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NeDerlANDse	iNtroDUctie	eN	sAmeNvAttiNG	
iNtroDUctie
Dit proefschrift gaat over hyperglycemie (een verhoogd bloedsuiker) bij twee acute 
hersenziekten: het acute herseninfarct en de acute aneurysmatische subarachnoïdale 
hersenbloeding (SAB).

het	acute	herseninfarct
Een acuut herseninfarct ontstaat door een bloedstolsel (trombus) van een slagader in de 
hersenen. Een deel van de hersenen komt daardoor zonder zuurstof en voedingsstoffen en 
ondervindt hiervan schade en gaat minder functioneren of sterft af. Een trombus kan locaal 
ontstaan of versleept zijn vanaf een ander deel van de slagaderlijke circulatie. Belangrijke 
risicofactoren voor het herseninfarct zijn hoge leeftijd, een hoge bloeddruk, een hoog 
cholesterol, hartritmestoornissen en roken. 

De typische patiënt met een herseninfarct (ongeveer 80% van alle beroertes) is vaker man 
dan vrouw en meestal ouder dan 65 jaar. Voordat het herseninfarct ontstaat, is de patiënt 
vaak al bekend met hart- en vaatziekten, zoals een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of 
suikerziekte (diabetes mellitus). Bij presentatie zijn er vaak neurologische uitvalsverschijnselen, 
zoals een eenzijdige verlamming of een fatische (=spraak) stoornis, zelden gepaard gaande met 
hoofdpijn.

De behandeling van het herseninfarct is in de acute fase gericht op het oplossen van de trombus 
met een trombolyticum, dit blijkt tot 4,5 uur na het herseninfarct nog effectief. Hierna is de 
behandeling vooral gericht op het verkleinen van de kans op een nieuw herseninfarct, door het 
voorschrijven van bloedplaatjes remmers en het bestrijden van risicofactoren. De prognose is 
relatief goed, hoewel ongeveer 20% van de patiënten aan het herseninfarct overlijd en veel 
patiënten blijvend beperkingen zal blijven ondervinden.1 

De	acute	aneurysmatische	subarachnoïdale	bloeding
Een acute aneurysmatische subarachnoidale bloeding, kortweg SAB, is een bloeding rond of 
in de hersenen onder het spinnenwebvlies (arachnoidea). Meestal treden deze bloedingen 
op vanuit een aneurysma- een ballon-vormige uitstulping- van een van de slagaders die 
aan de basis van de hersenen loopt. Als een aneurysma openbarst stroomt het bloed onder 
hoge druk in de ruimte rondom de hersenen, de zogenaamde subarachnoïdale ruimte. Hoe 
een aneurysma ontstaat is niet goed bekend, maar belangrijke risicofactoren zijn een hoge 
bloeddruk, roken en alcohol consumptie.

De typische patiënt met een SAB (ongeveer 5% van alle beroertes) is van tevoren meestal 
gezond, is vaker vrouw dan man en meestal jonger dan 65 jaar. Bij presentatie is er vaak sprake 
van zeer heftige acute hoofdpijn en een verlaagd bewustzijn meestal zonder andere acute 
neurologische uitvalsverschijnselen. 

De behandeling van een SAB is in de acute fase gericht op het afsluiten van het gebarsten 
aneurysma om een nieuwe bloeding te voorkomen. Dit kan op twee manieren: via een 
operatie door de neurochirurg (“clippen”), of via de slagaders door de interventieradioloog 
(“coilen”). In de eerste twee weken na de bloeding krijgt 20-30% van de patiënten alsnog 
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neurologische uitvalsverschijnselen ten gevolge van secundaire cerebrale (=in de hersenen) 
ischemie of infarcering.
De prognose is relatief slecht, 50% van de patiënten met een SAB overlijd, en veel patiënten 
behouden restverschijnselen zoals cognitieve stoornissen en epilepsie.3 

hyperglycemie
Bepaling van bloedglucose komt zeer veel voor. Desondanks bestaan er geen goede afspraken 
over wat een normaal, te hoog of te laag bloedglucose is. De definities hiervan kunnen dus 
verschillen per tijd, centrum, en afdeling. Hyperglycemie komt vaak voor bij patiënten die wegens 
een ernstige ziekte worden opgenomen. Dit wordt ook wel stress hyperglycemie genoemd.4 

Tot eind vorige eeuw werd acute hyperglycemie bij ernstig zieke patiënten beschouwd als een 
normale fysiologische, zelfs nuttige, reactie op een algemene stress reactie. Een verhoogd 
glucose, zo werd aangenomen, was zelfs noodzakelijk voor weefsels die alleen glucose als 
energiebron kunnen gebruiken, zoals de hersenen. Echter, diverse studies hebben laten zien 
dat er een duidelijke associatie is tussen hyperglycemie en een slecht klinisch herstel, die 
onafhankelijk is van het soort ziekte, de ernst van de ziekte of van andere factoren die een klinisch 
herstel voorspellen. Daarnaast hebben diverse experimentele studies laten zien dat acute 
hyperglycemie betrokken is bij diverse pathosfysiologische mechanismen. Om deze redenen 
werd een grote gerandomiseerde trial verricht. In deze trial, die in Leuven werd uitgevoerd, 
werd in een populatie ernstig zieke patiënten via loting besloten of hyperglycemie actief werd 
behandeld met insuline of niet.6 De resultaten van deze studie waren indrukwekkend. Actieve 
verlaging van bloedglucose met insuline leidde to een 43% relatieve verlaging van het risico op 
overlijden en een fors beter klinisch herstel. Dit leidde ertoe dat deze behandeling al snel werd 
ingevoerd op vrijwel alle intensive care afdelingen.

Glucose	lowering	in	Acute	stroke	study	project
De boven genoemde bevindingen, namelijk dat hyperglycemie vaak voorkomt, een sterke 
associatie heeft met een slecht klinisch herstel, en dat actieve verlaging van een te hoog 
bloedglucose met insuline leidt tot een beter klinisch herstel en minder overlijden heeft er toe 
geleid dat in 2003 het “Glucose Lowering in Acute Stroke Study (GLASS)” project werd gestart. 
Het belangrijkste doel van dit project is om te onderzoeken of de gunstige effecten van glucose 
verlaging met insuline ook te bereiken zijn voor patiënten die zijn opgenomen wegens een 
acute beroerte.
In de tussentijd echter is behandeling met insuline, met als doel de bloedglucose te 
verlagen, ter discussie komen te staan omdat diverse nieuwe studies gepubliceerd zijn die de 
indrukwekkende positieve resultaten van de eerdere studie niet wisten te evenaren. Sommige 
studies lieten zelfs een negatief effect zien van actieve glucose verlaging, waarbij een associatie 
gezien werd tussen hypoglycemie (een te laag bloedglucose) en een slecht klinisch herstel.8

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen die de verschillen in de onderzoeksresultaten zouden 
kunnen verklaren. Een van de belangrijkste redenen is dat in de latere studies het standaard 
beleid ten aanzien van hyperglycemie veel strenger geworden was. Hierdoor was de potentiële 
winst die kon worden bereikt met bloedglucose verlaging kleiner dan in de eerdere studies. 
Daarnaast bleek de bloedglucose regulering in deze latere studies ook minder optimaal dan in 
de eerdere studie uit Leuven. In het bijzonder het relatieve voorkomen van hypoglycemie in 
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de behandelgroep bleek fors te zijn toegenomen. Deze ontwikkelingen samen met onze eigen 
bevindingen (hieronder samengevat) hebben er toe geleid dat het focus van het GLASS-project 
al snel verlegd werd. Het primaire doel blijft om een studie op te zetten die moet onderzoeken 
of patiënten met een acute beroerte baat hebben bij actieve glucose verlaging, echter, deze 
behandeling moet eerst geoptimaliseerd worden wat betreft effectiviteit en veiligheid.



SAMENVATTING

&

127

sAmeNvAttiNG
Deel	1	van dit proefschrift, gaat over hyperglycemie en de behandeling daarvan bij patiënten 
met een acuut herseninfarct. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de huidige literatuur 
met betrekking tot hyperglycemie bij het acute herseninfarct.341 Er wordt in gegaan op 
verschillende mechanismen die kunnen leiden tot hyperglycemie bij deze patiëntengroep 
en de pathofysiologische mechanismen die kunnen leiden tot schade van hyperglycemie. 
Daarnaast is op systematische wijze literatuur verzameld en onderzocht waarin glucose 
verlagende behandeling werd toegepast bij patiënten met een herseninfarct. Hieruit blijkt 
dat deze behandeling erg lastig is om goed uit te voeren bij deze patiënten groep. Zowel 
het verlagen van hyperglycemie als het voorkomen van hypoglycemie bleek in geen van de 
studies op adequate wijze te kunnen worden bereikt. Om te onderzoeken of patiënten met een 
herseninfarct baat hebben bij glucose verlagende behandeling, zal deze dan ook eerst moeten 
worden geoptimaliseerd.
Hoofdstuk 3 is een cohort studie waarin wordt onderzocht of bij patiënten met een acuut 
herseninfarct de cognitieve vaardigheden gebruikt kunnen worden als uitkomstmaat om het 
effect van bloedglucose verlagende therapie te meten in een toekomstige trial.61 Hiervoor 
werd bij 113 patiënten met een herseninfarct een neuropsychologisch onderzoek verricht in 
de acute fase en na zes maanden. Vervolgens werd onderzocht of er een associatie was tussen 
het bloedglucose bij opname en de cognitieve vaardigheden direct na de beroerte en na zes 
maanden. Hiervoor werden geen aanwijzingen gevonden, waarmee cognitie dus niet valide 
lijkt als uitkomstmaat in een toekomstige trial. In dezelfde studie werd wel bevestigd dat de 
associatie tussen een hoog bloedglucose en een slecht herstel vooral geldt voor patiënten met 
een corticaal herseninfarct en niet zozeer voor patiënten met een subcorticaal herseninfarct. 
Dit kan van belang zijn voor het selecteren van patiënten voor een toekomstige trial.
In de hoofdstukken 4 en 5, worden twee kleine multi-centrische trials beschreven waarin 
verschillende glucose behandel algoritme worden onderzocht bij patiënten die werden 
opgenomen wegens een acuut herseninfarct. In de eerste studie (hoofdstuk 4) werden patiënten 
met een acuut herseninfarct en hyperglycemie gerandomiseerd voor intraveneuze continue 
insuline, subcutane maaltijd gerelateerde insuline of geen specifieke behandeling.340 Daarnaast 
was er een controle groep met patiënten met een acuut herseninfarct en normoglycemie bij 
opname. De resultaten waren enigszins teleurstellend omdat geen van de twee onderzochte 
glucose behandel algoritme resulteerde in een verlaging van het bloedglucose (ten opzichte van 
de controle groep), terwijl het aantal episoden met hypoglycemie wel toenam. De belangrijkste 
reden voor de slechte glucose regulatie waren maaltijd gerelateerde hyperglycemieeën. Om 
dit te verbeteren kregen patiënten in de volgende studie (hoofdstuk 5) standaard continue 
sondevoeding (naast continue intraveneuze insuline).134 Daarnaast werd het verplegend 
personeel geassisteerd met een web-based programma om het behandel algoritme uit te 
voeren. De resultaten van deze studie waren beter dan de eerdere studie. Het lukte nu wel lukte 
de bloedglucose binnen nauwe grenzen (4.4-6.1 mmol/L) te reguleren. Echter, ook bij deze 
studie nam het aantal hypoglycemieën toe ten opzichte van controles. Verder bleken patiënten 
last te hebben van de veelvuldige vingerprikjes om het glucose te bepalen. Momenteel zijn 
we bezig met een nieuwe trial waarbij we patiënten randomiseren voor vildagliptine (een 
dipeptidyl peptidase-4 remmer) of placebo naast continue intraveneuze insuline. Het is namelijk 
uit eerder onderzoek gebleken dat dit middel het aantal hypoglycemieën kan verminderen 
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wanneer het naast insuline wordt gegeven. Verder krijgen alle patiënten een continue glucose 
meter waarmee we hopen het aantal vingerprikjes te kunnen beperken. 

Deel	2	van dit proefschrift, gaat over hyperglycemie bij een subarachnoïdale bloeding. Hoofdstuk 
6	 is	een systematisch overzicht en meta-analyse van de associatie tussen hyperglycemie en 
klinisch herstel bij patiënten met een acute SAB.254 Hieruit blijkt dat gemiddeld 69% van de 
acute SAB patiënten hyperglycemie heeft bij opname, met een gemiddelde bloedglucose 
van 9.3 mmol/L. De samengestelde odds ratio voor slecht klinisch herstel geassocieerd met 
hyperglycemie was 3.1 (95% betrouwbaarheids interval: 2.3 - 4.3). De associatie tussen 
hyperglycemie en slecht klinisch herstel persisteerde wanneer studies gegroepeerd werden 
in studies met een hoog- of laag afkappunt om hyperglycemie te definiëren. Hieruit blijkt 
dat de associatie tussen opname bloedglucose en een slecht klinisch herstel in zekere mate 
onafhankelijk is van hoe hyperglycemie gedefinieerd is. Hoofdstuk 7 is een cohort studie 
waarin bij 265 patiënten met een acute SAB de associatie bepaald is tussen (i) het opname 
bloedglucose en het optreden van secundaire ischemische schade en klinisch herstel en (ii) het 
nuchtere bloedglucose gedurende de eerste week na opname met diezelfde uitkomst maten.123 
Het opname bloedglucose bleek met zowel secundaire ischemische schade als klinisch herstel. 
Echter, deze associaties verdwenen na correctie voor andere factoren die van invloed zijn op 
het klinisch herstel zoals de ernst van de SAB bij opname. Ook het nuchtere bloedglucose was 
geassocieerd met secundaire ischemische schade en klinisch herstel. Deze associatie bleek 
onafhankelijk te zijn van andere factoren die gerelateerd zijn aan het klinische herstel zoals de 
ernst van de SAB. Vervolgens werd gekeken of de associatie tussen nuchter bloedglucose en 
een slecht klinisch herstel afhankelijk was van het optreden van secundair ischemische schade. 
Dit bleek niet zo te zijn. Hieruit blijkt dat er naast secundair ischemische schade ook andere 
factoren zijn die de associatie tussen een hoog nuchtere bloedglucose en een slecht klinisch 
herstel verklaren.
Hoofdstuk 8 is een laboratorium studie waarin we prospectief onderzocht hebben welke 
stoornissen van het glucose metabolisme optreden bij een acute SAB. Tevens werd bekeken 
of (stoornissen van) het glucose metabolisme een associatie hadden met stress hormonen. Er 
werden 13 acute SAB patiënten geïncludeerd die vooraf niet bekend waren met stoornissen van 
de het glucose metabolisme. Gedurende de eerste drie weken werd nuchter bloed afgenomen 
waarin parameters van het glucose metabolisme en stress werden bepaald. Met behulp van 
het Homeostatic Model Assessment (HOMA) werden indices van de pancreas ß-cel functie 
en insuline resistentie berekend. Daarnaast kregen alle patiënten gedurende de opname en 
drie maanden na de opname een orale glucose tolerantie test. De resultaten laten zien dat 
bij deze patiënten groep hyperglycemie het gevolg is van een acuut gestoorde pancreas ß-cel 
functie met daarbij een relatief lage insuline productie. Na een aantal dagen was er ook sprake 
van insuline resistentie. Daarnaast blijkt de pancreas ß -cel functie een negatieve associatie te 
hebben met het stress hormoon cortisol. Dit duidt er op dat de aan de acute SAB gerelateerde 
stress reactie een directe invloed heeft op de productie van insuline in de pancreas ß-cel. 
De orale glucose tolerantie tests lieten zien dat er bij alle patiënten een voorbijgaande 
abnormale glucose tolerantie was tijdens de opname, die normaliseerde na drie maanden. 
Hoewel dit een kleine studie betreft waarvan de resultaten bevestigd moeten worden in een 
grotere studie, zijn de bevinding interessant. Tot nog werd er namelijk meestal vanuit gegaan 
dat insuline resistentie, en niet een stoornis van de pancreas ß-cel functie, de belangrijkste 
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oorzaak is voor hyperglycemie bij ernstig zieke patiënten. Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van 
de huidige literatuur met betrekking tot hyperglycemie bij patiënten met een acute SAB.124 
Er wordt in gegaan op verschillende mechanismen die kunnen leiden tot hyperglycemie bij 
deze patiëntengroep en welke pathofysiologische mechanisme kunnen leiden tot schade van 
de hyperglycemie. Daarnaast is op systematische wijze de literatuur verzameld en onderzocht 
waarin glucose verlagende behandeling werd toegepast bij patiënten met een acute SAB. 
Hieruit blijkt dat er momenteel geen bewijs is dat patiënten met een acute SAB gebaat zijn 
bij glucose verlagende therapie en dat deze therapie ook bij deze patiënten groep gepaard 
gaat met het optreden van hypoglycemie. Net als bij patiënten met een acuut herseninfarct 
zal, alvorens een grote trial kan onderzoeken of patiënten gebaat zijn bij glucose verlagende 
therapie, deze therapie ook bij patiënten met een acute SAB moeten worden verbeterd, vooral 
wat betreft het voorkomen van hypoglycemieën, 

tot	slot
Een acuut herseninfarct en een acute SAB zijn twee verschillende aandoeningen en de patiënten 
die door hierdoor getroffen worden zijn vaak heel verschillend wat betreft voorgeschiedenis, 
leeftijd en presentatie. Hyperglycemie komt, zoals bij veel acute ernstige aandoeningen, echter 
bij beide aandoeningen frequent voor en is sterk geassocieerd met een slecht klinisch herstel. 
Of er ook een oorzakelijk verband is tussen hyperglycemie en het herstel van de patiënt is niet 
duidelijk. Omdat hyperglycemie in potentie behandelbaar is met insuline vormt het echter 
een interessante behandeloptie. In de praktijk echter blijkt de behandeling van hyperglycemie 
bij deze patiënten erg moeizaam. Zowel de effectiviteit (consequent verlagen van het 
bloedglucose), als de veiligheid (voorkómen van hypoglycemieën) blijken in de praktijk een 
punt van zorg. Optimalisering van glucose verlagende therapie door computer geassisteerde 
behandel algoritme, continue bloedglucose metingen en de toevoeging van anti-diabetica aan 
de continue insuline infusie bieden wellicht perspectieven voor de toekomst. 

De vraag of hyperglycemie nu wel of niet behandeld moet worden in deze patiënten groepen 
blijft helaas nog onbeantwoord. Europese en Amerikaanse richtlijnen raadden aan bloedglucose 
hoger dan 7-8 mmol/L actief te behandelen met insuline en het lijkt raadzaam om deze richtlijnen 
te volgen. Het is echter onduidelijk hoe deze streefwaarden in de klinische praktijk kunnen 
worden bereikt. De neuroloog zal zich moeten realiseren dat glucose verlagende therapie niet 
eenvoudig is en risico’s met zich mee brengt. Het veel gebruikte insuline bijspuit schema, dat in 
de praktijk ook wel een “wegspuitschema” wordt genoemd wordt in de praktijk waarschijnlijk 
veel gebruikt. Hierbij wordt volgens een vast schema subcutane insuline gegeven afhankelijk 
van de hoogte van de bloedglucose. Het lijkt echter niet raadzaam hyperglycemieeën op deze 
manier “weg te blijven spuiten” omdat daarmee de glucose regulering niet lijkt te verbeteren 
en de kans op hypoglycemieën toeneemt. Het beste advies lijkt dan ook om goede afspraken 
te maken met diabetes experts, patiënten met hyperglycemieeën goed te monitoren en te 
behandelen volgens een vooraf opgestelde behandel protocol uit te voeren. 

Dat glucose verlagende therapie in de praktijk weerbarstig is blijkt ook uit de geschiedenis. 
Al in 1869 werd door de Berlijnse student Langerhans de cellen geïdentificeerd die 
insuline produceren in het pancreas. Het kostte echter nog een halve eeuw voordat de 
Canadees Banting insuline wist te isoleren van honden (1921). Echter, tot op de dag van 
vandaag wordt er nog gezocht naar de optimale behandeling voor patiënten met DM in de 
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poliklinische praktijk. Het is daarom ook niet te verwachten dat het in de klinische setting, bij 
ernstig zieke patiënten, binnen enkele jaren wel zou lukken glucose optimaal te reguleren.  
Het reguleren van glucose kan wellicht vergeleken worden met navigatie door Homerus’ 
straat van Messina. In deze Griekse mythologie werd deze zeestraat geflankeerd door twee 
zee monsters: Skylla en Charybdis. Deze bevonden zich dusdanig dicht van elkaar dat ze voor 
de passerende zeilers een bedreiging vormde waar niet aan te ontkomen was. Vermijden van 
Skylla betekende te weinig afstand tot Charybdis en visa versa. In analogie, vermijden van 
hyperglycemie kan leiden tot hypoglycemie en visa versa.


