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Summary 
 
Type 2 diabetes is a growing problem with a prevalence of about 2.8% in 2000 which has 

been estimated to rise towards 4.4% in 2030.   We know that obesity is associated with 

the development of type 2 diabetes, but we only are beginning to understand why. While, 

in the case of overnutrition, the surplus of fat ingested is mostly stored in adipose tissue, 

part of it is also shuttled towards the other organs, amongst which skeletal muscle, liver 

and heart. If supply increases without increased energy demand, fat is stored rather than 

being oxidized with a low rate of lipid turnover as the resultant. This low turnover of this 

so-called ectopic fat has been associated with the development of insulin resistance, which 

is central to the pathology of type 2 diabetes. Ectopic fat has not only been associated with 

insulin resistance, but also with other type 2 diabetes related co-morbidities, like 

pancreatic failure, non-alcoholic fatty liver disease and cardiac problems (also known as 

diabetic cardiomyopathy). The detrimental effects of ectopic fat accumulation in type 2 

diabetes are suggested to be mediated by an increased production of lipid intermediates, 

which have been shown to interfere with the insulin signalling cascade and induce cellular 

damage. A better understanding of these toxic mechanisms might help to better prevent 

and treat type 2 diabetes and its co-morbidities. Therefore this thesis  focusses on the 

relationship between ectopic fat accumulation and the development of insulin resistance 

and diabetic cardiomyopathy. 

 

In chapter 2 recent literature on the possible mechanisms involved in cardiac lipotoxicity 

is reviewed; we focused on the mechanisms related to cardiac lipid accumulation, which 

can cause cardiac problems in type 2 diabetes without the development of ischemia and 

elevated blood pressure. It becomes evident from literature that cardiac metabolism is 

disturbed under these conditions. Not only has the heart become more dependent upon 

fatty acids and fatty acid supply, but also cardiac metabolism has become less efficient 

(due to both an increased fat oxidation and uncoupling; both these mechanisms reduce 

the ATP/O2 ratio). Furthermore, although evidence in humans is scarce, it seem that 

cardiac mitochondrial oxidative capacity is lower in type 2 diabetes. Whether this is a 

cause rather than a consequence of cardiac lipid accumulation remains unclear. The 

decrease in cardiac mitochondrial capacity seems to be associated with an increased 

reactive oxygen species (ROS) production, which can peroxidize lipids and can cause 

cellular damage, aggravating cardiac malfunction in type 2 diabetes.  

Animal studies have shown that certain lipids can damage the heart directly, either by 

inducing apoptosis (this was shown for palmitate), or via lipid intermediates that can 

interfere with the insulin-signalling cascade (DAGs and ceramides). Although there is a 

vast body of evidence in animals, there is little research done in this field in humans. 

Hence it remains to be elucidated whether these lipotoxic events, as witnessed in animals, 

are also applicable in humans with type 2 diabetic cardiomyopathy. In chapter 4, 5 and 6 

we have investigated Adipose Triglyceride Lipase deficient (ATGL-/-) mice and patients 

that are characterized by elevated ectopic lipid storage.  

 



In order to be able to address this issue in mice, we first needed to develop a quick and 

reliable method for measuring cardiac function repeatedly in small rodents. In chapter 3 

we have assessed different geometrical models for the calculation of ejection fraction (a 

measure of systolic cardiac function) in mice taking advantage of non-invasive MRI 

technology. We showed that the modified Simpson Rule model was the best and most 

accurate model to predict cardiac function measured with the gold standard (full volume 

imaging of the left ventricle).  

 

To investigate the effects of neutral lipid storage in the heart and how this impacts 

mitochondrial function, we investigated ATGL-/- mice. ATGL-/- mice lack ATGL, which is 

the main enzyme responsible for the breakdown of neutral lipids stored in the cell 

(triacylglycerols; TAG). In these animals, fat can be stored, but cannot be degraded 

resulting in excessive fat storage. ATGL-/- mice develop cardiac failure and die at a young 

age (between 16-22 weeks). When we examined these mice in chapter 4, we found that 

the extreme lipid accumulation in the heart was paralleled by a decreased cardiac function, 

increased fibrosis and decreased mitochondrial function. With progressive in cardiac fat 

accumulation with age, cardiac and mitochondrial function progressively deteriorates. 

Interestingly, also mRNA levels of PPAR-α and PPAR-δ target genes were down-regulated. 

These findings might indicate that lipolysis of cellular triglycerides by ATGL generates 

essential mediators involved in the generation of lipid ligands for PPAR activation, which 

ultimately drives oxidative metabolism.  

In contrast, in chapter 5 in vivo PCr-recovery measurements with 31P-MRS in skeletal 

muscle of these animals did not reveal a defect in mitochondrial oxidative capacity. 

Therefore, the overall muscular mitochondrial oxidative capacity was comparable between 

the ATGL-/- mice and healthy animals. Still the muscles from ATGL-/- mice displayed a 

significantly lower force production, higher glycogen depletion and increased muscle 

relaxation time compared to the healthy mice.   

When we tried to restore PPAR-gene expression by pharmacological treatment of ATGL-/- 

mice with PPAR-α agonists, the mitochondrial defects were completely reversed, cardiac 

function was restored and premature death was prevented in these animals. These data 

underline the importance of lipid droplet dynamics, as apparently fatty acids as ligands for 

PPAR mediated gene-expression need to be altered and liberated from the neutral lipid 

stores by ATGL. Furthermore, these findings also reveal a potential treatment for the 

excessive cardiac lipid accumulation and often-lethal cardiomyopathy in people with 

defects in the gene PNPLA2 encoding ATGL, causing neutral lipid storage disease (NLSDM). 

We sought to investigate in chapter 6 whether these mechanisms observed in the ATGL-

/- mice might be similar in patients with NLSDM. 

Neutral lipid storage disease with myopathy (NLSDM) is a rare genetic disorder due to a 

mutation in the gene encoding for adipose triglyceride lipase (ATGL). Patients exhibit 

(similar to the ATGL-/- mice) excessive ectopic lipid accumulation, leading to insulin 

resistance, myopathy, cardiac failure and premature death. We treated a NLSDM patient 

for 28 weeks with Bezafibrate (a PPAR-agonist). We also treated her sister, who carries a 



heterozygous mutation of the PNPLA2 gene and although she is not classified as a patient 

with NLSDM (as she only has one gene defect), she does present with an increased lipid 

storage and myopathy. Similar to the ATGL-/- mice, both subjects showed a marked 

increase in whole body fat oxidative capacity and skeletal muscle fat oxidative capacity 

after bezafibrate treatment, normalising oxidative metabolism to values found in gender-, 

age- and BMI-matched controls. Parallel to these changes, ectopic fat accumulation was 

reduced after treatment, but still elevated compared to controls. Also a mild increase in 

metabolic clearance rate of glucose was found. Although leg strength (as measured by an 

extension test) seemed to consistently improve upon treatment, neither the hand-grip 

strength nor the elevated serum creatine kinase levels (marker for muscle damage) 

seemed to change. Cardiac function also remained impaired over the treatment period. 

Thus although we did find that the PPAR-treatment could normalise oxidative metabolism 

and reduce fat accumulation, it did not result in convincing clinical changes over this 

treatment period.  

 

In the following part of the thesis, we wanted to focus more on type 2 diabetes and the 

role of lipid accumulation and mitochondrial function in diabetic cardiomyopathy. In 

chapter 7 we assessed the inter-relationships between fat accumulation, mitochondrial 

function, insulin resistance and metabolic flexibility (the capacity to switch between 

glucose and fat as a substrate for oxidation). We assessed this with simple and linear 

regression analysis in a relatively large group of type 2 diabetic patients and obese 

subjects. Although fasting plasma free fatty acid levels were significantly elevated in type 

2 diabetic patients and mitochondrial function (measured with 31P-MRS) was impaired, we 

did not find differences in skeletal muscle lipid accumulation. After simple and linear 

regression analysis over the whole group, we could not find a relationship between insulin 

resistance and metabolic flexibility nor with lipid accumulation. Mitochondrial function, 

however, appeared to be the sole predictor of basal Respiratory Exchange Ratio (RER), 

whereas whole-body glucose disposal (WGD) predicted both insulin-stimulated RER and 

metabolic flexibility. Also plasma free fatty acids seemed to contribute to insulin resistance 

as it correlated with both, whole body glucose disposal and metabolic flexibility. These 

results indicate that defects in skeletal muscle in vivo mitochondrial function in type 2 

diabetic patients are only reflected in basal substrate oxidation and highlight the 

importance of glucose disposal rates and fatty acid supply as a determinant of substrate 

utilization in response to insulin. In the last two chapters we have focussed on whether 

manipulation of the fatty acid supply may affect fat storage and alter oxidative metabolism 

and how this affects insulin resistance and cardiac function. 

 

In chapter 8 we sought to determine whether elevated plasma fatty acid concentrations 

could lead to cardiac lipid accumulation. Furthermore, we were interested whether an 

increase in fat accumulation in the heart, under physiological circumstances, might 

deteriorate cardiac energy status and cardiac function. This was established by an exercise 

protocol in young healthy volunteers. During exercise in the fasting condition, plasma free 



fatty acids will rise, whereas glucose supplementation blunts this response. Indeed, 

plasma free fatty acid concentrations were increased threefold during exercise and nine-

fold during recovery in the fasted state compared with the glucose-fed state. This elevation 

in plasma free fatty acids resulted in an increase in cardiac lipid content in the fasted 

state. Although cardiac energy status (PCr/ATP ratio, measured with 31P-MRS) decreased 

in the fasted state compared to the glucose-supplemented state, the ejection fraction post-

exercise was higher in this group. Hence, elevated plasma free fatty acid concentrations 

during and after exercise, led to increased cardiac lipid content, but did not acutely 

hamper systolic function.  

 

In chapter 9 we tried to lower fatty acids, in order to assess whether lowered ectopic fat 

accumulation might ameliorate cardiac function and insulin sensitivity in type 2 diabetes. 

Here, we used the nicotinic acid analogue ‘Acipimox’, known for its profound and fast 

lowering of plasma free fatty acids, by inhibition of lipolysis in adipose tissue. Although 

some studies have applied this medication with success with dosages of 250mg 4dd every 

6 hours, in our study a dosage of 250mg 3dd after every meal, led to a rebound effect. 

Instead of lowering the plasma free fatty acids, plasma free fatty acids became 

significantly elevated. This led to an increase in insulin resistance and a tendency to an 

increased skeletal and cardiac muscle lipid content after 2 weeks of treatment. However, 

hepatic lipid content remained unchanged. In vivo skeletal muscle mitochondrial function 

decreased, whereas cardiac energy metabolism did not change. Diastolic and systolic 

cardiac function tended to decrease. The study indicates that moderate elevation of 

plasma fatty acids may indeed be responsible for the increased lipid accumulation in 

skeletal muscle seen in obesity. Furthermore, an increased lipid accumulation and supply 

tend to decrease oxidative metabolism in skeletal muscle, but not in the heart.  

 

Overall the results obtained in this thesis point out that lipid accumulation per se does not 

need to be detrimental for neither skeletal muscle nor heart. Furthermore, our findings 

underline the importance of lipid droplet dynamics, as apparently lipids do not only serve 

as fuel but also can serve as ligands regulating PPAR-gene expression and oxidative 

metabolism which may be of vital importance for patients with neutral lipid storage disease 

(NLSDM).  

  



Samenvatting 
 
Hoewel we weten dat overgewicht een risico vormt voor het ontwikkelen van type 2 

diabetes, beginnen we nu pas te begrijpen waarom dat zo is. In het geval van het ontstaan 

van overgewicht wordt er meer energie gebruikt dan dat er verbrand wordt. Het overschot 

aan vetten uit de voeding wordt met name in het vetweefsel opgeslagen, echter een klein 

deel wordt ook in de organen opgeslagen (zoals de lever, de spieren, de alvleesklier en het 

hart). De opslag van vetten in de organen blijkt samen te gaan met de ontwikkeling van 

type 2 diabetes en de daarbij behorende co-morbiditeiten zoals niet-alcohol afhankelijke 

leververvetting, het falen van de pancreas en cardiovasculaire problemen (o.a. diabetische 

cardiomyopathie). Vetopslag in de organen kan interfereren met de insuline 

signaleringscascade en hierdoor bijdragen aan de ontwikkeling van insuline resistentie en 

type 2 diabetes. Er wordt ook gesuggereerd dat vetopslag in de organen in sommige 

gevallen schadelijk zijn voor een cel. We begrijpen echter nog niet goed wanneer 

vetopslag schadelijke gevolgen heeft en ook niet waarom dit gebeurt. Daarom is het doel 

van dit proefschrift te onderzoeken hoe vetstapeling bij mensen met overgewicht kan 

leiden tot type 2 diabetes en de daaraan gerelateerde cardiomyopathie.  

 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we literatuur over diabetische cardiomyopathie 

op een rijtje gezet; het blijkt dat mensen met type 2 diabetes een verhoogde kans hebben 

op cardiomyopathie in vergelijking met mensen zonder diabetes met dezelfde lengte en 

hetzelfde gewicht, zelfs wanneer werd gecorrigeerd voor een verhoogde bloeddruk en 

coronairvaat-lijden.  

Er zijn een aantal mechanismen die bij de ontwikkeling van cardiomyopathie een rol 

zouden kunnen spelen. Zo blijkt dat het hart bij mensen met type 2 diabetes veel 

afhankelijker is van de vetoxidatie voor het verkrijgen van energie. Aangezien er meer 

zuurstof nodig is voor vet- dan voor glucose oxidatie, wordt het hart hierdoor minder 

efficiënt (er is meer zuurstof nodig voor de productie van eenzelfde hoeveelheid energie). 

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de oxidatie van zowel glucose en vetten door de 

mitochondria minder goed verloopt. Hierdoor zou er dus eveneens minder energie 

beschikbaar zijn voor het hart. Door een verminderd functioneren van de mitochondria 

worden er ook meer zuurstofradicalen gevormd, welke op hun beurt schade kunnen 

veroorzaken aan de cel en mitochondria.  

Ook zijn er aanwijzingen dat bepaalde vetten zoals palmitaat direct kunnen leiden tot de 

initiatie van apoptosis (celdood) en kunnen onvolledig verbrandde vetten (DAGs en 

ceramiden) toxische effecten hebben. Echter, het meeste bewijs voor deze bevindingen 

komt uit dierstudies en moeten bevestigd worden bij mensen.  

 

In hoofdstuk 4,5 en 6 onderzochten we in een muismodel en in patiënten met een 

genetische afwijking, of neutrale vetstapeling schadelijk is voor het hart en waardoor dit 

eventueel veroorzaakt zou kunnen worden.  

 

Alvorens wij de muizen konden bestuderen, hebben we in hoofdstuk 3 allereerst een 



techniek ontwikkeld om met MRI de hartfunctie bij knaagdieren snel en efficiënt te kunnen 

bepalen. Hieruit bleek dat de zogenaamde ‘Modified Simpsons rule’ model een zeer goed 

model is voor het kwalitatief en kwantitatief bepalen van de hartfunctie bij muizen en 

ratten. Deze techniek hebben we dan ook in de volgende hoofdstukken toegepast voor het 

berekenen van de hartfunctie.  

 

Om te onderzoeken of de stapeling van vetten in neutrale vorm (triglyceriden) in het hart 

en de skeletspier ook toxische effecten teweeg kan brengen, hebben we ATGL-/- muizen 

onderzocht (hoofdstuk 4). ATGL codeert voor ‘Adipose Triglyceride Lipase’ dat de 

opgeslagen triglyceriden vrij maakt uit de neutrale lipiden opslag en deze omzet in 

diacylglycerol en vetzuren. Muizen met ATGL deficiëntie hebben dus wel de capaciteit om 

triglyceriden op te slaan, maar niet om deze af te breken.  Deze muizen hebben dan ook 

tot 20 keer meer triglyceriden in het hart en tot wel 3 keer meer triglyceriden in de 

skeletspieren vergeleken met gezonde muizen. Ten gevolge hiervan ontwikkelden deze 

muizen allen cardiomyopathie op jonge leeftijd, waaraan ze vroegtijdig overleden. In ons 

onderzoek vonden we dat de cardiale mitochondria  niet goed functioneerden en dat mRNA 

levels van PPAR-α en PPAR-δ gereguleerde genen verlaagd waren. Deze genen reguleren 

het oxidatieve metabolisme. Deze bevindingen zouden erop kunnen wijzen dat lipolyse van 

de opgeslagen triglyceriden door ATGL essentiële mediatoren genereerd welke betrokken 

zijn bij de vorming van vetzuren als liganden voor de activatie van de PPAR-receptoren. 

Deze laatste zijn betrokken bij de regulatie van het oxidatieve metabolisme.  

In tegenstelling tot deze bovenstaande bevindingen konden we in hoofdstuk 5 met in 

vivo PCr-recovery metingen met 31P-MRS in de skeletspieren van ATGL-/- muizen geen 

defecten aantonen in de mitochondriële oxidatieve capaciteit. De mitochondriële oxidatieve 

capaciteit in de skeletspier was vergelijkbaar tussen ATGL-/- muizen en gezonde dieren. 

Wel vonden we dat de spieren van deze ATGL-/- muizen significant minder kracht konden 

produceren en een sterkere mate van glycogeen depletie vertoonden tijdens inspanning.  

 

Door synthetische PPAR-agonisten aan de ATGL-/- muizen te geven (in de vorm o.a. 

fibraten), normaliseerde de gen-expressie van de PPAR-α en PPAR-δ gereguleerde genen, 

normaliseerde de mitochondriële functie en cardiale functie en bleven deze muizen in 

leven. Deze bevindingen zijn zeer belangrijk, niet enkel omdat dit de theorie dat lipolyse 

via ATGL nodig is om lipide-liganden te creëren voor de activatie van de PPARs bevestigt, 

maar ook omdat er patiënten zijn met een vergelijkbaar gendefect. Deze patiënten zouden 

mogelijk profijt kunnen hebben van een behandeling met deze PPAR-agonisten. 

In hoofdstuk 6 onderzochten we of patiënten met “NLSDM’ (neutral lipid storage disease 

with myopathy) baat zouden kunnen hebben bij een behandeling met PPAR-agonisten. 

NLSDM wordt veroorzaakt wordt door een defect in het PNPLA2 gen, welke codeert voor 

het enzym ATGL. Net als ATGL deficiënte muizen worden deze patiënten gekenmerkt door 

grote hoeveelheden vetstapeling in de organen, waaronder in de skeletspieren, hart, lever 

en pancreas. Deze patiënten ontwikkelen ook cardiomyopathie waaraan zij vaak 

vroegtijdig overlijden. Tot op heden was er geen behandeling voor deze patiënten 



behoudens voedingsadviezen of behandeling van de symptomen. In hoofdstuk 6 

behandelden we een patiënt en een drager met klachten (deze persoon heeft ook een 

verhoogde vetstapeling en last van spierzwakte, maar heeft enkel een heterozygoot 

gendefect). Bij behandeling van deze twee personen met Bezafibraat (een PPAR-agonist), 

nam de vetstapeling in de skeletspier en het hart af, verhoogde de vetoxidatieve capaciteit 

en verbeterde de mitochondriële functie. Ook leek de kracht van de bovenbeenspieren toe 

te nemen, echter dit ging niet samen met een verbetering van de handknijpkracht. Ook 

zagen we geen echte verbeteringen in de hartfunctie bijdeze twee personen. Ook al 

normaliseerde het metabolisme tot normaalwaarden vergeleken met leeftijd en BMI-

gematchte proefpersonen, maar de spierkracht en cardiale functie bleven verminderd ten 

opzichte van de controle groep. Bovendien veranderde de hartfunctie niet tijdens deze 

studie. Dus alhoewel het metabolisme bij deze patiënten normaliseerde, zagen we (nog) 

geen significante verbeteringen in de klinische uitkomstmaten. 

 

In de hierop volgende hoofdstukken wilden we ons meer toeleggen op de rol van de 

mitochondriële dysfunctie en ectopische vetstapeling bij het ontstaan van insuline 

resistentie bij type 2 diabetes. Daartoe onderzochten we een grote groep patiënten met en 

zonder type 2 diabetes, met als doel om vast te stellen of er verbanden te vinden zijn 

tussen mitochondriële dysfunctie, metabole flexibiliteit, vetstapeling en insuline resistentie.  

Uit ons onderzoek bleek dat er geen verschil was in vetstapeling in de spieren tussen de 

type 2 diabeten en gezonde controles. Echter patiënten met type 2 diabetes hadden wel 

een verlaagde in vivo oxidatieve capaciteit (gemeten met 31P-MRS). Deze mitochondriële 

dysfunctie correleerde met de basale Respiratory Exchange Ratio (RER), welke een 

reflectie is van de verhouding van vet/suiker verbranding. Het had echter geen effect op 

de insuline gestimuleerde RER, welke wel sterk correleerde met de  insuline gestimuleerde 

glucose opname (maat voor insuline resistentie) en de vetzuurspiegels in het bloed. De 

metabole flexibiliteit (de capaciteit om tussen vetten en suikers als brandstof te wisselen 

na insuline stimulering) werd dan ook met name door de insuline gemedieerde ‘glucose 

disposal rates’ bepaald. Kortom in rust zijn met name de mitochondria de bepalende factor 

voor de verbranding van suikers en vetten, terwijl tijdens insuline stimulatie met name de 

suiker opname capaciteit/ernst van insuline resistentie en vetzuurspiegels van belang zijn. 

 

In hoofdstuk 8 en 9 onderzochten we of het verhogen of verlagen van de vrije vetzuur 

spiegels in het bloed de ectopische vetstapeling zou kunnen verlagen en of dit gunstig zou 

kunnen zijn voor de cardiale functie en insuline gevoeligheid. Hiertoe onderzochten we in 

hoofdstuk 8 een groep gezonde jonge mannen, welke we twee uur gevast lieten fietsen. 

Deze inspanning in gevaste toestand zet het vetweefsel aan tot het vrij maken van 

vetzuren voor verbranding en leidt dus tot een verhoging van de vrije vetzuren in het 

bloed. We zagen dat de verhoging van de vetzuurspiegels leidde tot een verhoging van de 

vetstapeling in het hart, gemeten met 1H-MRS. Dit ging gepaard met een verlaging van de 

cardiale energie status (gemeten met 31P-MRS). Ondanks een verhoging van de 

vetstapeling en een verlaging van de energiestatus bleek de functie van het hart te 



verbeteren. Het onderdrukken van de stijging in vetzuren, door de consumptie van glucose 

tijdens het fietsen, voorkwam vetstapeling in het hart en leidde ook tot het behouden van 

de energiestatus van het hart. 

  

In hoofdstuk 9 onderzochten we of het geneesmiddel Acipimox gedurende twee weken de 

vrije vetzuren kan onderdrukken in patiënten met type 2 diabetes en of dit mogelijk een 

verlaging van de vetstapeling in de organen en een verbetering van de insuline 

gevoeligheid en cardiale functie tot gevolg had. Acipimox wordt gegeven voor de 

behandeling van een verhoogd cholesterol, maar het staat ook bekend om zijn sterke en 

acute effect op de verlaging van de vrije vetzuren in het bloed. Echter tegen onze 

verwachtingen in leidde een behandeling met Acipimox gedurende 2 weken tot een 

verhoging in plaats van een verlaging van de vrije vetzuren, terwijl het cholesterol werd 

verlaagd. Deze verhoging van de vrije vetzuren ging gepaard met een verhoogde 

vetstapeling in de skeletspier en een verlaging van de insuline gevoeligheid. Ook de 

cardiale functie leek enigszins achteruit te gaan. Daarentegen veranderde het vetgehalte 

van het hart en de energie status van het hart niet. Ook het vetgehalte van de lever 

veranderde niet. De verbrandingscapaciteit van de mitochondria van de skelet spieren in 

vivo gemeten met PCr-recovery rates met 31P-MRS, leek wel enigszins achteruit te gaan. 

De ex vivo mitochondriële functie daarentegen nam toe i.p.v. af; dit zou erop kunnen 

duiden dat nicotinezuur analogen wellicht een direct effect hebben op de mitochondriële 

functie, maar dat deze in vivo niet tot hen recht komen door de verhoogde vetzuren in het 

bloed en vetstapeling in de spieren. Desondanks lijkt erop te duiden dat een verlaging van 

de insuline sensitiviteit na behandeling met Acipimox, mogelijk gemedieerd wordt door een 

verhoging van de vetstapeling in de skelet spier en een verlaging van de mitochondriële 

functie aldaar.  

 

Samenvattend lijken de resultaten van deze studies erop te wijzen dat ectopische 

vetstapeling in de organen niet a priori schadelijk hoeft te zijn. De vetstapeling in de 

organen heeft een belangrijke functie in de regulering van cellulaire processen en speelt 

een belangrijke rol bij patiënten met NLSDM. 

 


