bewezen. Hoewel een analyse van de kosteneffectiviteit nog moet worden 

uitgevoerd, is de verwachting dat sensoren in toenemende mate zullen worden 

vergoed door verzekeraars. 

 

In  Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de EURYTHMICS trial (EURopean (Y) 

trial To lower HbA1c by Means of an Insulin pump augmented by a Continuous 

glucose Sensor) gepresenteerd. De effectiviteit van behandeling van type 1 diabetes 

met een combinatie van glucose sensor en insulinepomp werd onderzocht in een 

gerandomiseerde studie in 8 Europese landen bij 83 patiënten met een HbA1c van 

8.2% of hoger. De patiënten werden gerandomiseerd naar 26 weken behandeling 

met sensor gecombineerd met pomp voorzien van een maaltijd bolus-calculator of 

naar continueren van de behandeling met meerdaagse insuline injecties. We 

toonden aan dat therapie met sensor en pomp het HbA1c verlaagt met 1.21%. Deze 
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mate van HbA1c verlaging suggereert een gecombineerd effect van de glucose 

sensor, de insulinepomp en de bolus-calculator. 

 

Ook in HHoofdstuk 9 werd pomp therapie in combinatie met glucose sensor 

onderzocht in een gerandomiseerde studie. Echter, nu werden 20 patiënten die 

werden opgenomen op de hartbewaking met een acuut hartinfarct en een verhoogd 

glucose (>7.7 mmol/l) gerandomiseerd naar behandeling met sensor gecombineerde 

pomptherapie of conventionele behandeling gedurende 48 uur. Eerdere 

onderzoeken slaagden er niet in om glucose effectief te verlagen in deze 

patiëntengroep, terwijl hyperglykemie een bekende risicofactor voor overlijden is. 

Met therapie met sensor en pomp bleek het inderdaad wel mogelijk om het glucose 

te verlagen, echter dit ging gepaard met een toename van hypoglykemie en 

werkdruk voor het verpleegkundig personeel. Voordat grotere gerandomiseerde 

studies worden opgezet, lijken verbeteringen aan de apparatuur gewenst.  

 

Het verder integreren van de glucose sensor en de insulinepomp is onderzocht in 

Hoofdstuk 10. Dit moet uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van een kunstmatige 

pancreas. In dit hoofdstuk is onderzocht of het mogelijk is insuline afgifte en 

glucosemetingen op dezelfde plaats in het buikvet te verrichten. Dit zou de weg 

vrijmaken naar de ontwikkeling van één naald waardmee beide functies kunnen 

worden uitgevoerd, wat het ongemak voor de patiënt belangrijk zou verminderen. 

Bij 10 patiënten met type 1 diabetes onderzochten we de invloed van hoge 

concentraties insuline zo dicht mogelijk bij een continue microdialyse glucose 

sensor. Het bleek dat de sensor nauwkeurig blijft meten op een gemiddelde afstand 

van 0.9 cm vanaf de injectieplaats ven de insulinepomp. Zowel bij hoge als normale 

glucosewaarden bleven de metingen nauwkeurig en dit leek ook het geval in het 

hypoglykeme gebied. Ook tijdens het snel stijgen en dalen van glucose waren de 

metingen van de sensor niet minder nauwkeurig. Deze resultaten hebben 

belangrijke consequenties voor het verder ontwikkelen van de kunstmatige 

pancreas. 

 

Ook  Hoofdstuk 11 heeft betrekking op de ontwikkeling van een kunstmatige 

pancreas. Om insuline afgifte te laten plaatsvinden op basis van gemeten continue 

sensor waarden is communicatie tussen deze twee functies via een algoritme 

essentieel. De ontwikkeling van een dergelijk algoritme is een uitdaging gebleken. 

In dit onderzoek is de effectiviteit van een algoritme om postprandiale glucose 

excursies te behandelen onderzocht in een gesloten systeem, dus zonder interventie 
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van de arts of patiënt. Het algoritme bleek even effectief als de standaard 

behandeling, wellicht zelfs iets beter, en een vervolgstudie is inmiddels gaande.  

 

In HHoofdstuk 12 bekijken we hyperglykemie vanuit een andere invalshoek. 

Hyperglykemie is geen constant fenomeen, maar de glucosewaarden zullen 

variëren over de tijd. Ook behandeling van hyperglykemie heeft invloed op de 

variabiliteit van glucose. Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze glucose variatie 

op zichzelf ook schadelijk kan zijn. Omdat de mate van variatie samenhangt met 

het gemiddelde bloedglucose is het lastig om de gevolgen van beide fenomenen 

apart te onderzoeken. In dit hoofdstuk hebben we daarom een nieuwe maat voor 

glucose variabiliteit ontwikkeld. Bij 5728 patiënten is onderzocht wat de associatie 

is tussen glucose variabiliteit en mortaliteit op de IC. Een verhoogde glucose 

variabiliteit bleek duidelijk geassocieerd met een toename van het aantal patiënten 

dat overleed. De combinatie van een hoog gemiddeld glucose tijdens opname en 

hoge variabiliteit bracht het hoogste sterftecijfer met zich mee. Een lage glucose 

variabiliteit leek echter te beschermen tegen overlijden.  

 

Elke behandeling is geassocieerd met bijwerkingen, zoals is te lezen in HHoofdstuk 

13. De standaard behandeling van hyperglykemie op de IC is insulinetherapie, 

waarmee het risico op hypoglykemie toeneemt. In de huidige literatuur bestaat 

verschil van mening over de vraag of deze hypoglykemie schadelijk is. Daarom 

onderzochten wij de relatie tussen hypoglykemie op de IC en overlijden. Alle eerste 

episodes van een glucose <= 2.5 mmol/l werden onderzocht in een groep van 5961 

IC patiënten. Patiënten werden beschouwd als zijnde blootgesteld aan 

hypoglykemie vanaf het moment van de episode tot aan het einde van de IC 

opname. Er bleek inderdaad een duidelijke relatie te bestaan tussen hypoglykemie 

en sterfte op de IC, ook na correctie voor ernst van ziekte van de patiënt. Dit 

suggereert een causaal verband.  

 

Tot slot hebben we in HHoofdstuk 14 geprobeerd de twee belangrijkste IC trials 

(NICE-SUGAR en Leuven) naar de effectiviteit van insuline therapie op de IC in 

perspectief te plaatsen met behulp van de data uit een IC populatie. Het 

gemiddelde glucose tijdens IC opnames blijkt zich te verhouden tot sterfte op de IC 

via een U-curve. De laagste sterfte, ofwel het veilige gebied, bevindt zich in de 

bestudeerde populatie tussen de 7.0 en de 9.0 mmol/l. Deze U-curve kan wellicht de 

interpretatie van zowel het hoge sterftecijfer in de intensief behandelde groep van 
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de NICE-SUGAR studie, alsook de hogere sterfte in de conventioneel behandelde 

groepen van de Leuven studies vergemakkelijken.  

 

Wat kunnen we nu in de nabije toekomst verwachten aan verdere ontwikkelingen 

en studies? De toepassing van pomptherapie gecombineerde met sensor bij slecht 

gereguleerd patiënten met type 1 diabetes is bewezen effectief ter verlaging van het 

HbA1c, maar niet bij het voorkomen van hypoglykemie. Er zijn echter nog geen 

gerandomiseerde studies gepubliceerd waarin het voorkomen van hypoglykemie bij 

het gebruik van glucose sensoren specifiek is onderzocht. Het is belangrijk dat een 

dergelijke studie gaat worden uitgevoerd.  

De ontwikkeling van de kunstmatige pancreas is nu volop gaande en vooral de 

verbeterde algoritmes om de glucose sensor en insulinepomp met elkaar te laten 

communiceren zijn veelbelovend. Bij het gebruik van de glucose sensor 

gecombineerd met insulinepomp in de acute klinische setting is, zoals wij hebben 

laten zien, nog veel ruimte voor verbetering. Het is in potentie een nuttig apparaat 

aangezien de continue glucose metingen, indien voldoende nauwkeurig 

geregistreerd, hypoglykemie en glucose variabiliteit kunnen helpen voorkomen met 

daarbij een vermindering van de werkdruk van het verpleegkundig personeel. Men 

moet zich echter wel realiseren dat het hier gaat om een totaal andere 

patiëntengroep dan de patiëntengroep met type 1 diabetes. Patiënten op de 

hartbewaking en de IC hebben naast hun hyperglykemie andere pathologie, die 

direct de werking van de glucosesensoren kan beïnvloeden. Terwijl dit proefschrift 

wordt geschreven, wordt ook de laatste hand gelegd aan een studie waarin een 

aantal bijkomende factoren op de IC worden onderzocht, die de nauwkeurigheid en 

effectiviteit van glucose sensoren zouden kunnen beïnvloeden, zoals verminderde 

weefselpersfusie en temperatuurschommelingen (de TOPDOGS studie). Tenslotte 

wordt een gezamenlijke analyse verwacht van de NICE-SUGAR en Leuven data, 

Deze analyse kan vermoedelijk leiden tot het vaststellen van definitieve richtlijnen 

voor de behandeling van hyperglykemie en de preventie van hypoglykemie en 

glucose variabiliteit. Op dit moment lijkt het, gezien de U-vormige sterfte curve, 

verstandig om hypoglykemie in ieder geval te vermijden en dus een veilige glucose 

range aan te houden bij patiënten op de IC. 
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