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In een gezond lichaam wordt het glucose (suiker) gehalte in het bloed zeer strak 

gereguleerd omdat zowel te hoge als te lage waarden schadelijk kunnen zijn. Als gevolg 

hiervan overstijgt de glucoseconcentratie in het bloed bij gezonde mensen bijna nooit 7.8 

mmol/l. Soms is dit evenwicht echter verstoord. Een chronisch verhoogd glucosegehalte 

in het bloed (hyperglycemie) is karakteristiek voor de ziekte diabetes mellitus, maar 

ook ernstig zieke patiënten zonder diabetes mellitus kunnen acute hyperglycemie 

ontwikkelen. In beide gevallen is ernstige hyperglycemie schadelijk en geassocieerd 

met het ontstaan van complicaties en zelfs overlijden. 

Dit proefschrift gaat over de effecten en de behandeling van pieken in glucose die 

optreden tijdens chronische en acute hyperglycemie. De centrale vraag is of het zinvol 

is om deze glucosepieken altijd in te perken. In Deel I van dit proefschrift worden de 

consequenties van schommelingen in glucose bij patiënten met diabetes besproken 

in relatie tot oxidatieve stress, een proces welke geassocieerd is met schade aan de 

binnenbekleding van de vaatwand, en twee chronische complicaties van diabetes, 

schade aan de zenuwen en hart- en vaatziekten. In Deel II van dit proefschrift wordt 

hyperglycemie besproken bij ernstig zieke patiënten die opgenomen zijn op de intensive 

care. Allereerst stellen wij een veilig gebied voor glucoseregulatie voor. Ook testten wij 

de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het continu monitoren van glucose (CGM) 

in het vetweefsel, een nieuwe methode die indirect het glucosegehalte in het bloed kan 

monitoren. Tot slot hebben wij onderzocht wat de implicatie is van het hebben van de 

ziekte diabetes tijdens een opname op de intensive care in relatie tot glucoseregulatie 

en de kans op overlijden.

Deel I
In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van verschillende methoden om 

schommelingen in glucose, ofwel glucose variabiliteit, te meten en bespreken we het 

belang van glucose variabiliteit. Er bestaat namelijk een grote variatie in zowel het 

aantal als de duur van glucosepieken bij patiënten met diabetes. Op dit moment is er 

geen “gouden standaard” om glucose variabiliteit te kwantificeren. De standaarddeviatie 

van het gemiddelde wordt het meest gebruikt in de literatuur en lijkt mathematisch 

de best gevalideerde methode. In in vitro, dierexperimenteel en humane experimentele 

studies, verhogen pieken in glucose oxidatieve stress. Bij patiënten met type 1 of type 

2 diabetes mellitus is het bewijs voor een onafhankelijk effect van glucose variabiliteit 

op het ontstaan van oxidatieve stress en complicaties echter marginaal, en mogelijk 

beperkt tot een specifieke groep patiënten met type 2 diabetes die slecht ingesteld zijn 

en behandeld worden met alleen orale glucoseverlagende middelen. In tegenstelling tot 

patiënten met diabetes is glucose variabiliteit bij ernstig zieke patiënten opgenomen op  
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de intensive care (IC) onomstotelijk geassocieerd met overlijden.

In Hoofdstuk 3 onderzochten we bij welke glucoseconcentratie de effecten op 

de vasculaire homeostase beginnen en of dit een aan/uit fenomeen is met een 

drempelwaarde of een continue relatie. Hiervoor hebben we bij gezonde vrijwilligers de 

glucoseconcentratie in het bloed stapsgewijs omhoog gebracht naar achtereenvolgens 6.0, 

8.0 en 10.0 mmol/l. De effecten van glucose op oxidatieve stress, stolling en fibrinolyse, 

en de endotheliale glycocalyx werden bestudeerd. De stijging in oxidatieve stress 

bleek dosisafhankelijk en het activeren van het stollingssysteem gebeurde al bij een 

drempelwaarde van 6.0 mmol/l glucose. De afwezigheid van een drempelwaarde of een 

zeer lage drempelwaarde pleit tegen een rol voor glucose variabiliteit in het activeren 

van oxidatieve stress of het stollingssysteem.

Deze conclusie wordt gesteund door de resultaten beschreven in Hoofdstuk 4 en 5. In 

Hoofdstuk 4 onderzochten wij de relatie tussen glucose variabiliteit, gemeten met behulp 

van CGM, en oxidatieve stress, bepaald door het meten van de 24-uurs uitscheiding van 

de marker 8-iso prostaglandine F2α in de urine, bij 24 patiënten met type 2 diabetes 

die goed gereguleerd waren en behandeld werden met alleen orale glucose verlagende 

therapie. We vonden geen relevante relatie tussen glucose variabiliteit en oxidatieve 

stress. In Hoofdstuk 5 werd het gebruik van drie keer daags een kortwerkend insuline 

bij de maaltijd vergeleken met het gebruik van één keer daags een langwerkend insuline 

wat betreft het effect op glucose regulatie en oxidatieve stress. In een cross-over design 

werden 40 patiënten met type 2 diabetes geïncludeerd. Het toevoegen van insuline aan 

de medicatie van de patiënten verlaagde de gemiddelde glucosewaarden en oxidatieve 

stress significant. Echter, opnieuw werd geen relatie gevonden tussen glucose variabiliteit 

en oxidatieve stress. 

Het wordt aangenomen dat oxidatieve stress vooraf gaat aan vasculaire complicaties, 

maar uiteindelijk is het een indirecte marker voor ziekte en geen harde uitkomstmaat. 

In Hoofdstuk 6 onderzochten we het effect van glucose variabiliteit op het ontstaan 

van perifere en autonome zenuwschade, neuropathie. Hiervoor hebben we data van de 

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) opnieuw geanalyseerd. De DCCT was 

oorspronkelijk opgezet om het effect van intensieve vs. conventionele glucoseverlagende 

behandeling op het ontstaan van microvasculaire complicaties bij patiënten met type 

1 diabetes te bekijken. Uit onze analyse bleek dat het ontstaan van neurologische 

complicaties sterk geassocieerd was met de hoogte van de gemiddelde glucose, zoals 

verwacht, maar we vonden geen effect van glucose variabiliteit. 
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In Hoofdstuk 7 wordt een secundaire analyse van The Hyperglycaemia and Its Effect 

After Acute Myocardial Infarction on Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 

Diabetes Mellitus study (HEART2D) beschreven. Deze gerandomiseerde studie vergeleek 

het effect van een kortwerkend insuline bij de maaltijden met een langwerkend insuline 

op het ontstaan van toekomstige hart- en vaatziekten in patiënten met type 2 diabetes 

die geïncludeerd werden na een acuut hartinfarct. De gemiddelde glucoseregulatie was 

gelijk tussen de groepen, maar ondanks achttien procent minder glucose variabiliteit in 

de maaltijdinsuline groep werden er geen verschillen in hart- en vaatziekten gevonden.

Concluderend ondersteunt Deel I van dit proefschrift een relatie tussen glucose 

variabiliteit en oxidatieve stress of diabetische complicaties niet. Bovendien bleek 

dat het specifiek verlagen van glucose variabiliteit bij patiënten met type 2 diabetes 

niet resulteerde in een afname van het aantal hart- en vaatziekten in deze groep. Om 

die redenen zijn er op dit moment onvoldoende argumenten om specifiek glucose 

variabiliteit te verlagen bij patiënten met diabetes. De behandeling zal blijven bestaan 

uit het verlagen van de gemiddelde glucose en het vermijden van te lage bloedglucose 

concentraties, hypoglycemieën. 

Deel II
Het is nodig om ernstige hyperglycemie te vermijden bij ernstig zieke patiënten. Er 

is echter discussie over wat de streefwaarden voor glucose zouden moeten zijn. In 

Hoofdstuk 8 onderzochten we de relatie tussen de gemiddelde bloedglucose concentratie 

tijdens opname op de IC en de kans op overlijden in twee cohorten: patiënten opgenomen 

met een internistische of een chirurgische reden. In beide cohorten bleek de gemiddelde 

bloedglucose gerelateerd aan overlijden op basis van een U-vormige curve, met de 

laagste kans op overlijden bij een gemiddelde glucose tijdens opname tussen 7.0 en 

9.0 mmol/l. Deze resultaten zijn in overeenstemming met de resultaten van de NICE-

SUGAR (Normoglycaemia in Intensive Care Evaluation- Survival Using Glucose Algorithm 

Regulation) studie, en suggereren dat het verlagen van de bloedglucose tot lagere 

(normale) waarden wellicht meer kwaad dan goed doet in deze patiëntengroep.

Het continue monitoren van glucose (CGM) in het vetweefsel zou een nuttige methode 

kunnen zijn om de bloedglucose beter te reguleren. In Hoofdstuk 9 vergelijken we de 

nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van twee van deze apparaten: de Guardian Real-

Time (geproduceerd door Medtronic Minimed) en de FreeStyle Navigator (geproduceerd 

door Abbott Diabetes Care). Voor deze studie zijn 60 patiënten geïncludeerd, opgenomen 

op de IC na open hartchirurgie. De FreeStyle Navigator bleek nauwkeuriger en meer 

betrouwbaar dan de Guardian Real-Time. Opmerkelijk was wel dat de nauwkeurigheid 

van beide systemen behoorlijk goed was in vergelijking met resultaten die we kennen 

van patiënten met diabetes buiten het ziekenhuis. Onze data ondersteunen het gebruik 
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van de FreeStyle Navigator voor patiënten die open hartchirurgie ondergaan. Echter, 

toekomstig onderzoek moet uitwijzen of het gebruik van deze apparaten daadwerkelijk 

zorgt voor een betere glucoseregulatie en het voorkomen van hypoglycemieën. 

Onze hypothese was dat de nauwkeurigheid van de CGM systemen zou kunnen worden 

beïnvloed door de microcirculatie, het stelsel van de allerkleinste vaten in het lichaam. In 

Hoofdstuk 10 wordt de microcirculatie van dezelfde 60 patiënten na open hartchirurgie 

beschreven en het effect op de nauwkeurigheid van de CGM systemen geanalyseerd. 

Het bleek dat de microcirculatie verslechterd was gedurende de eerste uren na de 

operatie, maar deze verslechtering had geen invloed op de nauwkeurigheid van de CGM 

systemen. Een verlaging van de perifere temperatuur verslechterde de nauwkeurigheid 

van beide systemen wel. Een hogere leeftijd en ernstiger ziekte beïnvloedden alleen 

de nauwkeurigheid van de FreeStyle Navigator negatief. Vervolgstudies zullen moeten 

uitwijzen wat de invloed is van grotere veranderingen in de microcirculatie op de 

nauwkeurigheid van CGM systemen bij ernstiger zieke patiënten.

Het wordt een uitdaging wanneer acute en chronische hyperglycemie samenkomen: 

de ernstig zieke patiënt met diabetes mellitus. Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van 

de huidige literatuur over de morbiditeit en mortaliteit van patiënten met diabetes die 

opgenomen zijn op de IC. Er wordt specifiek aandacht besteed aan glucoseregulatie, 

behandeling met insuline en hypoglycemie. Diabetes is een risicofactor voor het ontstaan 

van complicaties tijdens opname op de IC, maar dit betekent niet meteen dat patiënten 

met diabetes ook eerder overlijden (de relatie tussen diabetes en overlijden wordt verder 

besproken in Hoofdstuk 12). Hyperglycemie komt vaak voor bij ernstig zieke patiënten 

met diabetes. Dit leidt tot een verhoogde kans op overlijden als de glucoseconcentratie 

boven de 11.1 mmol/l uitkomt, maar er is discussie over het schadelijke effect van 

hyperglycemie lager dan 11.1 mmol/l. Zeer intensieve insulinetherapie lijkt niet beter 

te zijn voor patiënten met diabetes dan minder intensieve insulinetherapie. Opvallend is 

dat bij elke mate van hyperglycemie de mortaliteit van patiënten zonder diabetes hoger is 

dan die van patiënten met diabetes, maar dat voor lagere glucosewaarden het omgekeerde 

geldt. Patiënten met diabetes zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van hypoglycemie, 

wat sterk geassocieerd is met overlijden. Wij raden aan om de glucoseconcentratie bij 

ernstig zieke patiënten met diabetes tussen de 7.5 en 10.0 mmol/l te houden en het 

ontstaan van hypoglycemieën en ernstige hyperglycemie te vermijden. 

Tot slot wordt in Hoofdstuk 12 het resultaat van een meta-analyse beschreven waarin het 

effect van het hebben van diabetes op overlijden op verschillende types IC onderzocht 

is. In totaal werden 141 studies in deze analyse geïncludeerd, die meer dan 12.4 

miljoen patiënten bevatte inclusief 2.7 miljoen (21.7%) doden en 2.3 miljoen (18.6%) 

patiënten met diabetes. De analyse liet zien dat patiënten met diabetes dezelfde kans 
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op overlijden hebben als patiënten zonder diabetes wanneer zij opgenomen zijn in een 

internistische, trauma of gemengde IC. De aanwezigheid van diabetes verhoogde alleen 

de kans op overlijden bij patiënten die opgenomen waren na hartchirurgie, maar bij 

deze patiëntengroep worden de onderliggende afwijkingen van de kransslagaderen 

in grote mate negatief beïnvloed door diabetes. Meer onderzoek is nodig om de 

pathofysiologische mechanismen te ontrafelen die een rol spelen bij de relatieve 

bescherming van patiënten met diabetes in een niet-chirurgische setting, ondanks 

een hoger aantal complicaties. 

Vanuit een klinisch perspectief kunnen we concluderen uit Deel II van dit proefschrift 

dat het optimale doel voor glucoseregulatie bij ernstig zieke patiënten met en zonder 

diabetes boven het “normale” niveau ligt. Extreme hyperglycemie en hypoglycemie 

moeten worden vermeden. Continue glucose monitoring bij patiënten die hartchirurgie 

hebben ondergaan is behoorlijk nauwkeurig en deze nauwkeurigheid lijkt onafhankelijk 

te zijn van de microcirculatie. De ziekte diabetes draagt niet bij aan een verhoogde kans 

op overlijden, tenzij de patiënt is opgenomen voor hartchirurgie. 

Toekomstperspectief
Zoals altijd, roept ook dit onderzoek nieuwe vragen op. Het lijkt erop dat het verlagen 

van glucose variabiliteit er niet voor zorgt dat het aantal nieuwe hart- en vaatziekten 

vermindert bij patiënten met type 2 diabetes opgenomen na een hartinfarct, maar 

een gerandomiseerd onderzoek met deze vraagstelling is nog niet verricht in andere 

patiëntgroepen. Het meeste resultaat kan verwacht worden bij ernstig zieke patiënten 

opgenomen op de IC, aangezien epidemiologische studies in deze patiëntengroep 

consequent laten zien dat glucose variabiliteit is geassocieerd met overlijden. Het zal 

wel een grote uitdaging worden om een interventie te bedenken die alleen glucose 

variabiliteit verlaagt en het gemiddelde glucose ongemoeid laat, maar het is de enige 

manier om uit te zoeken of hoge glucose variabiliteit een onafhankelijke oorzaak 

is voor overlijden of alleen een manifestatie van ernstige ziekte. CGM is mogelijk 

bruikbaar om de glucoseregulatie te verbeteren en het aantal hypoglycemieën en 

glucose variabiliteit te verminderen bij ernstig zieke patiënten. Op dit moment wordt 

een gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd op een gemengde IC die deze vragen 

probeert te beantwoorden; het gebruik van de FreeStyle Navigator wordt vergeleken met 

minder frequente standaard glucosemetingen. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de 

resultaten van dit onderzoek. Naast CGM in het vetweefsel wordt er ook meetapparatuur 

ontwikkeld die de glucoseconcentratie continu en direct in het bloedvat meet. Tot 

nu toe zijn deze resultaten veelbelovend. Maar ook hier geldt dat klinische studies 

zullen moeten uitwijzen of de potentieel gunstige effecten opwegen tegen de kosten 

en mogelijke complicaties. Tot slot is een intrigerende vraag die beantwoord moet gaan 

worden waarom ernstig zieke patiënten met diabetes minder schade ondervinden van 
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hyperglycemie dan patiënten zonder diabetes, terwijl hypoglycemie voor hun juist 

schadelijker lijkt te zijn. 

Conclusie
De centrale vraag in dit proefschrift is of het zinvol is om pieken in glucose altijd in te 

perken. Op basis van de studies die gepresenteerd worden in dit proefschrift concluderen 

we dat dit niet altijd het geval is. Voor patiënten met diabetes is het belangrijk om de 

gemiddelde glucose te verlagen en het aantal hypoglycemieën te verminderen, maar we 

hebben gezien dat bij ernstig zieke patiënten opgenomen op de IC het verlagen van de 

glucoseconcentratie naar normale waarden juist schadelijk is, zowel bij patiënten met 

als patiënten zonder diabetes. Daarnaast laten onze studies zien dat glucose variabiliteit 

bij patiënten met diabetes niet apart behandeld hoeft te worden, maar bij ernstig zieke 

patiënten zonder diabetes geassocieerd is met overlijden. Kortom, glucose pieken hoeven 

niet altijd verlaagd te worden. 




