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Inleiding 

Dementie, depressie, en diabetische retinopathie zijn veelvoorkomende ziekten 

waarvoor preventie in een zo vroeg mogelijk stadium belangrijk. Deze ziekten zijn 

relevant omdat ze de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie aanzienlijk 

negatief kunnen aantasten; de ermee gepaard gaande kosten voor de samenleving hoog 

zijn; en er verwacht wordt dat het aantal mensen dat aan deze ziekten zal lijden in de 

komende 25 jaar aanzienlijk gaat toenemen. Gemiddeld genomen ontwikkelt 1 op de 3 

vrouwen en 1 op de 7 mannen een vorm van dementie tijdens hun leven (anno 2021 

zijn er 290.000 patiënten met dementie in Nederland); maakt 1 op de 9 mensen een 

depressie door tijdens hun leven; en ontwikkelt 1 op de 2 mensen met suikerziekte 

tekenen van diabetische retinopathie (op dit moment hebben ongeveer 1 miljoen 

mensen suikerziekte in Nederland en het gaat dus om ongeveer ~500.000 mensen). 

Mogelijk kan het ontstaan van dementie, depressie, en diabetische retinopathie 

(gedeeltelijk) voorkomen en/of vertraagd worden door vroege tekenen van schade die 

voorafgaan aan deze ziekten te voorkomen. Er wordt gedacht dat, voordat symptomen 

van deze ziekten detecteerbaar zijn, vroege zenuwschade en kleine bloedvatschade 

ontstaan die over de tijd erger worden en op den duur kunnen leiden tot de 

beschadiging van organen, en uiteindelijk symptomen van dementie, depressie, en 

diabetische retinopathie. Vanuit een biologisch perspectief is het plausibel dat 

zenuwschade en kleine bloedvatschade relevant zijn omdat zenuwen en bloedvaten 

samen de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen reguleren (zodat 

metabolisme adequaat plaats kan vinden). Er wordt namelijk gedacht dat de aanvoer 

van te weinig voedingsstoffen en de te slechte afvoer van afvalstoffen beiden kunnen 

leiden tot beschadigingen van de zenuwen in de hersenen en het netvlies. Verder 

ontstaan beschadigingen misschien sneller bij patiënten met suikerziekte type 2 of een 

voorstadium van suikerziekte type 2 (wat bij tot wel 30% van de mensen in de 

algemene bevolking voorkomt) en zijn patiënten met suikerziekte type 2 daarom 

(deels) misschien meer kwetsbaar voor het ontstaan van dementie, depressie, en 

diabetische retinopathie.  

De huidige wetenschappelijke literatuur heeft belangrijke beperkingen op het gebied 

van kennis over vroege zenuwschade en kleine bloedvatschade. Er zijn specifiek twee 

thema’s waarover meer kennis nodig is. Ten eerste is het nodig om beter te begrijpen 

hoe potentieel modificeerbare cardiovasculaire risicofactoren en leefstijlfactoren 

verband houden met vroege zenuwschade en kleine bloedvatschade. Mogelijk kunnen 

door het tijdig aanpassen van cardiovasculaire risicofactoren en ongezonde 

leefstijlfactoren vroege zenuwschade en kleine bloedvatschade voorkomen worden. 

Ten tweede is er meer kennis nodig over hoe vroege zenuwschade en kleine 

bloedvatschade verband houden met symptomen van hersenziekten. Misschien kunnen 
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mensen met een verhoogd risico op het ontstaan van deze ziekten opgespoord worden 

aan de hand van vroege zenuwschade en kleine bloedvatschade; en misschien kan 

middels vroege zenuwschade en kleine bloedvatschade het vroege preklinische 

ziektestadium van belangrijke hersenziekten gemonitord worden. Tot slot, er is relatief 

weinig kennis over of mensen met suikerziekte type 2 (of een voorstadium van 

suikerziekte type 2) misschien kwetsbaarder zijn voor vroege zenuwschade en kleine 

bloedvatschade door cardiovasculaire risicofactoren en ongezonde leefstijlfactoren.  

Door de recente ontwikkeling van nieuwe technieken kunnen tekenen van vroege 

zenuwschade en kleine bloedvatschade op een niet-invasieve, dus patiëntvriendelijke, 

manier gemeten worden. Daardoor is het nu mogelijk om onderzoek te doen naar 

vroege zenuwschade en kleine bloedvatschade. Met deze nieuwe technieken kunnen 

vroege zenuwschade en kleine bloedvatschade heel precies gemeten worden in 

verschillende orgaansystemen, waaronder in de hersenen, het netvlies, de nier, de huid, 

en in het bloed. Van deze organen is het netvlies in het bijzonder relevant omdat in het 

netvlies zowel zenuwschade als kleine bloedvatschade kunnen worden gemeten. Verder 

zijn voordelen van het meten van zenuwschade en kleine bloedvatschade in het netvlies 

dat de metingen relatief sneller en goedkoper zijn dan de metingen in de meeste andere 

orgaansystemen. 

Gezien bovenstaande heeft dit proefschrift twee hoofddoelstellingen. De eerste 

hoofddoelstelling is het onderzoeken of potentieel modificeerbare cardiovasculaire 

risicofactoren en ongezonde leefstijlfactoren verband houden met vroege zenuwschade 

en kleine bloedvatschade. De tweede hoofddoelstelling is om te onderzoeken of vroege 

zenuwschade en kleine bloedvatschade verband houden met symptomen van 

hersenziekten (bijvoorbeeld depressieve klachten of een verminderd denkvermogen). 

Verder zijn nevendoelstellingen het onderzoeken of mensen met, ten opzichte van 

zonder, suikerziekte type 2 of een voorstadium van suikerziekte type 2 misschien 

kwetsbaarder zijn voor vroege zenuwschade en kleine bloedvatschade door 

cardiovasculaire risicofactoren en ongezonde leefstijlfactoren; en het onderzoeken of 

mannen en vrouwen in gelijke mate kwetsbaar zijn voor vroege zenuwschade en kleine 

bloedvatschade door potentieel modificeerbare cardiovasculaire risicofactoren en 

ongezonde leefstijlfactoren.  

Methodologie  

De Maastricht Studie  

Om de doelstellingen van dit proefschrift te onderzoeken zijn er in dit proefschrift 

gegevens gebruikt van De Maastricht Studie. De Maastricht Studie is een 
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observationele cohort studie waarbinnen gegevens over de gezondheid van de 

algemene bevolking worden verzameld. Belangrijke doelstellingen van De Maastricht 

Studie zijn om meer kennis te verkrijgen over het ontstaan van suikerziekte type 2, het 

ziekteproces van suikerziekte type 2, en het ontstaan van complicaties en andere ziektes 

die gerelateerd zijn aan suikerziekte type 2. Inclusiecriteria voor deelname aan De 

Maastricht Studie zijn een leeftijd tussen 40 en 75 jaar en woonachtig zijn in 

Maastricht of omstreken. Verder zijn relatief meer patiënten met suikerziekte type 2 

opgenomen in de studie dan in de algemene bevolking voorkomen zodat suikerziekte 

type 2 goed bestudeerd kan worden (bijna 30% van de deelnemers in De Maastricht 

Studie heeft suikerziekte type 2 terwijl in de algemene bevolking suikerziekte 

voorkomt bij ongeveer 5% van de mensen). In dit proefschrift zijn gegevens gebruikt 

van tot wel n=8.005 deelnemers. Deze gegevens zijn verzameld tussen november 2010 

en januari 2019. Er is in het grootste deel van het proefschrift gebruik gemaakt van 

zogenaamde ‘cross-sectionele’ gegevens (gegevens die op een bepaald moment in de 

tijd zijn verzameld) en in een hoofdstuk is gebruik gemaakt van zogenaamde 

‘longitudinale’ gegevens (gegevens die op meer dan een moment zijn verzameld; 

longitudinale gegevens waren alleen beschikbaar voor depressieve symptomen). 

Het meten van zenuwschade en kleine bloedvatschade 

In dit proefschrift zijn gegevens van metingen van zenuwschade en kleine 

bloedvatschade in het netvlies gebruikt en zijn gegevens van metingen van kleine 

bloedvatschade in de hersenen, nieren, huid, en in het bloed gebruikt.  

Metingen van schade aan zenuwen en kleine bloedvaten in het netvlies  

In het netvlies hebben we nabij de blinde vlek de dikte van de ‘retinal nerve fibre layer’ 

gemeten (de zogenaamde “zenuwvezellaag”; een van de lagen van het netvlies); de 

globale gevoeligheid van het netvlies voor het waarnemen van lichtprikkels gemeten; 

de dikte van bloedvaten ‘in rust’ gemeten; en de verwijdingsrespons van kleine 

bloedvaten als reactie op flikkerlicht blootstelling gemeten. Er wordt aangenomen dat 

een dunnere zenuwvezellaag duidt op minder zenuwbundels, dus meer zenuwschade in 

het netvlies; dat een verminderde gevoeligheid voor het waarnemen van lichtprikkels 

duidt op een minder goede functie van het netvlies als gevolg van meer beschadiging 

van de zenuwen van het netvlies; dat een wijdere of smallere breedte van een netvlies 

slagader of een wijdere ader duidt op meer kleine bloedvatschade; en dat een 

verminderde verwijdingsreactie als reactie op flikkerlicht blootstelling wijst op een 

verminderde gecombineerde functie van zenuwen en kleine bloedvaten in het netvlies.  
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Metingen van kleine bloedvatschade in andere orgaansystemen dan het netvlies 

We hebben kleine bloedvatschade gemeten in de hersenen, nieren, huid, en in het 

bloed.  

In de hersenen hebben we middels zogenaamde ‘magnetic resonance imaging (MRI)’ 

vier verschillende markers van schade in de hersenen gemeten (witte stof afwijkingen, 

kleine bloedingen, kleine infarcten, en totaal hersenvolume). Er wordt aangenomen dat 

meer witte stof afwijkingen, meer kleine bloedingen, meer kleine infarcten, en minder 

totaal hersenvolume duiden op meer kleine vaatschade. Verder, hebben we in de huid 

de toename in bloeddoorstroming gemeten als reactie op een warmte prikkel. 

Aangenomen wordt dat des te minder de bloeddoorstroming toeneemt in de huid als 

reactie op een gestandaardiseerde warmteprikkel, des te meer kleine bloedvatschade 

aanwezig is in de kleine bloedvaten van de huid. Daarnaast hebben we in de urine (die 

gedurende 24 uur verzameld was) de hoeveelheid albumine bepaald (de urine was 

tweemaal gemeten). Er wordt gedacht dat meer albumine in de urine duidt op meer 

kleine bloedvatschade in de nieren. Tot slot, hebben we in het bloed vier markers van 

kleine bloedvatschade gemeten. Aangenomen wordt dat hogere spiegels van deze 

markers duiden op meer kleine bloedvatschade in het gehele lichaam (niet beperkt tot 

een bepaald orgaan).  

Cardiovasculaire risicofactoren en leefstijlfactoren  

In dit proefschrift hebben we de volgende risicofactoren onderzocht: de suikerspiegel 

(gemeten in het bloed); de dagelijkse suikerspiegelschommelingen (gemeten in het 

bloed); de cholesterol spiegel (gemeten in het bloed); de bloeddruk; korte termijn 

bloeddrukschommelingen; de stijfheid van grote vaten; buikomtrek (als een maat voor 

overgewicht); roken; fysieke activiteit; fysieke fitheid, en dieet (waarbij alcohol inname 

los van andere bestanddelen van een [ongezond] dieet is bestudeerd). 

Symptomen van brein disfunctie 

In dit proefschrift hebben we depressieve symptomen en denkfunctie gemeten. Er 

wordt aangenomen dat zowel meer depressieve symptomen als een verminderde 

denkfunctie op breinschade en breindisfunctie duiden.  

Statistiek 

We hebben de verbanden tussen variabelen onderzocht met zogenaamde 

‘regressieanalyse’. Hierbij wordt middels een wiskundige berekening een lijn geschat 

die zo goed mogelijk het verband tussen twee variabelen weergeeft. De hellingshoek 

van deze lijn wordt de ‘bèta’ genoemd en geeft de sterkte van het verband tussen twee 

variabelen aan (des te steiler de lijn is, des te sterker is het verband tussen twee 
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variabelen). Bij het berekenen van de bèta’s in dit proefschrift hebben we rekening 

gehouden met een groot aantal mogelijk verstorende variabelen (zogenaamde 

“confounder” variabelen) omdat deze verstorende variabelen kunnen leiden tot een 

foutieve schatting van de bèta. We hebben onder andere rekening gehouden met 

leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, suikerziekte, roken, alcohol inname, cholesterol, 

bloeddruk, en buikomtrek (details zijn te vinden in de hoofdstukken 2-9). Tot slot 

hebben we onderzocht of de sterkte van de bèta verschilde tussen mannen en vrouwen; 

of tussen mensen met of zonder suikerziekte type 2 of een voorstadium van 

suikerziekte type 2.  

Resultaten 

Dit proefschrift heeft vijf hoofdbevindingen.  

Ten eerste (hoofstukken 2-3), hebben we gevonden dat verhoogde suikerspiegels 

verband houden met een dunnere zenuwvezellaag in het netvlies (hoofdstuk 2) en een 

verminderde gevoeligheid van het netvlies voor lichtprikkels (hoofdstuk 3); dat een 

verhoogde mate van dagelijkse suikerschommelingen verband houdt met een dunnere 

zenuwvezellaag in het netvlies (hoofdstuk 2); dat roken ten opzichte van niet roken 

verband houdt met een verminderde gevoeligheid van het netvlies voor lichtprikkels, 

maar niet met de dikte van de zenuwvezellaag (hoofdstuk 3), dat een ongezonder dieet 

verband houdt met een dunnere zenuwvezellaag en een verminderde gevoeligheid van 

het netvlies voor lichtprikkels (hoofdstuk 3); dat een verhoogde bloeddruk verband 

houdt met een dunnere zenuwvezellaag, maar niet met een verminderde gevoeligheid 

van het netvlies voor lichtprikkels (hoofdstuk 3); dat een verminderde fysieke fitheid 

verband houdt met een verminderde gevoeligheid van het netvlies voor lichtprikkels, 

maar niet met de dikte van de zenuwvezellaag (hoofdstuk 3); dat veel ten opzichte van 

weinig alcohol inname verband houdt met een dunnere zenuwvezellaag in het netvlies, 

maar niet met de gevoeligheid van het netvlies voor lichtprikkels (hoofdstuk 3); dat een 

verhoogde cholesterolspiegel verband houdt met een grotere gevoeligheid van het 

netvlies voor lichtprikkels en bij mensen met, maar niet zonder, suikerziekte type 2 met 

een dikkere zenuwvezellaag (hoofdstuk 3); en dat er geen verband was tussen 

buikomvang of fysieke activiteit met de dikte van de zenuwvezellaag of de 

gevoeligheid van het netvlies voor lichtprikkels (hoofdstuk 3). Tot slot, het sterkst 

gevonden verband in dit proefschrift was het verband tussen suikerziekte type 2 (met 

ten opzichte van zonder) en de dikte van de zenuwvezellaag (hoofdstuk 2). 

Ten tweede (hoofdstukken 3-7), hebben we gevonden dat matig ten opzichte van 

weinig alcoholinname verband houdt met minder kleine bloedvatschade en dat veel ten 

opzichte van weinig alcoholinname verband houdt met meer kleine bloedvatschade 
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(waarbij kleine bloedvatschade gemeten was in de hersenen, in het netvlies [als een 

wijdere slagader en ader en als een verminderde verwijdingsreactie na blootstelling aan 

flikkerlicht], in de nieren, in de huid, en in het bloed; hoofdstuk 4). Verder vonden we 

dat een hogere mate van schommelingen van de bloeddruk verband houdt met meer 

kleine bloedvatschade in de nieren, en in mindere mate met kleine bloedvatschade in de 

hersenen, het netvlies (gemeten als een verminderde verwijdingsreactie na blootstelling 

aan flikkerlicht), in de huid, en in het bloed (hoofdstuk 6). Daarnaast vonden we dat 

een hogere mate van vaatstijfheid verband houdt met meer kleine bloedvatschade 

(gemeten als een verminderde verwijdingsreactie na blootstelling aan flikkerlicht; 

hoofdstuk 7). We vonden dit verband echter niet wanneer we het verband tussen 

vaatstijfheid en de dikte van slagaders en aders in het netvlies onderzochten (hoofdstuk 

7). Verder vonden we dat minder fysieke activiteit geen verband hield met kleine 

bloedvatschade gemeten in het netvlies (gemeten als de verwijdingsreactie na 

blootstelling aan flikkerlicht) of in de huid (hoofdstuk 5).   

Ten derde (hoofdstukken 3,4,5, en 7), hebben we gevonden dat bij deelnemers met, ten 

opzichte van zonder, suikerziekte type 2 het verband tussen een hogere bloeddruk en 

zenuwschade sterker is (hierbij was zenuwschade in het netvlies gemeten als een 

dunnere zenuwvezellaag en een verminderde gevoeligheid voor lichtprikkels; 

hoofdstuk 3); dat bij deelnemers met, ten opzichte van zonder, suikerziekte type 2 

matig ten opzichte van weinig alcoholinname sterker verband houdt met minder kleine 

bloedvatschade (gemeten in de hersenen, in het netvlies [als een wijdere slagader en 

ader en als een verminderde verwijdingsreactie na blootstelling aan flikkerlicht], in de 

nieren, in de huid, en in het bloed; hoofdstuk 4). Tevens zagen we ook dat het verband 

tussen alcoholinname en kleine bloedvatschade bij deelnemers met, ten opzichte van 

zonder, andere cardiovasculaire risicofactoren dan type 2 diabetes ook verschillend was 

(het verband van matig ten opzichte van lichte alcoholinname met minder kleine 

bloedvatschade was ook sterker bij mensen met, ten opzichte van zonder, een hoge 

bloeddruk; bij mensen die wel, ten opzichte van niet, roken; en bij mensen met een 

hogere ten opzichte van een lagere cholesterolspiegel; hoofdstuk 4). Verder vonden we 

dat minder fysieke activiteit bij deelnemers met, maar niet zonder, suikerziekte type 2, 

verband houdt met minder kleine bloedvatschade (gemeten in de huid; hoofdstuk 5); en 

dat het verband tussen een hogere mate van vaatstijfheid met kleine bloedvatschade (in 

het netvlies gemeten als een verminderde verwijdingsreactie na blootstelling aan 

flikkerlicht) sterker was bij deelnemers met ten opzichte van zonder suikerziekte type 2 

(hoofdstuk 7). Tot slot vonden we dat het omslagpunt vanaf wanneer meer 

alcoholinname verband hield met meer kleine bloedvatschade verschilde tussen 

mannen en vrouwen, waarbij alcoholinname bij vrouwen al bij een lagere hoeveelheid 

alcoholinname dan bij mannen verband hield met meer kleine bloedvatschade 

(hoofdstuk 4).   
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Ten vierde (hoofdstuk 8), hebben we gevonden dat een dunnere zenuwvezellaag 

verband houdt met een grotere kans op het ontstaan van klinisch-relevante depressieve 

symptomen over de tijd (gemeten gedurende een periode van 7 jaar).   

Ten vijfde (hoofdstuk 9), hebben we gevonden dat het verband tussen een dunnere 

zenuwvezellaag in het netvlies (zenuwschade) en een verminderde denkfunctie sterker 

is onder deelnemers die ook kleine bloedvatschade hebben (gemeten als een wijdere 

netvlies ader). Tevens, hebben we ook gevonden dat het verband tussen kleine 

bloedvatschade (gemeten als een wijdere netvliesader) en een verminderde denkfunctie 

sterker is onder deelnemers die ook een dunnere zenuwvezellaag (zenuwschade) 

hebben. 

Discussie 

Resultaten van dit proefschrift in vergelijking met de bestaande literatuur  

De bevindingen in dit proefschrift komen in het algemeen overeen met de bevindingen 

van de huidige literatuur op het gebied van bevolkingsstudies. Verder zijn er tal van 

resultaten van dit proefschrift die een belangrijke aanvulling vormen op de reeds 

bestaande literatuur. Ten eerste worden in dit proefschrift enkele verbanden onderzocht 

die nog niet eerder zijn gepubliceerd. Een eerste voorbeeld hiervan is dat het verband 

tussen cardiovasculaire- en leefstijlfactoren en de gevoeligheid van het netvlies voor 

licht-prikkels nog niet onderzocht is in grote bevolkingsstudies (eerdere studies hebben 

minder dan n=1.000 deelnemers gebruikt en zijn derhalve niet als bevolkingsstudies te 

beschouwen). Een tweede voorbeeld is dat de verbanden tussen de mate van 

suikerspiegelschommelingen, fysieke activiteit, en fysieke fitheid met de dikte van de 

zenuwvezellaag nog niet onderzocht zijn in een bevolkingsstudie. Een derde voorbeeld 

is dat het verband tussen de dikte van de zenuwvezellaag en het ontstaan van klinische 

relevante symptomen van depressie nog niet eerder onderzocht is in een 

bevolkingsonderzoek. Een vierde voorbeeld is dat nog niet eerder onderzocht is op 

bevolkingsniveau of mensen met zowel meer zenuwschade (gemeten in het netvlies als 

een dunnere zenuwvezellaag) als meer kleine bloedvatschade (gemeten in het netvlies 

als een wijdere ader) een aanzienlijk verminderde denkfunctie hebben dan mensen die 

een of geen van deze factoren hebben. Ten tweede vormt dit proefschrift een aanvulling 

op de bestaande literatuur omdat in dit proefschrift enkele verbanden op een 

methodologisch gezien betere manier onderzocht zijn dan tot nu toe was gedaan door 

andere bevolkingsstudies. Een eerste voorbeeld hiervan is dat we in dit proefschrift 

rekening hebben gehouden met fysieke activiteit en dieet als verstorende variabelen 

(“confounders”). Veel eerdere studies hebben geen rekening gehouden met deze 
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verstorende variabelen. Dit is relevant omdat verstorende variabelen (confounders) tot 

een verkeerde schatting van de sterkte van een verband kunnen leiden (bijvoorbeeld 

een overschatting). Een tweede voorbeeld hiervan is dat we in dit proefschrift bepaalde 

variabelen op een preciezere manier hebben gemeten dan eerdere studies. Wij hebben 

bijvoorbeeld de bloeddruk gemeten gedurende een periode van 24 uur en de meeste 

eerdere studies hebben bloeddruk gemeten gedurende een veel kortere periode. Dit is 

relevant omdat een meting over een kortere tijd meer gevoelig is voor meetfouten dan 

een meting over een langere periode; en meetfouten tot een verkeerde schatting van de 

sterkte van een verband kunnen leiden. Ten derde vormt dit proefschrift een aanvulling 

op de bestaande literatuur omdat we in dit proefschrift onderzocht hebben of de 

verbanden die we bestudeerden in sterkte verschilden tussen mannen en vrouwen of 

tussen deelnemers met, ten opzichte van zonder, suikerziekte type 2 (of een 

voorstadium hiervan). Eerdere studies hebben dit niet of in een (veel) beperktere mate 

onderzocht. Dit is relevant omdat de schatting van de sterkte van verbanden in de 

algemene bevolking misschien niet in alle gevallen geldig (valide) is in bepaalde 

subgroepen van de bevolking, bijvoorbeeld onder mensen met suikerziekte type 2.  

Biologische interpretatie van de bevindingen van dit proefschrift 

Zenuwen en kleine bloedvaten zijn belangrijke regelaars van de aanvoer van 

voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen. Schade aan de zenuwen en kleine 

bloedvaten kan ertoe leiden dat haarvaten beschadigd worden, waardoor deze haarvaten 

gaan verwijden, lekken, scheuren, en de bloedstroom verstoord wordt, waardoor een 

tekort aan voedingsstoffen kan ontstaan (bijvoorbeeld zuurstoftekort), wat kan leiden 

tot weefselschade. 

Er wordt gedacht dat schade aan de kleine bloedvaten voorafgaat aan schade aan 

zenuwen in de hersenen en het netvlies. Enerzijds leidt schade in de kleine slagaders en 

aders van ongeveer 150 micrometer dikte tot een minder goede verdeling van bloed 

over de haarvaten, wat kan predisponeren tot een tekort aan voedingsstoffen (sommige 

haarvaten zijn in rusttoestand niet doorbloed en moeten worden opengezet bij een 

hogere behoefte aan voedingsstoffen). Anderzijds predisponeert schade in de kleine 

slagaders en aders tot een verhoogde druk in de haarvaten, wat kan leiden tot 

mechanische schade in de haarvaten (de haarvaten zijn heel kwetsbaar en bij een hoge 

druk kunnen ze beschadigd worden). Schade van de haarvaten kan ertoe leiden dat de 

scheidingsbarrière tussen het bloed en de zenuwen onvoldoende functioneert (de 

zogenaamde bloed-brein barrière in de hersenen; en de bloed-retina barrière in het 

netvlies). Hierdoor kan de concentratie van voedingsstoffen in de nabijheid van 

zenuwcellen verstoord raken en kunnen giftige en ontsteking-stimulerende cellen in 
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contact kunnen komen met zenuwcellen waardoor schade aan de zenuwcellen kan 

ontstaan. 

Schade in de vaten en zenuwen ontstaat op een cellulair niveau in belangrijke mate 

door oxidatieve stress, wat door cardiovasculaire risicofactoren en ongezonde 

leefstijlfactoren veroorzaakt kan worden. In de kleine bloedvaten kan oxidatieve stress 

endotheel cellen, die aan de binnenzijde van de vaten zitten, beschadigen. Endotheel 

cellen zijn voor hun functie voor een groot deel afhankelijk van de beschikbaarheid van 

stikstofoxide en oxidatieve stress kan de beschikbaarheid van stikstofoxide in de 

endotheelcellen verlagen (enerzijds door de aanmaak van stikstofoxide te verminderen 

en anderzijds door beschikbare ‘vrije’ stikstofoxide weg te vangen). Verder kan in 

zenuwen oxidatieve stress leiden tot geprogrammeerde celdood via verschillende 

stappen. Oxidatieve stress kan zogenaamde “glutamaat excitotoxiciteit” veroorzaken 

wat, achtereenvolgens, kan leiden tot mitochondriële disfunctie; een tekort aan 

intracellulaire energie beschikbaarheid; structurele degeneratie van zenuwcellen 

(bijvoorbeeld cytoskelet beschadigingen en myelineschade), en uiteindelijk activatie 

van cellulaire ”pathways” (routes) die tot geprogrammeerde celdood kunnen leiden 

(bijvoorbeeld de zogenaamde “nuclear factor kappa-beta pathway”). Tot slot, een tekort 

aan voedingsstoffen (bijvoorbeeld hypoxie) kan ook -onafhankelijk van glutamaat 

excitotoxiciteit- leiden tot activatie van cellulaire ”pathways” die tot geprogrammeerde 

cel dood van zenuwcellen kunnen leiden.  

Potentiële klinische implicaties van de bevindingen van dit proefschrift 

De bevindingen van dit proefschrift komen grotendeels overeen met de aanbevelingen 

voor de klinische praktijk die opgenomen zijn in bestaande richtlijnen; en er zijn enkele 

bevindingen die nog niet in richtlijnen opgenomen zijn en derhalve mogelijk een 

aanvulling kunnen zijn op bestaande richtlijnen.  

In overstemming met klinische richtlijnen vonden wij dat hogere suikerspiegels; hogere 

bloeddruk; roken; minder fysieke activiteit; en een ongezond dieet verband hielden met 

zenuwschade en kleine bloedvatschade. De implicatie van deze bevindingen is dat het 

vroegtijdig voorkomen van risicofactoren voor zenuwschade en kleine bloedvatschade 

mogelijk bij zou kunnen dragen aan het voorkomen van vroege zenuw- en kleine 

bloedvatschade. Verder vonden wij, behalve voor alcoholinname, geen aanwijzingen 

dat er tussen mannen en vrouwen verschillen bestaan in hoe deze risicofactoren 

verband houden met vroege zenuw- of kleine bloedvatschade. Dit betekent dat er nu 

geen aanwijzingen zijn dat er voor de vroege preventie van zenuwschade en kleine 

bloedvatschade geslachts-specifieke interventies nodig zijn (er is voor alcoholinname 

geen geslacht specifieke richtlijn nodig want de huidige richtlijnen geven aan dat 

alcoholinname niet aanbevolen wordt). 
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Enkele bevindingen komen niet overeen met aanbevelingen die opgenomen zijn in 

huidige richtlijnen. Ten eerste, wij vonden dat een verhoogde cholesterolspiegel 

verband hield met minder zenuwschade. Echter, omdat een verhoogd cholesterol een 

risicofactor is voor het ontstaan van diabetes en hart- en vaatziekte kan een verhoogde 

cholesterolspiegel niet aanbevolen worden. Ten tweede, wij vonden dat de inname van 

hogere hoeveelheden alcohol verband hield met minder kleine bloedvatschade bij 

mensen met, ten opzichte van zonder, suikerziekte type 2. Echter alcoholinname kan 

niet worden aanbevolen, omdat alcoholinname verband houdt met een grotere kans op 

vroegtijdig sterven en meer verloren productieve levensjaren door lichamelijke 

beperkingen. 

 

Dit proefschrift heeft drie nieuwe bevindingen die een aanvulling zouden kunnen 

vormen op aanbevelingen uit bestaande richtlijnen. Ten eerste vonden wij dat een 

verhoogde mate van dagelijkse suikerspiegelschommelingen; een verhoogde mate van 

bloeddrukschommelingen; en meer vaatstijfheid verband hielden met vroege zenuw- of 

kleine bloedvatschade. Het zou daarom een aanvulling op bestaande richtlijnen kunnen 

zijn om vroegtijdig dagelijkse suikerspiegelschommelingen; bloeddrukschommelingen; 

en vaatstijfheid te monitoren en te behandelen. Dagelijkse suikerspiegelschommelingen 

en bloeddrukschommelingen zouden bijvoorbeeld via dieet interventies en bepaalde 

medicijnen verminderd kunnen worden; en vaatstijfheid zou misschien via 

gewichtsverlies en fysieke activiteit verminderd kunnen worden. Ten tweede vonden 

we dat bij mensen met, ten opzichte van zonder, suikerziekte type 2 een hogere 

bloeddruk en meer vaatstijfheid sterker verband hielden met, respectievelijk, 

zenuwschade en kleine bloedvatschade. Een implicatie van de eerstgenoemde 

bevinding zou kunnen zijn dat het streng reguleren van de bloeddruk in het bijzonder 

belangrijk is bij patiënten met suikerziekte type 2. Verder vonden we dat het verband 

tussen fysieke activiteit en minder bloedvatschade (gemeten in de huid) alleen 

aanwezig was bij patiënten met suikerziekte type 2. Een implicatie van deze bevinding 

is dat er misschien een sterker effect van bewegen op kleine bloedvatschade verwacht 

zou mogen worden bij patiënten met, ten opzichte van zonder, suikerziekte type 2. Ten 

derde vonden we dat zenuwschade en kleine bloedvatschade in het netvlies verband 

houden met, en/of voorafgaan aan, symptomen van breinziekten (klinisch relevante 

depressieve symptomen en een verminderde denkfunctie). Implicaties van deze 

bevindingen zijn dat het netvlies misschien in de toekomst gebruikt kan worden om 

mensen met een verhoogd risico op het ontstaan van breinziekten vroegtijdig op te 

sporen; en dat het misschien mogelijk is om vroegtijdige ziekteprogressie (voordat 

klachten optreden) al te monitoren via zenuwschade en kleine bloedvatschade in het 

netvlies. Dit zou kunnen bijdragen aan het beter voorkomen van vroege zenuwschade 
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en kleine bloedvatschade en (mede) daardoor mogelijk ook het voorkomen van 

dementie, depressie, en diabetische retinopathie. 

Implicaties van de bevindingen van dit proefschrift voor toekomstig 
onderzoek 

De bevindingen van dit proefschrift zijn veelbelovend en meer onderzoek kan mogelijk 

bijdragen aan het vertalen van deze onderzoeksbevindingen naar de klinische praktijk. 

We bespreken enkele belangrijke onderwerpen die meer onderzoek vereisen. 

Ten eerste is het methodologisch gezien van belang om de bevindingen van dit 

proefschrift te bevestigen in longitudinale bevolkingsonderzoeken en om te 

onderzoeken in gerandomiseerd interventie onderzoek of het vroegtijdig modificeren 

van cardiovasculaire- en leefstijl-factoren ook daadwerkelijk bijdraagt aan minder 

zenuwschade, minder kleine bloedvatschade, en minder ziekte. Ten tweede zouden 

bepaalde bevindingen van dit proefschrift nog in meer detail onderzocht kunnen 

worden. Mogelijk zou het gedetailleerd bestuderen van individuele voedingsgroepen 

van een dieet meer inzicht kunnen geven in de mate waarin bepaalde voedingsstoffen 

invloed hebben op zenuwschade en kleine bloedvatschade. Verder zou onderzocht 

kunnen worden hoe groot de invloeden zijn van erfelijke aanleg, omgevingsfactoren 

(bijvoorbeeld luchtkwaliteit), en etnische achtergrond op de verbanden die in dit 

proefschrift onderzocht zijn. Ten derde is er meer onderzoek nodig naar hoe 

veranderingen in het netvlies precies verband houden met veranderingen in de 

hersenen. In dit proefschrift hebben we slechts een klein gedeelte van dit onderwerp 

onderzocht. 

Conclusie 

Dit proefschrift heeft twee hoofdbevindingen. Ten eerste, potentieel modificeerbare 

cardiovasculaire risicofactoren en leefstijlfactoren, waarvan suiker ziekte type 2 het 

sterkste voorbeeld is, houden verband met zenuwschade en kleine bloedvatschade. Ten 

tweede, zenuwschade en kleine bloedvatschade houden verband met, en/of gaan vooraf 

aan, symptomen van belangrijke breinziekten.  

Een eerste belangrijke implicatie van deze bevindingen is dat het vroegtijdig 

behandelen van cardiovasculaire risicofactoren en ongezonde leefstijlfactoren (in het 

bijzonder verhoogde suikerspiegels zoals bij suikerziekte type 2) misschien bij kan 

dragen aan het vroegtijdig voorkomen van zenuwschade en kleine bloedvatschade en 

(hierdoor) ook aan het voorkomen van dementie, depressie, en diabetische retinopathie. 

Een tweede belangrijke implicatie van deze bevindingen is dat vroege zenuwschade en 
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kleine bloedvatschade (gemeten in het netvlies) misschien gebruikt kunnen worden om 

mensen met een verhoogd risico op dementie, depressie, en diabetische retinopathie 

vroegtijdig op te sporen en/of om vroegtijdige ziekteprogressie (voordat symptomen 

van deze ziekten detecteerbaar zijn) te monitoren.  

Tot slot, gezien de veelbelovende resultaten van dit proefschrift is het zinvol om in de 

toekomst meer onderzoek te verrichten om de bevindingen uit dit proefschrift te 

vertalen naar de klinische praktijk. 


