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Hypoglykemie en verstoord bewustzijn van hypoglykemie komen veel voor, vergroten 

het risico op ernstige hypoglykemie en hebben een grote impact op de gepercipieerde 

gezondheid en welzijn van patiënten1. Dit proefschrift richt zich op de prevalentie van 

verstoord bewustzijn van hypoglykemie bij patiënten met type 1 en type 2 diabetes met 

insulinebehandeling en tracht om verder inzicht in de pathofysiologie van hypoglykemie 

te verschaffen. Mogelijke methoden om bloedglucose te monitoren zijn beoordeeld en het 

potentieel van nieuwe geneesmiddelentherapieën (DDP-4-remmers) om de tegenregulatie 

van hypoglykemie te beïnvloeden is onderzocht.

Hoofdstuk 2 laat zien dat twintig procent van de patiënten met type 1 diabetes in een groot 

Schots cohort wordt getroffen door verstoord bewustzijn van hypoglykemie. Vergeleken 

met degenen met normaal bewustzijn van hypoglykemie hadden degenen met verstoord 

bewustzijn van hypoglykemie een zes keer zo hoge incidentie van ernstige hypoglykemie. Dit 

suggereert dat de prevalentie van verstoord bewustzijn van hypoglykemie stabiel is gebleven 

gedurende de afgelopen decennia 2-5, ondanks de introductie van nieuwe therapieën zoals 

behandeling met insuline-analoga en meerdere injecties per dag.

Hoofdstuk 3 bevestigt dat volwassenen met type 1 diabetes die verstoord bewustzijn van 

hypoglykemie hebben, blootgesteld worden aan een aanzienlijk hogere incidentie van 

asymptomatische hypoglykemie dan degenen met normaal bewustzijn van hypoglykemie. 

In deze studie is een groep van 19 patiënten met type 1 diabetes en normaal bewustzijn 

van hypoglykemie gekoppeld op basis van leeftijd, geslacht, ziekteduur van diabetes 

en glykemische controle aan een groep van 19 patiënten met verstoord bewustzijn van 

hypoglykemie. In de groep met verstoord bewustzijn was er bij 47% van de episodes van 

hypoglykemie sprake van asymptomatische hypoglykemie, vergeleken bij 14% in de groep 

met normaal bewustzijn van hypoglykemie.

Hoofdstuk 4 laat zien dat rond tien procent van de type 2 diabetespatiënten die met 

insuline worden behandeld wordt getroffen door verstoord bewustzijn van hypoglykemie. 

Degenen met verstoord bewustzijn van hypoglykemie ervoeren bijna twee en een halve 

episode van milde hypoglykemie per maand, wat een vijf keer zo hoge incidentie is dan bij 

degenen met normaal bewustzijn van hypoglykemie. Gemiddeld werd bijna een episode van 

ernstige hypoglykemie ervaren door patiënten met verstoord bewustzijn van hypoglykemie, 

wat zeventien keer zo vaak is als bij patiënten met normaal bewustzijn van hypoglykemie. 

Zorgverleners aan diabetespatiënten zouden op de hoogte moeten zijn van het voorkomen 

van verstoord bewustzijn van hypoglykemie bij type 2 diabetespatiënten die met insuline 

worden behandeld.
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De meningen verschillen over de meest geschikte methoden om bewustzijn van hypoglykemie 

te onderzoeken, alsmede de situaties waarin dat moet gebeuren. De methodes variëren van het 

gebruik van vragenlijsten en het gebruik van subcutane glucosesensoren tot het identificeren 

van symptoomgeneratie tijdens experimentele hypoglykemie met glucoseclamps. Hoewel 

de laatste methode toestaat om alle variabelen gedetailleerd te beoordelen is er een aantal 

beperkingen omdat de experimentele omgeving niet representatief is voor de dagelijkse 

ambulante toestand en de manier van het induceren van hypoglykemie kunstmatig is. De 

proefpersoon kan anticiperen op het ontstaan van symptomen en aan de andere kant treedt 

er afzwakking van de symptomen op als de proefpersoon plat ligt tijdens het experiment6.

Het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift gebruikt vragenlijsten om de 

ervaringen van patiënten die dagelijks te maken hebben met insuline en blootstelling aan 

hypoglykemie, in kaart te brengen. De methode van Gold et al.7 werd gebruikt om verstoord 

bewustzijn van hypoglykemie te beoordelen. Deze methode stelt de vraag: “bent u zich 

ervan bewust wanneer u hypo’s krijgt?” De respondent selecteert een waarde uit een 7-punts 

Likertschaal waarbij 1 “altijd bewust” betekent en 7 “nooit bewust”. Een score van 4 of meer 

wordt bestempeld als verstoord bewustzijn van hypoglykemie. De eendimensionale schaal is 

kort, uitvoerbaar en gevalideerd8, maar laat geen ruimte voor een nauwkeuriger onderscheid 

tussen kenmerken van verstoord bewustzijn van hypoglykemie zoals het verschil tussen het 

bewustzijn van hypoglykemie in wakkere of slapende toestand. Speight en collegae hebben 

recent een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om verstoord bewustzijn van hypoglykemie te 

beoordelen op basis van informatie van patiënten met type 1 diabetes9. Deze methode bestaat 

uit achttien onderdelen en zou gevoeliger kunnen zijn om veranderingen in bewustzijn vast 

te stellen. Deze nieuwe methode om bewustzijn van hypoglykemie te beoordelen vereist 

verdere evaluatie maar zou zeer nuttig kunnen zijn bij klinische trials en zou betere herkenning 

van verstoord bewustzijn van hypoglykemie kunnen bewerkstelligen. De mediane duur van 

het invullen van de vragenlijst is echter 7 minuten. Het is daarom wellicht te uitgebreid om in 

de klinische praktijk op te nemen.

Het verrichten van continue metingen met subcutane glucosesensoren zou een nuttig middel 
kunnen zijn om hypoglykemie te voorkomen. Eerdere gerandomiseerde gecontroleerde 
trials hebben geen effect laten zien van het gebruik van deze subcutane glucosesensoren 
op de incidentie van (ernstige) hypoglykemie, maar deze testen waren ontworpen om een 
effect op hemoglobine A1c aan te tonen en niet om vast te stellen hoe het de frequentie van 
hypoglykemie of de staat van bewustzijn van hypoglykemie zou beïnvloeden. Verder werden 
patiënten met een hoog risico om ernstige hypoglykemie te ontwikkelen meestal uitgesloten 
van deze onderzoeken. Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 verschaffen een overzicht van huidig 
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beschikbaar bewijs voor de detectie van hypoglykemie met deze systemen. De prestaties 
van subcutane glucosesensoren lijken minder accuraat en betrouwbaar te zijn tijdens 
hypoglykemie dan tijdens eu- en hyperglykemie. Systematische review van gepubliceerde 
studies liet zien dat de diagnostische accuraatheid van subcutane glucosesensoren voor de 
detectie van hypoglykemie laag tot middelmatig was.

De voorlopige resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde trial in het Verenigd 
Koninkrijk (de Hypo COMPASS trial) van mensen met type 1 diabetes met verstoord bewustzijn 
van hypoglykemie, waarin het vermijden van hypoglykemie met of zonder real-time continue 
subcutane glucosecontrole met meerdere dagelijkse injecties of continue subcutane insuline-
infusie (CSII) worden vergeleken (vier groepen), werden gepresenteerd in juni 2013 tijdens 
de jaarlijkse American Diabetes Association bijeenkomst in Chicago10. De primaire uitkomst 
van deze studie was het verschil in bewustzijn van hypoglykemie gemeten met de methode 
van Gold et al.7. De secondaire uitkomsten bevatten de incidentie van ernstige hypoglykemie, 
glykemische controle, het aantal minuten per dag doorgebracht in biochemische hypoglykemie 
gemeten door geblindeerde subcutane glucosesensoren en patiëntentevredenheid. Na 24 
weken was er geen statistisch significant verschil tussen de vier groepen in bewustzijn van 
hypoglykemie, de incidentie van episodes van ernstige hypoglykemie, glykemische controle en 
het aantal minuten per dag doorgebracht in biochemische hypoglykemie. Globaal verbeterde 
de mediane Gold-score en daalde het aantal minuten per dag doorgebracht in biochemische 
hypoglykemie significant. Patiënten die werden behandeld met CSII waren meer tevreden, 
maar er was geen verschil in patiëntentevredenheid tussen degenen die hun bloedglucose 
met subcutane glucosesensoren controleerden en degenen die capillaire glucosemetingen 
uitvoerden. We kunnen nu concluderen dat het verrichten van continue metingen met 
subcutane glucosesensoren niet beter is voor de preventie van hypoglykemie bij patiënten 
met type 1 diabetes dan controle van capillair glucose. De accuraatheid van subcutane 
glucosesensoren vereist verbetering om hypoglykemie met grotere betrouwbaarheid te 
detecteren en toekomstige technische ontwikkelingen van deze glucosesensoren zouden 
gericht moeten zijn op het probleem van hypoglykemie vanuit de patiënt bezien.

Sulfonylureumderivaten, die de insulineafgifte door β-cellen van de alvleesklier vergroten, 

kunnen ook hypoglykemie veroorzaken bij patiënten met type 2 diabetes. Hoofdstuk 7 

geeft de resultaten weer van een systematische review en meta-analyse van de proportie 

patiënten met type 2 diabetes die hypoglykemie ervaren als ze worden behandeld met 

sulfonylureumderivaten. In totaal zijn 22 studies opgenomen die samen ongeveer 6.000 

patiënten bevatten. De meta-analyse liet zien dat de overgrote meerderheid van de patiënten 

met type 2 diabetes die behandeld worden met een sulfonylureumderivaat met of zonder 

de combinatie met metformine vrij blijft van enige relevante hypoglykemie gedurende de 

NEDERLANDSE SAMENVATTING

12



157

studieperiode. Ongeveer tien procent van de patiënten ervoer milde hypoglykemie met een 

plasmaglucose van ≤3.1 mmol/L. Ernstige hypoglykemie werd ervaren door minder dan een 

procent van de patiënten. De meta-analyse liet zien dat een lagere proportie type 2 diabetes 

patiënten die gliclazide gebruiken een episode van milde hypoglykemie ervoeren (1,4%) 

vergeleken met patiënten die glimepiride nemen (15,5%) en dat een lagere proportie van de 

patiënten die gliclazide gebruiken een episode van ernstige hypoglykemie ervoeren (0,1%) dan 

glipizide (2,1%), en eenzelfde trend werd geobserveerd voor gliclazide vs. glimepiride (0,9%). 

Sulfonylureumderivaten stimuleren insulineafscheiding door ATP-gevoelige K+-kanalen in de 

β-cellen van de alvleesklier te sluiten. Deze ATP-gevoelige K+-kanalen zijn echter ook aanwezig 

in het myocard. Gliclazide is uniek in dit opzicht, omdat het selectief ATP-gevoelige K+-kanalen 

in de alvleesklier remt11-13. In een retrospectieve cohortstudie uit Canada met 11.274 patiënten 

met type 2 diabetes die een eerdere diagnose hadden van acuut coronair syndroom werd 

gliclazidegebruik geassocieerd met een lager risico op ziekenhuisopname en sterfte door 

het optreden van een nieuw acuut coronair syndroom vergeleken met glyburidegebruik14. 

Patiënten met diabetes en een chronische nierziekte die met sulfonylureumderivaten 

behandeld worden hebben een verhoogd risico op hypoglykemie. Dit komt doordat de 

nieren de actieve metabolieten van het sulfonylureumderivaat minder snel klaren. Hierdoor 

is een lagere dosering van het sulfonylureumderivaat noodzakelijk om hypoglykemie te 

voorkomen15-17. Gliclazide wordt geklaard door de nieren, maar wordt gemetaboliseerd in 

de lever. Daardoor zijn er geen aanpassingen van de dosering nodig bij behandeling met 

gliclazide bij patiënten met chronische nierziekte18. In het algemeen lijkt gliclazide een 

gunstiger profiel te hebben dan andere sulfonylureumderivaten. Daarom moet gliclazide in 

de toekomst vaker worden gekozen als vergelijkend middel in actieve vergelijkende studies 

naar nieuwe glucoseverlagende geneesmiddelen.

Hoe factoren zoals hypoglykemie de beslissingen van diabeteszorgverleners om de basale 

insulinedosis van hun patiënten met type 2 diabetes aan te passen, beïnvloeden, komt in 

hoofdstuk 8 aan bod. Om dit te onderzoeken werden vignetten van representatieve klinische 

scenario’s gebruikt. 520 papieren vragenlijsten werden verspreid onder Nederlandse (huis)

artsen, praktijkondersteuners van huisartsen en diabetesverpleegkundige in de eerste en 

tweede lijn. Bij elke vignet werden respondenten gevraagd om aan te geven of ze zouden 

adviseren om de insulinedosis aan te passen en om hun beweegredenen op te schrijven. 

190 vragenlijsten werden teruggestuurd (37%). In het algemeen leidde het optreden van 

een episode van hypoglykemie in een vignet tot een afname van de basale insulinedosis. 

In het geval van ernstige hypoglykemie vergeleken bij milde hypoglykemie was de kans 

dat zorgverleners de insulinedosis verminderden bijna vijf keer zo groot. De beslissing om 

de insulinedosis te verlagen werd onafhankelijk van de glucosewaarde die werd genoemd 
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in het klinische scenario genomen. Zelfs als een euglykemische waarde werd getoond in 

combinatie met symptomen van hypoglykemie (relatieve hypoglykemie) werd de beslissing 

genomen om de insulinedosis te verlagen. Inzicht in de praktische implementatie van basale 

insulinetherapie door zorgverleners is waardevolle informatie om richtlijnen te hervormen. 

Toekomstig onderzoek moet worden uitgevoerd in andere landen om vast te stellen of de 

bevindingen van dit onderzoek universeel zijn.

Glucagon is de belangrijkste mediator van de tegenregulerende reactie op hypoglykemie. 

Bij patiënten met type 1 diabetes wordt het vermogen om glucagon af te scheiden tijdens 

hypoglykemie steeds verder verminderd en dit vergroot het risico op hypoglykemie 

geassocieerd met het gebruik van insuline. Het is aangetoond dat de toediening van 

glucoseafhankelijke insulinotrope polypeptide (GIP) en glucagonachtige peptide-1 (GLP-

1) bij gezonde personen glucagonreacties gedurende hypoglykemie verhogen19, 20. De 

plasmaspiegels van GIP en GLP-1 worden verhoogd door de remming van dipeptidyl 

peptidase 4 (DPP-4). Hoofdstuk 9 bestudeert het effect van sitagliptine, een DPP-4-remmer, 

op glucagon en/of catecholamine tegenregulerende reacties op hypoglykemie bij 16 type 1 

diabetespatiënten. Sitagliptinebehandeling verhoogt significant actieve GLP-1 en GIP spiegels, 

maar er werden geen significante verschillen geobserveerd voor glucagon of catecholamine 

tegenregulerende reacties. De afscheidingsrespons van glucagon door de α-cellen van de 

alvleesklier op andere stimuli lijkt intact te blijven: glucagon wordt nog steeds afgescheiden 

als reactie op inspanning en arginine-infusie21. Dit is consistent met de veronderstelling dat de 

verminderde glucagonreactie op hypoglykemie bij type 1 diabetes waarschijnlijk abnormale 

intrinsieke signalen weerspiegelt in plaats van een structureel defect in de α-cellen van de 

alvleesklier. Toekomstig onderzoek moet worden verricht om het signaal dat leidt tot de 

afscheiding van glucagon tijdens hypoglykemie te identificeren om een oplossing te vinden 

voor deze gebrekkige respons.

Hypothermie wordt sinds het vroegste gebruik van insuline bij de behandeling van diabetes 

geassocieerd met acute hypoglykemie22. Tijdens hypoglykemie daalt de lichaamstemperatuur, 

maar warmteproductie lijkt te stijgen23, 24. Bruin vetweefsel, dat in zulke hoeveelheden 

bij volwassen mensen aanwezig is dat het zou kunnen bijdragen aan “non-shivering 

thermogenese”, wordt geactiveerd bij blootstelling aan kou. Het orthosympathisch 

zenuwstelsel lijkt zowel de activiteit van bruin vetweefsel als warmteproductie tijdens 

hypoglykemie aan te sturen23, 24. In hoofdstuk 10 wordt de activiteit van bruin vetweefsel 

gedurende euglykemie en hypoglykemie in een matig koude omgeving bestudeerd. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van het gelabelde glucose-analogon 18F-fluorodeoxyglucose en 

positronemissietomografie en computertomografie. De hoeveelheid 18F-fluorodeoxyglucose-
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opname in bruin vetweefsel tijdens hypoglykemie was vergelijkbaar met de hoeveelheid 

tijdens euglykemie. Dit zou kunnen impliceren dat de activiteit van bruin vetweefsel geen 

grote factor is bij de verhoogde warmteproductie die optreedt tijdens hypoglykemie. De 

opzet van de studie zou echter verbeterd kunnen worden door kleine aanpassingen zoals het 

meten van energieverbruik in rust en continue meting van lichaams- en huidtemperaturen 

van de proefpersonen. Aanvullende experimenten in een thermoneutrale omgeving kunnen 

bijdragen om het effect van kou op de activiteit van bruin vetweefsel te scheiden. Voorts 

is het bekend dat vetzuren het voornaamste substraat voor bruin vetweefsel zijn, terwijl 

18F-fluorodeoxyglucose-opname, een glucose-analogon, wordt gebruikt als maat voor de 

activiteit van bruin vetweefsel. Het is mogelijk dat bruin vetweefsel in hypoglykemische 

toestand relatief meer vetzuren dan glucose verbruikt. De activiteit van bruin vetweefsel 

zou dus toegenomen kunnen zijn, hoewel dat niet gevisualiseerd kon worden. De studie zou 

daarom herhaald moeten worden met gelabelde vetzuren in plaats van gelabeld glucose-

analogon. Toekomstig onderzoek bij mensen moet verduidelijken hoe relevant de activiteit 

van bruin vetweefsel is voor de menselijke stofwisseling.

Hypoglykemie blijft een ernstige bijwerking van de behandeling van diabetes. Daarom is 

er voortdurend onderzoek nodig naar de pathofysiologie en klinische consequenties van 

hypoglykemie en verstoord bewustzijn van hypoglykemie.

REFERENTIES

Zie hoofdstuk 11 “Summary and Future Directions”.
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