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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
Hoofdstuk 1 vormt de inleiding van dit proefschrift. Hier bespreek ik de relevantie van goede 
bloeddrukcontrole en gematigde zoutinname. Een te hoge bloeddruk zorgt namelijk voor een 
sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De mate van zoutinname kan een groot effect op 
de bloeddruk hebben. Over het algemeen wordt in de Westerse wereld te veel zout 
(natriumchloride) gegeten. De gemiddelde natriuminname ligt rond de 4-5 gram (10-12 gram 
zout) per dag in plaats van het door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen maximum 
van 2 gram (5 gram zout). De bloeddrukverandering als gevolg van een verandering in 
natriuminname is niet bij iedereen gelijk. Bij veel mensen zorgt een hogere natriuminname ook 
voor een stijging van de bloeddruk; dit fenomeen wordt natriumgevoeligheid genoemd. Bij 
andere mensen wordt er geen stijging van de bloeddruk gezien. Zij zijn natriumresistent. 

Ook ga ik in op de fysiologie van de water- en natriumhuishouding. Volgens het 
zogenaamde tweecompartimentenmodel zijn de nieren verantwoordelijk voor het aanpassen van 
de natriumuitscheiding aan veranderingen in natriuminname. Op deze manier wordt het 
vasthouden van overtollig natrium en water, en daarmee een stijging van de bloeddruk, 
voorkomen. Volgens deze theorie speelt de nier dus een cruciale rol in de bloeddrukregulatie. 
Indien de nier niet in staat is om al het ingenomen natrium uit te scheiden, zal er natrium en 
water in het lichaam worden vastgehouden en zal de bloeddruk stijgen. 

Deze theorie wordt in twijfel getrokken door recente studies waarin gedurende lange 
tijd de natriumbalans nauwkeurig is bijgehouden. Deze studies hebben laten zien dat grote 
hoeveelheden natrium in het lichaam kunnen worden opgeslagen zonder dat er gelijktijdig water 
wordt vastgehouden. Dit staat haaks op de huidige gedachte dat het vasthouden van natrium 
altijd gepaard gaat met het vasthouden van water. Experimentele studies hebben vervolgens 
laten zien dat negatief geladen suikerketens in de huid, glycosaminoglycanen, in staat zijn om 
natrium te binden en osmotische te inactiveren. Door osmotische inactivatie zal de 
natriumopslag in de huid niet gepaard gaan met het vasthouden van water. Niet-osmotische 
opslag van natrium in de huid is vooral beschreven bij mensen die te veel natrium vasthouden in 
hun lichaam zoals mensen met hoge bloeddruk, hartfalen, ouderen en mensen die dialyseren. 
Mogelijk beïnvloedt de hoeveelheid natrium dat onder de huid is opgeslagen ook de bloeddruk. 
 
In hoofdstuk 2 introduceren we onze hypothese dat niet-osmotische opslag van natrium een 
belangrijke invloed heeft op de water- en natriumhuishouding. We bediscussiëren ook de 
mogelijke rol van de endotheliale oppervlaktelaag, ook wel glycocalyx genoemd, in de water- en 
natriumhuishouding. De glycocalyx is een dynamische laag die aanwezig is aan binnenkant van 
alle bloedvaten in het lichaam. Deze laag bestaat uit glycosaminoglycanen, proteoglycanen, 
glycoproteïnen en verschillende plasma eiwitten. De glycocalyx staat in continu contact met het 
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circulerende bloed en dus ook natrium. Gezien het grote systemtische volume van de glycocalyx 
van 1.5 liter en de natrium bindende eigenschappen van glycosaminoglycanen in de huid, is 
onze hypothese dat de glycosaminoglycanen aan de binnenkant van de bloedvatwand natrium 
osmotisch gezien kunnen inactiveren. Dit zou het lichaam kunnen helpen om natrium te 
verwerken zonder dat hierbij water wordt vastgehouden en er een stijging van de bloeddruk 
plaatsvindt. Een kapotte glycocalyx, die onder meer wordt gezien bij mensen met diabetes 
mellitus en chronische nierziekte, zou daarom één van de oorzaken kunnen zijn van de 
verhoogde bloeddruk en vaak gestoorde volumehuishouding bij deze patiënten. Herstel van de 
glycocalyx zou in dit opzicht de capaciteit voor niet-osmotische opslag van natrium kunnen 
vergroten en mogelijk de negatieve effecten van natrium op de bloedruk en volumehuishouding 
kunnen voorkomen. 
 
In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of muizen met niet-functionerende glycosamino-
glycanen een abnormale water- en natriumhuishouding en bloeddrukregulatie hebben. 
Heparansulfaat is het glycosaminoglycaan dat het meest voorkomt in de glycocalyx en ook in 
hoge concentraties aanwezig is in de huid. Exostosin-1 en exostosin-2 (EXT1-2) zijn genen die 
verantwoordelijk zijn voor de productie van enzymen die betrokken zijn bij de polymerisatie van 
heparansulfaten. Voor dit onderzoek hebben we muizen met een heterozygote mutatie in EXT1-
2 vergeleken met wildtype muizen. Als gevolg van deze mutatie hadden de EXT1-2 muizen een 
80% kleinere glycocalyx dan de wildtype muizen waardoor er mogelijk minder capaciteit is voor 
niet-osmotische natriumopslag. De EXT1-2 muizen hadden een abnormale water- en 
natriumhuishouding. In vergelijking met wildtype muizen hadden de EXT1-2 muizen een 
verlaagde hoeveelheid water en natrium in de huid, een hogere hartslag, een hogere plasma 
osmolaliteit en verhoogde waterinname. Dit alles pleit voor uitdroging en volumedepletie. Ook 
was er sprake van endotheelceldysfunctie. Na een hoog natrium dieet normaliseerde de water- 
en natriumconcentratie in de huid en ook de hartslag van de EXT1-2 muizen. Ook zagen we een 
verhoogde concentratie van glycosaminoglycanen in de huid. Er werd geen 
bloeddrukverandering gezien in wildtype of EXT1-2 muizen. Mogelijk zorgde de daling van de 
hartslag en de toename van glycosaminoglycanen in de huid (leidend tot meer capaciteit voor 
niet-osmotische natriumopslag) ervoor dat er geen bloeddrukstijging werd gezien in EXT1-2 
muizen. Acute toediening van zout met een hoge concentratie (hypertoon natriumchloride 
(NaCl)) via een infuus zorgde echter wel voor een verschillende bloeddrukrespons. Terwijl een 
normale, fysiologische bloeddrukdaling in de wildtypes werd gezien, werd een kleine 
bloeddrukstijging geobserveerd in EXT1-2 muizen. Deze data laten zien dat heparansulfaat-
glycosaminoglycanen cruciaal zijn voor een normale water- en natriumhuishouding, 
glycocalyxstructuur en -functie, en mogelijk een natrium-geïnduceerde volume expansie kunnen 
voorkomen.  11 
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Hoofdstuk 4 beschrijft een studie waarin we de natriumbalans hebben onderzocht na hypertone 
natriumchlorideinfusie bij gezonde vrijwilligers. We hebben onderzocht of de veranderingen 
van de natriumconcentratie in het bloedplasma na infusie van hypertoon NaCl overeenkomen 
met de veranderingen die zouden worden verwacht op basis van verschillende formules die de 
water- en natriumhuishouding beschrijven volgens het tweecompartimentenmodel. Deze 
formules worden dagelijks gebruikt bij de behandeling van patiënten met een afwijkende 
plasmanatriumconcentratie. De formules worden dan gebruikt om in te schatten hoeveel NaCl-
oplossing er nodig is om deze afwijking te corrigeren. Omdat de basis voor deze formules is 
gebaseerd op het twee-compartimenten wordt geen rekening gehouden met niet-osmotische 
natriumopslag in de huid en glycocalyx. Gezien de potentiele compartimenten waarin natrium 
niet-osmotische kan worden opgeslagen, zoals de glycocalyx en de huid, een groot volume 
innemen, heeft de opslagcapaciteit van dit extra compartiment mogelijk een groot effect op de 
natrium- en waterhuishouding. Daarom hebben wij bij 12 gezonde vrijwilligers onderzocht of 
toediening van een NaCl-oplossing ook daadwerkelijk leidt tot een verandering van de 
plasmanatriumconcentratie die wij op basis van de traditionele formules zouden verwachten. Dit 
bleek niet het geval. Twee en vier uur na toediening van de oplossing was de werkelijke 
natriumconcentratie ongeveer 2 mmol/L verschillend ten opzichte van de vooraf geschatte 
waarden. Naast het inschatten van een stijging van de plasmanatriumconcentratie na toediening 
van natriumchloride kan men met behulp deze formules eveneens berekenen hoeveel natrium er 
uit het totale lichaamswater dient te verdwijnen om een verandering van de 
plasmanatriumconcentratie tussen tijdspunten te kunnen verklaren. Het overgrote deel zal in de 
urine terug gevonden moeten worden. Ook deze keer bleken de formules tekort te schieten. Van 
de 108 mmol natrium die uit het lichaamswater was verdwenen in een periode van vier uur, 
konden we maar de helft terug vinden in de urine. Deze resultaten laten zien dat niet-osmotiche 
natriumopslag de natriumhuishouding op korte termijn belangrijk beïnvloedt. Mogelijk hebben 
gezonde mensen een grote reservecapaciteit voor niet-osmotische opslag van natrium, of kunnen 
zij deze extra capaciteit snel aanmaken. Bovendien verklaren deze resultaten de 
onnauwkeurigheid van de formules die men in de dagelijkse praktijk regelmatig tegenkomt bij 
de behandeling van patiënten met een afwijkende plasmanatriumconcentratie. Verder 
ondersteunen onze resultaten dat de effecten van behandeling met NaCl-infusie op de 
plasmanatriumconcentratie regelmatig moeten worden gecontroleerd met bloed-afnames.  
 
Het bestaan van een ‘derde compartiment’ waarin natrium (al dan niet tijdelijk) kan worden 
opgeslagen heeft mogelijk ook gevolgen voor de natriumuitscheiding. Het 
tweecompartimentenmodel stelt immers dat de 24-uurs natriumuitscheiding na bereiken van 
‘steady state’ gelijk is aan de 24-uurs natriuminname. Recente balansstudies laten inderdaad zien 
dat deze aanname niet klopt. De studies tonen dat de 24-uurs natriumuitscheiding tot 100 mmol 
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per dag (~6 gram zout) kan verschillen van de natriuminname. Desalniettemin wordt de 24-uurs 
natriumuitscheiding in de dagelijkse praktijk en in cohortstudies gebruikt om de 24-uurs 
natriuminname in te schatten. Bovendien gebruiken vele studies een enkele 24-uursurine om 
natriuminname te relateren aan het risico op overlijden, hart- en vaatziekten en nierfalen. In 
hoofdstuk 5 hebben we in een retrospectief cohort van 574 patiënten met bijna 10.000 24-uurs 
urineverzamelingen op verschillende manieren de natriuminname ingeschat. Dit hebben we 
gedaan met een eenmalige meting aan het begin van het onderzoek maar ook door het 
gemiddelde te nemen van metingen in de daaropvolgende 1, 5 of 15 jaar. In vergelijking met een 
eenmalige 24-uursmeting, was de gemiddelde natriuminname van de gehele populatie gelijk aan 
de 1, 5, of 15 jaarlijkse gemiddelden. Echter, de individuele natriuminname verschilde meer dan 
34 mmol (2 gram zout) in 50% van de patiënten wanneer de natriuminname niet aan het begin 
van het onderzoek werd geschat maar in de daaropvolgende 1, 5 of 15 jaar. Dezelfde resultaten 
werden gezien wanneer de individuen werden ingedeeld in een lage, gemiddelde of hoge 
natriuminname groep. In vergelijking met een indeling gebaseerd op een eenmalige meting aan 
het begin van het onderzoek, bleek de helft van de mensen in een andere groep te zitten wanneer 
de indeling werd gebaseerd op het 1, 5 of 15 jaarlijkse gemiddelde. Dit had grote gevolgen voor 
het inschatten van het verband tussen natriuminname en risico op hart- en vaatziekten of 
nierziekten. De geschatte kans op hart- en vaatziekten of nierziekten (hazard ratio) was 85% 
verschillend wanneer de natriuminname niet werd geschat met een enkele meting aan het begin 
van het onderzoek maar in de daaropvolgende 1, 5 of 15 jaar. Onze data laten zien dat de 
resultaten van voorgaande cohortstudies, die een enkele meting aan het begin van de studie 
hebben gebruikt om de natriuminname in te schatten, zeer verschillend zouden kunnen zijn 
indien zij meerdere metigen gedurende een langere follow-up hadden gebruikt om de 
natriuminname in te schatten. Resultaten die zijn gebaseerd op een eenmalige meting moeten 
daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. 
 
Omdat de endotheliale glycocalyx natriumbindende eigenschappen bezit, kan het de 
bloeddrukregulatie beïnvloeden. In hoofdstuk 6 hebben we gekeken of het repareren van een 
kapotte glycocalyx leidt tot een verbetering van de bloeddruk. Dit hebben we gedaan met een 
meta-analyse waarin we studies hebben geïncludeerd die het medicijn sulodexide hebben 
onderzocht. Sulodexide bestaat uit twee glycosaminoglycanen, namelijk heparansulfaten (80%) 
en dermatansulfaten (20%). Sulodexide heeft in voorgaande studies laten zien dat het de 
endotheliale glycocalyx herstelt in mensen met een kapotte glycocalyx. Voor onze analyse 
hebben we de resultaten verzameld van klinische studies van hoge kwaliteit (zgn. 
gerandomizeerde placebo-gecontroleerde trials) die de bloeddruk hadden gemeten voor en na 
behandeling met sulodexide of placebo. Het grootste deel van deze studies was uitgevoerd in 
mensen met diabetische nefropathie die werden behandeld met verschillende antihypertensiva 11 
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en een renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) antagonist. Als gevolg hiervan hadden de 
meeste mensen in deze studie reeds een goed gecontroleerde bloeddruk bij aanvang van het 
onderzoek. Desondanks zorgde sulodexide voor een kleine bloeddrukdaling in deze groep. In 
twee studies die sulodexide hadden onderzocht bij patiënten met een te hoge bloeddruk werd 
een veel grotere systolische (~10 mmHg) en diastolische (~5 mmHg) bloeddrukdaling gezien. 
De grootte van deze bloeddrukdaling is vergelijkbaar met het effect van de regulier 
voorgeschreven bloeddrukmedicatie. Gezien het feit dat het werkingsmechanisme van 
sulodexide verschilt van de overige bloeddrukmedicatie, en mogelijk de natriumgevoeligheid 
verminderd, is sulodexide een interessante optie om in de toekomst verder te onderzoeken als 
bloeddrukverlagend medicijn. Bovendien ondersteunen deze data de gedachte dat 
glycosaminoglycanen in de endotheliale glycocalyx belangrijk zijn voor de natriumhuishouding 
en bloeddrukcontrole.  
 
In hoofdstuk 7 hebben we aansluitend de individuele patiëntendata geanalyseerd afkomstig uit 
de Sun-MICRO en Sun-MACRO-studies om erachter te komen welke patiënten het meeste baat 
hebben bij behandeling met sulodexide. Deze twee studies vormen de grootste gerandomiseerde, 
placebo-gecontroleerde, dubbelblinde trials tot nu toe met sulodexide. In deze studies heeft men 
het effect van sulodexide op eiwit in de urine (albuminurie) onderzocht in patiënten met 
respectievelijk relatief weinig (micro-albuminurie) en veel eiwit in de urine (macro-
albuminurie). Voorgaande studies hebben laten zien dat de glycocalyx het meest beschadigd is in 
de patiënten met de grootste hoeveelheid albuminurie. Onze hypothese was daarom dat 
sulodexide de glycocalyx het meest zou herstellen in patiënten met de grootste hoeveelheid 
albuminurie, met als gevolg ook de grootste bloeddrukdaling in deze groep. Uit onze analyse 
bleek inderdaad dat de mate van albuminurie bij aanvang van het onderzoek een belangrijke 
determinant was van de bloeddrukverandering in deze mensen. Bij mensen met 
microalbuminurie zorgden placebo en sulodexide voor dezelfde bloeddrukverandering. Bij 
mensen met macroalbuminurie was er een verschil in bloeddrukrespons, met name in mensen 
met een urine albumine-kreatinine ratio boven de 1000 mg/g. In deze groep was de bloeddruk 
na behandeling met sulodexide gemiddeld 5 mmHg lager dan na behandeling met placebo. Het 
feit dat deze bloeddrukdaling werd gezien terwijl de bloeddruk reeds goed behandeld was, 
suggereert dat het effect van sulodexide mogelijk nog groter is in mensen met een onbehandelde 
bloeddruk of mensen waarbij de bloeddruk niet adequaat gereguleerd is ondanks 
bloeddrukmedicatie. Ook dragen deze resultaten bij aan het bewijs dat het bloeddrukverlagende 
effect van sulodexide wordt veroorzaakt door herstel van de glycocalyx waardoor er een grotere 
capaciteit is voor niet-osmotische natriumopslag. 
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Naast het niet-osmotisch opslaan van natrium is de glycocalyx betrokken bij verschillende 
processen die de vaatwand beschermen tegen onder meer aderverkalking, ontsteking en 
bloedstolling. In hoofdstuk 8 hebben we onderzocht of de glycocalyx het risico op hart- en 
vaatziekten van iemand kan voorspellen. In dit onderzoek hebben we de glycocalyx vergeleken 
in gezonde vrijwilligers, mensen met een hoog en laag risico op hart- en vaatziekten, en een 
groep mensen die reeds een hart- en vaatziekte had doorgemaakt. De dikte van de glycocalyx 
hebben we geschat met behulp van filmpjes van de kleinste vaatjes onder de tong opgenomen 
met de SDF-camera en geanalyseerd met behulp van de Glyocheck®-software. Deze 
experimentele techniek waarbij de buitenste laag van de glycocalyx indirect wordt gemeten door 
te berekenen in welke mate rode bloedcellen tijdens het passeren de glycocalyx indrukken. Deze 
studie liet zien dat de glycocalyx status, berekend met de SDF camera en Glycocheck® software, 
geen relatie had met het risico op hart- en vaat ziekten. Ook werd er geen verband gezien tussen 
de glycocalyxmeting en risicofactoren zoals cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht of diabetes 
mellitus. Dit pleit ervoor dat glycocalyxmetingen met de SDF-camera en Glycocheck®-software 
niet bijdragend zijn voor risicoinschatting van hart- en vaatziekten. Vanwege verschillende 
limitaties van deze experimentele methode is het lastig om definitief te stellen dat de 
systemitsche glycocalyx niet van belang is voor het cardiovasculaire risico van een patiënt. 
 
Tenslotte beschrijft hoofdstuk 9 de resultaten van een analyse waarin we hebben onderzocht of 
bloeddrukcontrole mogelijk verbeterd kan worden door de huidige behandelingsstrategieën die 
ingrijpen op de natriumbalans te optimaliseren. Thiazidediuretica zijn plaspillen die in 
Nederland jaarlijks aan één miljoen mensen wordt voorgeschreven. Er bestaan twee typen 
thiazidediuretica, typische thiazidediuretica, zoals hydrochloorthiazide dat in 90-95% van de 
gevallen worden voorgeschreven, en thiazide-achtige diuretica, zoals chloorthalidon, dat in de 
overige gevallen wordt voorgeschreven. Gezien de langere halfwaardetijd van thiazide-achtige 
diuretica en mogelijk voordelige effecten op de stolling en vaatwandpermeabiliteit hebben we 
met een meta-analyse onderzocht of thiazide-achtige diuretica beter in staat zijn om hart- en 
vaatziekten te voorkomen dan typische thiazidediuretica. Omdat er geen directe vergelijkingen 
tussen beide groepen diuretica op hart- en vaatziekten bestaan, hebben we alle studies 
geïncludeerd die deze diuretica met placebo of een ander bloeddrukmedicament vergeleken 
hebben. Uit deze analyse, waarin meer dan 480.000 patiëntjaren werden geanalyseerd, bleek dat 
thiazide-achtige diuretica voor dezelfde mate van bloeddrukdaling het risico op hart- en 
vaatziekten en hartfalen met, respectievelijk, 12% en 21% meer verminderden dan typische 
thiazidediuretica. De gerapporteerde bijwerkingen in beide groepen waren gelijk. Of dit voordeel 
het gevolg is van een betere 24-uurs bloeddrukcontrole door thiazide-achtige diuretica, die niet 
werd opgepikt met de spreekkamerbloeddruk die in de geïncludeerde studies is gemeten, of de 
voordelige effecten op de stolling of vaatwandpermeabiliteit kunnen we met deze studie niet 11 
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onderzoeken. Alhoewel deze analyse een indirecte vergelijking betreft, is dit momenteel het beste 
bewijs dat beschikbaar is en zouden thiazide-achtige diuretica moeten worden verkozen boven 
typische thiazidediuretica. Aangezien er op dit moment met name typische thiazidediuretica 
worden voorgeschreven, is de verwachting dat met een omzetting van type thiazidediureticum 
een grote gezondheidswinst kan worden behaald. 
 
 

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 
 
Dit proefschrift toont aan dat de water- en natriumhuishouding een stuk ingewikkelder is dan 
voorheen werd gedacht. De aanwezigheid van een derde compartiment, waarin natrium kan 
worden opgeslagen zonder het vasthouden van water, is van grote betekenis voor de dagelijkse 
klinische praktijk, zoals in de behandeling van patiënten met een afwijkende 
plasmanatriumconcentratie. Betere kennis van de grootte en locatie van de natriumbuffers biedt 
ook nieuwe mogelijkheden voor behandeling van patiënten met afwijkingen in de water- en 
natriumregulatie, zoals hypertensie-, nier- en hartfaal patiënten . 
 
Behandeling van patiënten met een afwijkende plasmanatriumconcentratie 
De nieuwe inzichten in de natriumhuishouding zijn van belang voor de behandeling van 
patiënten met een te hoge of te lage plasmanatriumconcentratie in het bloed. Om de 
plasmanatriumconcentratie te herstellen worden deze patiënten behandeld met infusie van 
hypotone, isotone of hypertone vloeistoffen. In hoofdstuk 4 hebben wij laten zien dat de huidige 
formules, die gebaseerd zijn op het twee-compartimenten model en geen rekening houden met 
niet-osmotische natriumopslag in een derde compartiment, niet in staat zijn om de benodigde 
hoeveelheid infusievloeistof goed in te schatten. Dit is potentieel gevaarlijk omdat onder- of 
overbehandeling van deze patiënten serieuze complicaties kan opleveren en zelfs kan leiden tot 
de dood.  

Om deze formules te optimaliseren, zullen er nieuwe onderzoeken moeten 
plaatsvinden waarin het precieze effect van niet-osmotische natriumopslag in de huid en 
glycocalyx op de plasmanatriumconcentratie wordt onderzocht. In de laatste 3-4 jaar zijn 
verschillende onderzoeken verschenen waarin de hoeveelheid natrium in de huid werd gemeten 
met behulp van MRI1-4. Deze onderzoeken hebben reeds laten zien dat er verschillen in huid 
natriumconcentratie kunnen worden opgepikt tussen mannen en vrouwen, jongeren en 
ouderen, en dat de natriumopslag is verhoogd bij verschillende ziektebeelden1-3. Tevens werden 
er verschillen gemeten na behandeling met diuretica in patiënten met hartfalen, en toediening 
van water en vasopressine in een persoon met een ernstige hypernatriëmie1, 5.  
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Gezien de mogelijke rol van glycosaminoglycanen in de natriumhomeostase is het volume van 
de glycocalyx één van de parameters die van toegevoegde waarde zou kunnen zijn bij het 
inschatten van de effecten van natriuminfusie op de plasmanatriumconcentratie. Voor het 
bepalen van glycocalyxvolume in mensen bestaan echter nog geen toegankelijke metingen. 
Voorheen is het glycocalyxvolume gemeten door het circulerende bloedvolume, gemeten met 
infusie van gelabelde rode bloedcellen, af te trekken van het totale intravasculaire volume, 
gemeten met een glycocalyx permeabele tracer zoals een dextraan. Deze metingen waren goed 
reproduceerbaar en lieten zien dat het glyocalyxvolume in gezonde vrijwilligers zo’n 1,5 liter 
bedroeg en daalde tot 0,2 liter in diabeten met macroalbuminurie6, 7. Deze metingen zijn echter 
invasief en tijdrovend en daarom niet geschikt voor onderzoeken in grote populaties. Daarnaast 
zijn er de laatste jaren verschillende artikelen gepubliceerd waarin met de SDF camera en 
Glycocheck® software is getracht om de glycocalyxdimensies in te schatten8-10. Dit is echter een 
indirecte meting van slechts het buitenste deel van de glycocalyx, genaamd de ‘perfused 
boundary region’. Tevens vindt deze meting plaats onder de tong en zijn de resultaten mogelijk 
verschillend in andere bloedvaten. Er is op dit moment weinig data beschikbaar over de invloed 
van factoren zoals hematocriet en bloeddruk. Ook is niet bekend welk percentage van de 
glycocalyx daadwerkelijk door deze methode wordt gemeten, en of dit gelijk is tussen personen 
en ziektes. Dit maakt de interpretatie van deze data erg lastig. 
 Los van het feit of niet-osmotische natriumopslag nauwkeurig kan worden gemeten, 
lijkt het implementeren van deze nieuwe variabelen in de reeds bestaande formules een complex 
verhaal. Niet-osmotische natriumopslag in de huid en glycocalyxvolume worden namelijk 
gereguleerd door tal van processen die worden beïnvloed door onder andere het dieet, 
bloeddruk, geslacht en ziekten zoals diabetes, hypertensie en niersinsufficiëntie. Om de 
natriumhuishouding volledig te begrijpen en deze kennis te kunnen vertalen naar de praktijk is 
nog veel onderzoek nodig.  
 
Behandeling van hypertensie met sulodexide 
In dit proefschrift wordt beschreven dat sulodexide, een oraal beschikbaar medicament dat de 
glycocalyx kan herstellen, zorgt voor een bloeddrukdaling bij patiënten met hypertensie. Deze 
bloeddrukdaling is vergelijkbaar met de bloeddrukdaling die wordt gezien bij de reguliere 
bloeddrukmedicatie die op dit moment wordt voorgeschreven. Bovendien heeft sulodexide nog 
een aantal andere interessante eigenschappen. Zo zorgt sulodexide onder meer voor een daling 
van het aantal terugkerende veneuze tromboses en heeft het een lipidenverlagende en anti-
inflammatoire werking11, 12. Gezien het hoge cardiovasculaire risico van de gemiddelde patiënt 
met een hoge bloeddruk zijn deze eigenschappen van sulodexide mogelijk extra voordelig voor 
deze groep patiënten13.  11 
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Hoewel we het exacte werkingsmechanisme van sulodexide op dit moment niet weten, lijken de 
effecten van sulodexide met name het resultaat te zijn van een verbeterde glycocalyx14. Door de 
glycocalyx te repareren kan sulodexide zorgen voor een betere vaatwandfunctie en een grotere 
capaciteit voor niet-osmotische natriumopslag. Sulodexide is hierdoor uniek in zijn soort en zou 
van waarde kunnen zijn naast de reeds bestaande bloeddrukmedicatie om de bloeddrukcontrole 
te verbeteren. Ondanks behandeling met bloeddrukmedicatie heeft namelijk zo’n 50% van de 
patiënten met een te hoge bloeddruk een niet goed gecontroleerde bloeddruk15, 16. Een te hoge 
natriuminname is één van de belangrijkste oorzaken waarom de bloeddruk bij bepaalde 
patiënten lastig te controleren is. Naast het feit dat een te hoge natriuminname direct voor een 
hoge bloeddruk zorgt, werkt de reguliere bloeddrukmedicatie ook minder goed als er sprake is 
van een hoge natriuminname17, 18. Door de capaciteit van niet-osmotische natriumopslag te 
verhogen zorgt sulodexide mogelijk niet alleen voor een directe daling van de bloeddruk, maar 
resulteert dit mogelijk ook in een effectievere werking van de overige bloeddrukmedicatie door 
een deel van het ingenomen natrium osmotisch te inactiveren. Daarnaast voorkomt sulodexide 
endotheelceldysfunctie door de barrièrefunctie van de glycocalyx te herstellen en op deze manier 
de schadelijke effecten van natrium op de endotheelcel te voorkomen. Een andere belangrijke 
oorzaak van een niet goed gecontroleerde bloeddruk is het niet innemen van medicatie. Dit 
wordt deels veroorzaakt door bijwerkingen van de bloeddrukmedicatie. Het gunstige 
bijwerkingsprofiel van sulodexide dat in voorgaande studies is beschreven leidt mogelijk tot een 
hogere therapietrouw13. Een directe vergelijking met andere antihypertensiva heeft echter nog 
niet plaatsgevonden. 
 Sulodexide lijkt ook een interessant medicijn voor patiënten met een volume overschot 
zoals patiënten met hartfalen of patiënten die dialyseren. Door het overtollig natrium osmotisch 
te inactiveren zorgt sulodexide, naast een lagere bloeddruk, mogelijk ook voor minder oedeem 
en dus minder klachten en ziekenhuisopnames. Een onderzoek uit 1994 waarin sulodexide werd 
onderzocht als antitrombotische therapie na een myocardinfarct lijkt deze hypothese te 
ondersteunen19. In deze studie zorgde sulodexide namelijk voor een significante daling van 
hartfalen zonder dat er gelijktijdig sprake was van afname van het aantal re-infarcten19. Deze 
destijds onverklaarbare daling van het risico op hartfalen lijkt dus niet het gevolg van een beter 
antitrombotisch effect maar is mogelijk het gevolg van een betere bloeddrukregulatie en een 
verlaagd extracellulair volume. Sulodexide is daarom een interessant medicijn om te 
onderzoeken in patiënten met volume overschot ondanks de eerder negatieve studieresultaten 
aangaande nieruitkomsten in het veld van de diabetische nierziekte. 
 
De invloed van de glycocalyx op natriumopslag in de huid 
Tot dusver zijn hoge natriumconcentraties in de huid met name geobserveerd in mensen met 
kenmerken die geassocieerd zijn met een natriumgevoelige hoge bloeddruk zoals mensen met 
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hartfalen, hyperaldosteronisme en dialysepatiënten1-4. Ook werden er hogere concentraties 
natrium onder de huid gezien bij ouderen en mannen in vergelijking met respectievelijk 
jongeren en vrouwen3. De nieren van deze natriumgevoelige mensen hebben over het algemeen 
voldoende capaciteit om het overschot aan natrium uit te scheiden. Dit gebeurt echter niet 
waardoor de bloeddruk stijgt. Mogelijk ligt het probleem bij natriumgevoelige mensen daarom 
ook niet volledig in de nier maar speelt de huid, waarin grote hoeveelheden natrium kunnen 
worden opgeslagen, ook een belangrijke rol. Indien natrium zich in de huid bevindt, kan het nu 
eenmaal niet door de nier worden uitgescheiden. Daarnaast zorgen hoge natriumconcentraties 
in de huid waarschijnlijk voor vasoconstrictie, met een hogere bloeddruk als gevolg20. 
 Macrofagen spelen een belangrijke rol bij het regelen van de niet-osmotische opslag 
van natrium onder de huid21. Macrofagen lijken in de huid terecht te komen doordat zij worden 
aangetrokken door een hoge natriumconcentratie22. De verhoogde natriumconcentratie in de 
huid zorgt voor een activatie van ‘tonicity-responsive enhancer binding protein’ (TonEBP) in 
macrofagen. TonEBP zorgt er vervolgens voor dat de macrofagen ‘vascular endothelial growth 
factor C’ (VEGF-C) gaan produceren. Op zijn beurt zorgt VEGF-C voor proliferatie van de 
lymfevaten. Deze lymfevaten zijn verantwoordelijk voor de afvoer van natrium uit de huid terug 
naar de circulatie. Indien dit mechanisme niet goed werkt leidt dit tot een verhoogde huid 
natriumconcentratie en natriumgevoelige hoge bloeddruk23. Ondanks een goede nierfunctie is de 
nier in een dergelijke situatie niet in staat om het overtollige natrium uit te scheiden. 

De strategische lokalisatie van de glycocalyx aan de binnenkant van de vaatwand zorgt 
ervoor dat de glycocalyx van cruciaal belang is voor het bepalen van de permeabiliteit van de 
vaatwand. De glycocalyx bedekt niet alleen de endotheelcellen zelf maar ook de plekken tussen 
de endotheelcellen waar al het paracellulair transport plaatsvindt. Het verwijderen van de 
glycocalyx leidt dan ook tot een toename van de vaatwandpermeabiliteit24, 25. Daarnaast vormt de 
glycocalyx een belangrijke barrière tussen het endotheel en circulerende inflammatoire cellen 
zoals neutrofielen en monocyten (voorlopers van macrofagen). Voorgaande studies hebben dan 
ook laten zien dat degradatie van de glycocalyx leidt tot een toename van adhesie van deze cellen 
aan de bloedvatwand en migratie door de bloedvatwand26-28. 
 Gezien de belangrijke rol van macrofagen bij de regulatie van niet-osmotische 
natriumopslag en het feit dat de glycocalyx de migratie van monocyten over de endotheelcel kan 
beïnvloeden, speelt de glycocalyx mogelijk een regulerende rol bij niet-osmotische 
natriumopslag onder de huid. Een intacte glycocalyx kan mogelijk de migratie van monocyten 
over het endotheel verminderen en niet-osmotische natriumopslag voorkomen. Een kapotte 
glycocalyx daarentegen is mogelijk juist een risicofactor voor niet-osmotische natrium-opslag 
onder de huid. Deze gedachte wordt ondersteunt door studies die hebben laten zien dat 
patiënten met diabetes en dialysepatiënten een kapotte glycocalyx én hoge natriumconcentraties 
onder de huid hebben2, 7, 29, 30. Ook is in dit opzicht sulodexide een erg interessant medicijn. Door 11 
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de beschadigde glycocalyx te repareren en de vasculaire permeabiliteit te verminderen, kan 
sulodexide mogelijk de niet-osmotische natriumopslag in de huid beïnvloeden. Toekomstige 
studies zijn hard nodig om deze hypothesen te onderzoeken. 
 
Thiazidediuretica behandeling in de toekomst 
Tenslotte hebben we in dit proefschrift laten zien dat de huidige bloeddrukbehandeling mogelijk 
verbeterd kan worden door te veranderen van typische thiazidediuretica, zoals 
hydrochloorthiazide, naar thiazide-achtige diuretica zoals chloortalidon31. Momenteel wordt in 
90-95% van de gevallen gekozen voor een behandeling met typische thiazidediuretica32. Uit onze 
analyse in hoofdstuk 9 blijkt dat een switch naar thiazide-achtige diuretica mogelijk kan zorgen 
voor een 12% daling in hart- en vaatziekten en een 21% daling van hartfalen. De oorzaak van dit 
voordeel van thiazide-achtige diuretica wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een betere 24-
uurs bloeddrukcontrole als gevolg van een langere halfwaardetijd33. Daarnaast is er mogelijk 
sprake van voordelige effecten op de vaatwandpermeabiliteit en bloedplaatjes34, 35. De 12% daling 
in hart- en vaatziekten komt overeen met de daling die je zou verwachten op basis van een 4-5 
mmHg daling in 24-uurs bloeddruk36. Dit bloeddrukverschil is eerder gerapporteerd wanneer er 
van hydrochloorthiazide overgestapt werd naar chloortalidon33. De mogelijke 4 mmHg extra 
bloeddrukdaling in mensen die reeds thiazidediuretica gebruiken, kan potentieel een groot effect 
hebben op de kwaliteit en kosten van de gezondheidszorg. 
 Grote klinische trials in mensen die worden behandeld met thiazidediuretica hebben 
laten zien dat de jaarlijkse incidentie van hart- en vaatziekten en overlijden in deze groep 
patiënten gemiddeld 3,1% en 2,3% is37-41. In Nederland, waar 1 miljoen mensen thiazidediuretica 
gebruiken32, komt dit neer op 31.000 hart- en vaatziekten en 23.000 doden. Een daling van 10% 
zou dus betekenen dat er 3.100 hart- en vaatziekten en 2.300 overlijdensgevallen worden 
voorkomen.  
 Hart- en vaatziekten kosten de Nederlandse gezondheidszorg ruim 8 miljard per jaar42. 
Een hartinfarct (€16.000), beroerte (€26.600) en hartfalen (€1.550) zorgen voor hoge medische 
kosten in het eerste jaar43. Een extra daling van de bloeddruk met 4 mmHg, die mogelijk bereikt 
kan worden door het switchen naar thiazide-achtige diuretica zoals chloortalidon, zou daarom 
bij implementatie van 85% binnen één jaar voor een kostenbesparing van 66 miljoen euro aan 
direct medische kosten kunnen zorgen. Uit onze berekeningen blijkt verder dat er over een 
periode van 4 jaar ruim 557 miljoen euro zou kunnen worden bespaard. Deze berekening bestaat 
zowel uit de kosten van nieuwe hart- en vaatziekten die elk jaar opnieuw voorkomen zouden 
kunnen worden als de kosten die gemaakt zullen blijven worden als gevolg van hart- en 
vaatziekten uit het verleden. Hierbij komen nog eens alle kosten die het gevolg zijn van 
bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid44. 
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De kosten van verandering naar thiazide-achtige diuretica zijn gering. Thiazidediuretica zijn één 
van de goedkoopste medicijnen. Zo kost hydrochloorthiazide 25 en 50 mg, respectievelijk €5,16 
en €15,35 per jaar45 en kost chloortalidon kost in de vergelijkbare doseringen 12,5 en 25 mg, zo’n 
€23,99 en €7,87 per jaar45. 

Op basis van deze data ligt het voor de hand dat richtlijnen thiazide-achtige diuretica 
zouden prefereren boven typische thiazidediuretica. Vanwege de afwezigheid van directe 
vergelijkingen maken richtlijnen, met uitzondering van de NICE richtlijn uit het Verenigd 
Koninkrijk, (nog) geen onderscheid tussen beide groepen diuretica43, 46, 47. De noodzaak van een 
directe vergelijking tussen beide middelen wordt benadrukt door het aangekondigde ‘Diuretic 
Comparison Project’, een open-label studie in de Verenigde Staten waarin 13.500 
hydrochloorthiazide gebruikers zullen worden gerandomiseerd naar hydrochloorthiazide of 
chloortalidon48. De groepen zullen vervolgens na een follow-up van 3 jaar worden vergeleken op 
het voorkomen van hart- en vaatziekten.   
 
Dit proefschrift laat zien dat er meer onderzoek nodig is naar de complexe natriumhuishouding. 
Er zal onder andere moeten worden onderzocht of de niet-osmotische natriumopslag in de huid 
en de glycocalyx elkaar beïnvloeden. Dit zal de behandeling van patiënten met een afwijkende 
natriumconcentratie verbeteren. Tevens beschrijft dit proefschrift nieuwe behandelingsopties, 
gebaseerd op nieuwe inzichten in de natriumhuishouding, die de behandeling van patiënten met 
hypertensie en patiënten met volume overschot als gevolg van hartfalen of dialyse in de 
toekomst mogelijk kunnen verbeteren.  
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