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Nederlandse samenvatting

Samenvatting
De diabetische voet is het gevolg van het samengaan van verschillende
pathologische processen, waarbij bijna alle componenten van de anderste
extremiteiten zijn betrokken: huid, subcutaan weefsel, spieren, botten, peren,
biloedvaten en zenuwen Bovendien is de wondgenering gestoord en is de voet
gevoelig voor infecties, die kunnen leiden tot langdurige z~ekenhuisopnamesenlof
(gedeeltelijke) amputatie van de voet e n h l onde~rsteextremiteit In Iiaafdst~k2
wordt een samenvatting gegeven wan de verschillende factoren en hun interactie
die leiden tot het onstaan van een voetulcus en wordt er een beschr-jv~ng
gegeven
van een systematische evaluatie van een patient mlet diabetes in~elliitusen een
voetulcus Distale symmetrische polyneuropathie is een belangrijke factor in de
pathogenese van het ontstaan van een voetulcus en gaat meestal gepaard met
verlies van sensorische. matorische en autonome functies.

Spierzwakte, als gevolg van de rnoltorrsche neuropathie, afwnjk~ngenin de I~uiden
het onderliggend weefsel, die voor een gedeelte gerelateerd zijn aaln autonome
dysfunctne, en verminderde beweeglijkheid van de gewrichlten resulteren allemaal
in een abnormale drukbelasting van de voet. Tengevolge van de sensorische
neuropatlhie reageert de patiënt niet adequaat op deze toegenomen
bi~omechanischebelastling, wat resullteert in schade aan de hlwid en het subcutane
weefsel. Bij andere patienten speelt een acuut trauma, dat niet gevoeld wordt
door de patiënt, een centralie rol in de ontwikkeling van het neuropathnsche ulcus
In één studie was de trias neuropathie, voet deforrniteiten en een klein trauma in
meer dan 60% van de patienten aanwezig, waaruit blijkt dat er niet spontaan
wonden aan de voeten van patienten met diabetes rnellitus ontstaan. In het neuroischemische of het relatief zeldzame '"ure" ach~em~sche
ulcu~s,speelt perifeeir
arterieel vaatlijden (PAV) een belangr~jkerol in hel ontstaan van ulcera .en is hel
een bela,ngrijke determinant van de uitkom~stvan het ulcus Als er een n~euro(ischemisch) ulcus is ontstaan, genezen deze wonden langzaam, indien er geen
goede drukontlasting van de wond plaatsvindt. Als ernstig perifeer vaaitiijden
aanwezig 15 genezen de wonden langzaam induen de gestoorde doorbloeding n~iet
is verbeterd Tenslotte veronderrtellen verschillende studies dalt er bij diabetes
patienten een ~ritrinsuiekdefect hn de wondgenezung aanwezig IS Glysosylerrng van
het huidcallageen en mogel~jk ook van andere matraxcomponenten leiden
walarschijnlijk tot stoornissen in de afbraak van de matrix. Bovendien 15 de
lewkocytenfunctie (influx van leucoeyten~)verminderd bij mensen met diabetes en
eeln slechte metabole controle, resulterend in onvoldoende chemotaxis,
phagocytose en bactericide activite~t. De verminderde bacterilcide activiteit ir
rnogeiiigke veroorzaakt door een toegenomen chwntimg van glucose door de
" p i y o l pathway" He7 is oak waarg~enomendat de prolnferatiecapaciteit van
fibroblasten van diabetes patienten, verkrege~nw l i t zowel gezonde huid ais UI? huid

ter plaa~tsewan het ulcus, is verminderd Het mechanisme van deze vermiInderde
fibroblasten proliferatre is ondwldeiijk, maar berust rnolgelijk op een vermiInderde
cellulaire respons op een of meer groeifactoren, zoals recent werd ~eron~derstel~d
door Loots et al (oiagepiwbliceerde data)

lm de dagelijkse klinische praktijk is het essentieel, dat voordat de behandeling
wordt gesta~rt,er een volledige evaluia"ie wan het voetulcus plaatsvindt voor een
goed verloop van het diagnostische proces en behandieking2? De clinicus zou de
ulcus karakteristieken (plaats, grootte en diepte), de oorzaak va~n het ulcus
Ebiomechaniische evaluatie), de onderliggende pathologie (ischemie, neuiropath~ie)
en de snogel~ijkecomplicaties van het ulcus (infectie) moeten evalueren.
Zoals hierboven beschreven spelen vascula~restoornissen een bela~ngnjkerol in de
pathogenese en het verloop van veel diabetische voetulcera In ongeveer 45% van
de draibetes patitinten met een voetulcus is perifeer va~atllijdenaanwezig. BIJ veel
pati6nten gaai de ziekte gepaard met weinig symptomen en heeft het een relatief
mild beloop, maar bij andere le~idt het tot gestoorde wonldgenezing of zelfs
progressief weefselverl~es.Bovendien is het perifeer vaatlijden, In vergelijking rn~et
pati@ntenzonder diabetes rnellitus, mee~rdistaal rn de benen gelokaliseerd en heeft
her waak een aggressliever verloop. In tegenstellang tot macrovasculaire afwijk~inqen
wordt diabetische micro-angiopathie niet gezien als een belanlg~rijke
pathogenetische factor in het ontstaan van voetulcera. Daarentegen wordlen er
~"tornassenin de microcirculatie van de huid van diabetes patienten gevonden, d ~ e
mogelijk wel leiden tot een toegenomen gevoeligheid van de huid en die
bovendien zouden kunnen bijdra~gena~ande gestoorde wondgenesiing.
In de rnensel~jkehuid ns de rnicrocirculatie opgebouwd uit twee verschillende
fuiicLio~neleeeiliheden E6n deel bestaat u ~ de
t opperwllakkige capillairen in de
dermale papilla, die de voeding van de hulid en de basale cellagen van de
epidermis verzorgen Het tweede element bestaat wit de sub-papillaiire arteriolen
ei7 veneuze plexus, die met elkaar verbondien zijn door arterio-veneuze
anastomoses (AWA). Deze zijn met name betrokken bij regwllerrngi van de
lichaamstemperatuur (tkermoreguleri~ng;)i en worden geinnelrveerd door
sympat~schezenuwen, in tegenstelli~ngtot de capillairen d~ieniet zijn geinnenseerd
Verscliillende studies hebben aangetoond dat de totalle huiddoorbloedl~ng is
toegenomen bij d~abetiischepollyneuropathie, ten gevolge van een toege~nornen
shunt flow dooir de sympatischl geinnerveerde arterioveneuze anastarnases (AVA)
Met de laser doppler fluxmetrie werd een toegenlomen huiddoorbloediing
gevonden In de top vati de teen, een plaats waar weel AVA aanwezig zijn Bij
norii~ale omgevingsteinperatuuir stroomt de meerderheid (80-90%) van de
hulddoorbloeding door deze anastomose5 SyrnpaLische stirnwlatle resulteert in
vasaconstrictie van de alnastomoses, waardoor de totale huuddoorlbloieding

aanznenlijk daalt. Aan de andere kant, in pathologische lonastandigheden,
bijvoorbeeld na sympatrsche denewatre (wat het geval is bij duabetische
polyneuropathie) neemt de basale huuddoorbioeding toe en leidt sympatische
stimulatie niet langer tot een afname in huiddoorbloeding. Dit kan een verklaring
zijn voor de warme en rode voeten bij patienten met diabetes rnellitus en
polyneuropathi~e.Bij patienten met Type 'i diabetes niellitus gaat polyneunlckpath~e
gepaard met een parallelle toename van zowel AVA flow als nutritieve capillaire
flow, bij patienten met Type 2 diabetes is het effect valn polyneuropathie op de
microcirculatie onbekend. Daarom hebben wij in hoofdstuk 3 het effect van
perifere polyneuropathie (PNP) op de microcirculatie van de huid van patienten
met Type 2 diabetes bestudeerd, in zowel de liggende houding als gedurende het
afhangen van de benen. Zoals verwacht was de huidtemperatuur van de voet, die
met name wordt bepaald door de thlermoregulatoire huiddolorbloeding,
toegenomen in patienten met PNP, waarschijnlijk tengevolge van de autosympathectomie met opening van de AV-shunts. In geronide personen gaat acute
denervati~evan een extremiteit gepaard met een paralelle toename va17zowel de
therrno-regulatoire als de capillaire huiddoorbloeding, wat impliceert dat er een
nauwe associatie is tussen deze twee vaatbedden. Inderdaad vonden WIJ een
correlatie tussen huidtempera"rur en capillaire doorbloedung (Capillary Blood flow
Velocity, CBV) in patienten met Type 2 diabetes mellitus zonden PINP Daarentegen
was de CBV liggend gemeten lager in patienten met PNP In vergelijking met
patiënten zonder PNP. Bovendien was de C&V omgekeerd gecorreleerd aan de
Valk score, wat een klinische maat is voor de ernst van de PNP. Deze data duiden
erop dat een toegenomen alenewatie is geassocieerd met een toename in thermoregulatoire huiddoorbloeding en een progressieve afname van nutritieve
huiddoorbloeding in patiënten met Type 2 diabetes. Deze "capillUary steal" zou
gerelateerd kunnen zijn aan een gestoorde vasodilatorre capacitent in patienten
met Type 2 diabetes het verlies aan sympatiische vasscsnstrictoire capacliteit zou
kunnen resulteren in een afname in vasculaire weerstan~din het thermeregulaloure
vasculaire bed met daardoor shunting van bloed weg van het nutrilreve vaatbed.
Deze rela,tieve hypoperfus~ein de nutritiewe microcircwlalre zou bh kunnen dragen
aan de gestoorde wondgenezing bij patiënten met Type Z dnabetes rnell~itiusen
polyneuropathie.
Klinnsche studies veronderstellen dat oedeem een belangrijke factor is in de
pathogenese en het resultaat van de behandeling van diabetische voet ulcera
Tijdens afhangen van het beein stijgt de veneuze hydrostatische druk, wat
resulteert In een vasocanstrictie van de preca~pillairesfincters. Deze veins-arterielie
reflex beperkt de toename in capillaire hydrostatrsche druk, de extravasatiie van
water en vervolgens vorming van weefseloedeern BIJ patienten met
ongecompliceerde Type I dnabetes rnellitus is de capnllaire druk en de cap~lilaire
filtratie van water toegienornen Biij patienten met Icrngecom~plrceerideSType Z

diabetes wordt door de meeste onderzoekers een onveranderde capillaire druk en
capillaire perrnea$ili"tit voor water gevonden, hoewel in @@n
(oudere) studie een
a~fgenom~en
orapi~llairepermeabiliteit van water werd gerappoaeerd3? Gegevens
over de invloed van polyneuropakhie onbreken echter. Daarom wordt in hoofdstuik
3 in aanvullrng op de microcirculatoire parameters, ook de "oot swellrng rate"
gemeten tijdens afhangen van de benen. Na veranide~ringivan de zittende houding
naar een houding met afhangende benen, is de 'foat swelling rake' nn de eerste 10
minuten na afhangen lager bij patiënten met polyneuropathie dan bnj gezonde
controle personen. Bovendilen is de capillaire permeabi~lrteitvan water gedurende
deze permde omgekeerd gecorreleerd aan de Valk score, wat aangeeft dat de
ernst van de neuropathie bijdraagt aan dit fenomeen. De vermiInderde 'swelling
rate' In onze neuropat~sche patiignten zou veroorzaakt kunnen zijn door een
toegenomen arteriollaire vasoconstrictoiire respons in de voet na afhangen van de
benen, wat bij deze patl6nten op hetzelfde rnomi~entwerd aangetoond met de
laser doppler fluxmetrre. Het mechanisme van deze toegenomen arteriolalre
wasocontrictie is ondwiidulijk, maar zou gerelateerd kunnen rijn aan de
toegenomen gevoeligheid wan die veno-arter~iolairereflex, die is ontstaan door
chronisch~edenerwatie. Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat reeds in het
begin van de studie de interstitide hydrostatische druk verhoogd was. Inderdaad
werd in &ni eerdere studie een verhoogde r~nterstitikledruk gevonden in patienten
met neuropath~ie,wat geleid zou kunnen hebben tot een verminderde capillaire
permeabiliteit van water tijdlens afhangen van het been. Tenslotte werd in zowel
MRI als obductie studies gewonden dat pollyneuropathlie geassocieerd is met
kwalitatieve eln kwantitatieve verandering in de weke dlelen van de voet. Deze
structurele veranderingen zouden de "oot swelling rate" be~nvloed kunnen
hebben. Additionele studies zijn nodig am meer inzicht te krijgen in deze
processen.
Concluderend bevestigde de studie in h~oofdstuk3 dat PNP in Type 2 diabetes
samenhangt met verschillende afwijikrngien in de microcirculatie wan de huid van de
voel, gekenmerkt door een verminderde capillaire blaeddoorstrorning~, een
toegenomen acuile vasoconstrictie en een verminderde extravasatie van water
nadat mlen rechtop is gaan zitten. WIJ vonden de meest uitgespiroken afwijkingen
in patilenten m e u n de voorgesclh~edeniseen woetulcus, wat suggereert dat
stoornissen iln de microcircwlat~ievan de huid kunnen bijdra~genaan de gestoorde
wondgeneriing bnj patipnlen met diabetes mellitus en ulcera aan de voeten. De
meest uitgesproken effeden van PNP op de microcirculatie van de huid werden
gevonden in de zittende positie. Deze data irnpirceren dat bedrust in patenten met
Type 2 d~abetesen neuropathie een negatief effect zou kunnen hebben op de
nwtritieve doorbloed~ngvan de huid Inderdaad vonden wij in de dagel~jkse
klinische praktijik dlat sommige ulcera goed reageerde ap het hervatten valn

rnobil~satie,onder voorwaarde dat er een goede drukontla~tiii~g
van de worud
plaatsvindt.
'Total contact casting' (glpstherapie) wordt gezien als de gouden standaard nn de
behandeling van pathlenten met een oppervlakkig, niet geinfccteerd, tiiet
ischemisch pbalntair neuropathisch voelulcus Recente studles hebben aan~getoond
dat ongeveer 55% van alle ulcera puur neuropatisch rijn, en dat ongeveer de helft
wan deze ulcera geinfecteerd zijn. Daardoor voldoen milider dan 30% vat? de
patrenten nn de dagelijkse klinische praktijk aan deze criteria Om die reden hebben
WIJ, zoals beschreven in hoofdstuik 4, een prospectieve follow-up studie verricht
naao de effectuvite~t en veilighlerd van gipstherapre rn een breed scala aan
patienten. Alle opeenvolgende patienten die de grpspoli bezochten, werden
geincludeerd in deze studie. Zoals ook un andere studues werd aangetoond,
bereikten wij goede helingspercentages (90% van de patienten) boj patienten met
puur neuropatische ulcera. Een opmerkelijke bevinding was de zeer korte
bnelings"8jd b11deze laatste groep patuiinten, met een medi~anetijd-tot-genezing van
18 dagen Een nleuwe bevinding was dat ook patienten met een oppervlakkige
infectie of matig perifeer vaaitlnjden effectief en veilig ~beliandeldkunnen worden,
met giipstherapie. Een oppervlakkige ilnfectie had geen effecl; op hek
generis7gspercentage an deze studue en m l d pernfeer vaatlcjden ging gepaard men;
een lichte daling, maar nlog steeds goede genezingspercentages (69%). Maar bij
patiënten met zowel miYd perifeer vaaitiijden als een oppervlakkige infeciie werden
slechte genezingspercentages bereikt. Voor deze patiëntengroep is gipstherapie
angeschikb en zal voor een andere vorm van drukontlasting gekozen dienen le
worden Er zijn slechts wein~gstudies verricht naar het effect van infeetiie op de
uitkomst van Ineuro-) ischemische duabetische voetulcera. Airmstrong et al.
toonden aan dat bij patienten met zawel PAV als infectie meer amputaties werden
verricht, maar in deze studie werden patienten met ernstigere vormen van
ischemie en ernstigere infectles geincliuideerd In een eerdere Maasliriehtse studie
werd gevanden dat relatief milde stoornissen in de perfusie kunnen bijdrage aan
een matige penetratie van antibiotica, met diaardoor een verminderde effectiv~tert
van de antibiotische therapie. In overeenstemming met (~iinter)riationaiilenehtl~~ncn,
worden patue~ntenmet een oppervlakkige infectie In hel academisch ziekenhuis
Maastricht behandie9d met een smal spectrum antibio'tiicwm Welli~chtzou in deze
patientengroep (patienten met een oppervlakkige infecte en PAV) een zo hoog
mogelijke dosis antibioticum toegediend moeten worden Ook werden bij
patienten met hielulcera slechte genezingspercentages waargenomen. Voor deze
groep dient daarom gesocht te worden naar een allternatieve vorm van
drukontlasting van de wond, bnjwoorbeeld eein gipsmodel met extra ruimte rondom
de hiel Helaas worden de loopmogelilkh~edendoor een dergelijk gilpsrnadel enorm
beperkt.

In onze studie werden dne werschillende gipsmodellen gebruikt. Enigszrns
verrassend lijkt een niet-afneembare gipsenschoen even effectief als een nietafneembare conwenlionele 'total contact ca~st'[TCC) tot ander de knie Aangezien
onze studie niet gerando~miseerdwas, zijn additionele studies nodig om te bepalen
of dit palientvriendelijke scho@nmodeleven effectief is als de klassieke TCC In de
Ii"leratwius warden verschillende verklaringen gegeven voor het ~verkingsmechanisme van gipstherapie, zoals een verplaatsing van de druk van de voel naar
de schacht van het gigs en immobilisatie van het enkelgewricht Zoals aangetoond
in &&n eerdere studie, is het gedwongen gebruk van de TCC waarsclh~jnlijkéén
van de belangrijkste d'eterminanten van succes en iinderdaad vonden wij met de
afneembare gipsmodellen minder goede resultalen in~diende patienten mees dan
4 weken hiermee behandeld werden Concluderend bleek 'total contact casting'
een zeer effectieve behandeling te zijn bij een b~redegroep patienten. Ondanks
deze goede resultaterr wordt deze therapie nag in zeer weinig centra toegelpast,
waarschiyniijk door de angst voor complicaties of door het tekort aan
gekwalificeerd personeel. Wij vonden inderdaad een hoge incidentie van prewlcera (drukplekken), maar ernstige complicaties kwamen zelden woar De lage
~ouin~plieatieratio hangt mogelijk samen met de frequente controles van de
piatihnten
Helaas neemt met ieder been dat behoude~nwordt, het aantal benen dat zou
kunnen ulcereren toe en is het recidief ulcwc een groot probileem geworden voor
zawel de patiënt als het zorgsysteem Recidief percentages van ongeveer 70% in 5
jaar zijn gerapporteerd in patienten met n~euiropatischeen neuro-ischemische
voetulcera Iedere ulcus episode gaat gepaard met aanzienlijke schade aan huid en
onderliggende weefsels en met vorming van Iittekenvweef;sel na genezing.
Dergel~jkeveranderingen zouden kunnen leiden tot een toenemende gestoorde
wondgenezing mei een afname van effectivitiet van de gipstherapie In hoofdstuk
5 onderzochten we of patiènten metvoetulcera herhaaldel~ijkmet gipstherapie
behandeld kunnen worden voor eeln recidief ulcus, zonder verlies van effect~witerl
en/of veiligheld van de ~i~ps~behandeling.
Er werden geen verschillen in1
genezingspercentage en genezingssnelheid gevonden b11herhaaldelijk gipsen Een
genezrngspercentage van 88% van alle ulcera werd bereikt met deze
drukontlastende therapie. Er werd geen samenhang geconstateerd tussen
herhaaldelilke toepassing wan gipstherapie en een toename van camplicatiec; er
werd eeln afname van heit aantal eornplicati~esgevonden. Daarbij dient wel te
warden opgemerkt dat een selectie bias bijgedragen zou kunnen hebben aan het
lage aantal camplicaties in ons onderzoek. Het is rnogeli~jkdat patilenten waarlbij
(seri~euzebcomplicaties optraden niet langer behandeld werden met gipsherapie
en dat patiënten waarblij goede resultaten werden behaald herhaaldelijk met gips
behandeld werden Bovendien hebben wij in onze studie niet het effect wan gips
op de mobiliteit, het spierwerlies en de kwaliteit van leven bestudeerd.

Een opmerkelijke bevinding tijdens de follow-up periode was dat in 75% vain de
patiënten de ulcera op verschillende Iocatses op de voet optraden ei7 dat slechtr
2 5 % van de patienten één specifieke regio op de voet had waar de recidief ulcera
optraden, wat impliceert dat indien er eenmaal een ulcus op een voet 1s ontstaan
de gehele voet gevaar loopt. Een add~tionelebevinding was dat PAV geassocieerd
Beek te zijn met het krijgen van een recidief ulcus. Dit werd eerder door andere
onderzoekers ook aangetoond. Edmonds et al. von~dentoegenomen plantaire
voetdrukken bi) patiènten met neuro-ischemie. Mild PAW maakt waarscl.irjIniijk de
huid gevoeliger voor deze toegenomen biornecllanische stress, maar indien een
TCC is aangebracht zijn de genezingspercentages acceptabel. In bijna al onze
patienten werd na genezing van het ulcus aangepast schoeisell voorgeschreven
Desondanks kon in een te grote groep patienten nilet voorkomen warden dat er
een recidief ulcus ontstond Zoals beschreven in dit proefschrift zijn nneuwe
technieken nodig voor de evaluatie en ontwikkeling van effectiever scli~eisel.
Daarnaast zouden effectieve educatie programma's ontwikkeld dienen te worden
ter pcevent~evan ulcus recldieven. Tenslotte zijn lange termijn studies nodig waarin
de (kosten-) effectiviteit en recidiefpercentages van herhaaldelijke conser-valieve
gipstherapie, van chirurgische interventies voor reductie van biomechan~schestress
en rezrascularisatie procedures vergeleken worden. Totdat we kunnen beschikken
over deze gegevens, impliceren onze data dat pauiln.ten met neuropatische en
neuro-ischemische voetulcera voor recidief ulcera behandeld dienen te worden
met gipstheraphe.
Diabetisch voetulcera zijn een zwa~rebelasting voor zowel de patlient als zijn of
haar omgeving. Ondanks het feit dat het ulcus op zichzelf vaak weinig symptomen
geeft, zijn de conseqwenties van het ulcus zeer ingrnjpend In de meeste centra
duurt het gemiddeld 3 1 weken totdat het ulcus genezen is, waarbij gedurende
deze periode de mobiliteit sterk beperkt is In ongeveer 50% valin de patienten
treedt een infectie van het ulcus op en is een zrekenhuisopname vaak nodig voor
optimale bel~andeling van deze infectie Gedurende een ziekenhuisopname
worden ook vaak invasieve therapièn, zoals een revascularnsatie procedure (PTCA
of bypass), een hwidtransplan~tak~e
of een orthoped~sche(chirurglische) rnterve~ntne
toeg~epast. Daarnaast zijn diabet~sche voetulcera vaak geassocieerd met
verschillende microvascula~ireen rnacravasculaiire cornplica't~es,zoals beschreven in
hloofdstuk 2 en 4 Een voetulcwr bij een patient met diabetes rnellnlus is vaak een
teken dat door de ziekte diverse organen zijn aa~ngedaan,is geassociieerd met een
matige prognose, en met een mortaliteit to"cQ% iln de eerste 5 jaar De kwalrteit
van leven van deze patnenten kan beinvloed woIrden door het ulcur, d@
cornplrcat~~es
van het ulcus, de behandel~iingwain het ulcus, de behan~delingvan de
diabetes eniof de aanwezigheid van comorbiditeit Er zilln veirschillende
inztrumenteln olm 'Mealth-Related-QuaIity of Life (WRQoL)?e meten Met meest
optimale is am zowel een generiek Instrument als een ziekte speclfie1kinstrument

te gebruiken om HRQoL te meten. Een generiek rnstrument maakt de vergelijking
tussen verschrllende ziekten mogelijk en houdt daarbij rekenung mek onderliggende
pathologre en de aanwezigherd van comorbiditeit. Een ziekte specifuek instrument
laat zowel de consequenties van k t ulc~wsals ook de behandeling van het ulcus
zien. Heilaas was ten tijde van onze studie een ziekte-specifiek instrument nier
beschikbaar. Onze studies in hoofdstuk 6 en 7 naar de HRQoL van diabetische voet
patiënten zijn daarom uitgevoerd met twee verschillende generieke instrlwmenten
In de eerste studie werd de IEQ-5D gebruikt. Dit is een zeer gebruikersvriendelijk
generiek instrument om HRQoL te meten en kan door de patient zelf in een paar
mrnuten warden ingevuld. We hebben voor dik instrument gekozen omdat het
beter toepasbaar is bij grootschalig onderzaelal in een grote groep patilenten da~n
de uitgebreidere SF-36 vragenlijst, die werd gebruikt in onze tweede studie
Bovendien is het met de EQ-5D mogelijk om zogenaamde 'quality-of-life-adjustedlive-years (qualyrs)Ve berekenen, die gebrurktkunnen worden in kosteneffectiviteit studies. Onze tweede HRQoL studie was onderdeel van een
prospectieve, gerandarniseerde, placebo-gecontroleerde trial naar de effectiviteit
en veiligheid van reco~mbinant 'human platelet-deriwed grswth factor-BB
(becaplermin~)"Een-en-tachtig verschillende centra in de Verenigde Staten en
Europa deden mee alan deze studie.
In onze eerste studie, hoofdstuk 6, onderzochten wij de invloed van een ulcus en
andere dialbetes complicaties op de HRQoL van een patugnt met diabetes rnellitus.
Er werden drie groepe~nbestudeerd: patiënten met diabetes mellitus zonder en
met een voetulcus behandeld door de diabetoloog en diabetespatienten zonder
voetulcera onder behandeling bij de huisarts. Diabetespaltienten met een voetulcus
hadden een sterk verlaagde HIRQoL, gemeten met de EQ-5D, malar deze afn~ame
was onder andere gecorreleerd aan on~derlicjgendepathologie en overige diabetes
complicaties Multiivariaa~tanalyse liet zien dat neuropathie één van de meest
belangrijke onafha~nkelijke dete~rminanten van HRQoL was in de totale
patikr~tengroep.Omdat bijlna alle patiknteii met een woerulcus sok nelwropathie
hadden, was het niet mogelijk om cross-sectioneel het onafhankelrjk effect van het
ulcus te bepalen. In de dagelijkse klin~ischepraktijk wordt neuropathie glezien als
een relatuef milde en asymptornatische diabetes cornpl~icaitie Er zijn slechts enkele
studies vernchi naar het effect van neuropathie op HIRQoL. Ons inziens ~s er meer
inforunatie nodig over zowel de fysieke als mentale consequenties van neuropathne
en zouden additionele iherapien ontwikkeld d~en~en
te worden om liet ongemak
van deze complicatie te verminderen. In het tweede gedeelte van deze studie
werden elr geen veranderingein in HRQoL gevonden na genezing van het wlcus, en
de lage HRQoL, gemeten met de EQ-SD, kan daairolm gezien worden als een uiting
wan een matige algehele gezondheidstaestand. Aan de andere kant zou de
afwezigheid van een effect van genezing van het wlcus op de HRQoL verklaard
kluniien wo~rden door de keuze van het instrument, want de schaal van de

verschillende vragen van de EQ-5D lijkt ongeschikt en te beperkt arn belaiigrijke
veranderingen bij voetpattenten op te vangerv. Een voorbeeld is de scll1aaU
mobiliteit waarin de keuzemoiqelijkheden zich beperken tot 'geen prablernern",
'aanwezigherd van problemen'm 'gekluisterd aan bed' Omdat er bijna geen
patienten in de laatste categorie zullen vallen is de enige ve~andenngin die scl-iaal
mogelijk van 'geen problemen' naar de 'aanwezigheid wan problemen' Tenslotte
zou her aantal patienten dat in deze studies in geincludeerd te klein kunnen zijn
om een effect van het ulcus te vinden.

Om toch de invloed wan een actief voetulcus op de MRQoL van eelt? diabelespatl@nt
t e onderzoeken, hebben wrj een tweede studie uitgevoerd met een sensttiever
instrument /SF-36). Deze studie, waarin de MRQol van diabetische voetpatienten
en hun verzorgers w r d t gemeten, wordt beschreven in hoofdstuk 7 De SF-36 is
een generiek instrurnen.t met een wrtgebreiidere scoringsschaal in vergelijking met
de &Q-5D. Prospectieve studies hebben aangetoond dat dit instrument beter is om
veranderingen in de loop van de tujd op te sporen. Diabetes rnellitus gatuenten met
een voetulcus rapporteren een opvallend lage HRQoL op allle subschalen van de
SF-36 en hlun kwaliteit van leven is te vergelijken met patienten met longkanker.
Verder lijkt het voetulcus een onafhankelijk en relaiief graat effect te hhebbe op
de WRQoL van zowel de patnent als zlijn verzorger. Genezing van het ullcus
resulteert in een sterke toenaime van de HRQoL in vergelijking met een een
progressieve afname van de HRQoL indien het wlcus blijft bestaan, bi] zowel de
patient als de verzorger van de patient Battenten met diabetische voetulcera
ervaren de meeste problemen met de fysieke rubschalen van de SF-36 vragenlijst.
Het grootste verlues in I-IRQoL werd gevonden in schalen en items gerelateerd aan
mobilitent Na genezing van het ulcus zijn de drukontlastende therapren
(hulpmiddelen) niet meer nodig en warden deze maatregelen gestaakt Dit zou
en aan3 de
bijgedragen kunnen hebben aan de verbetering van de iriab~lnte~'L
toename in MRQoL na genezing van het ulcus Er zijn weili?ngdata besclvkbaai over
de invloed van de verschiile~ndedrukontlastende therapien op de MRQol van de
patient. Aanvullende studies zijn hiewoon nodig In tegenstelling tot de patlenten,
rapporteren de verzorgers de meeste problemen op schalen die betrekking hebben
op de aanwezigheid wan emotionele problemen bij de verzorger Gedurende de
tijd dat het wlcus van de patieint aanwezig rs, is er een progressilef verlies in HRQoL
bij de verzorger. Aan de andere kant trad er een sterke verbetering op in de
subschaal die betrekking heeft op iernotionel~eproblemen, na genezing van het
ulcus Tenslotte was er een sterke correlatie tussen de MKQoL wan de palient en
zijn verzorger, implicerend dat veranderingen in de MRQaL wan de verzoirgt-r
waarschijnJljk zign veroorzaakt door hel ulcus van de pa"cenlt. Deze data
benadrukken dat het belangrijk is om de tijd tot genezing van het ulcus zo kart
mogelii]k te houden Zoals eerder beschreven us er gedurende de aa~nweslgheicilvan
het ulcus een risnco op een infectie, een risico op een amputatie en is er een

plrogressief verlies Rn 'Wealth-Related-QuaIfS. of Lráe' van de patrent, zoals
aangetoond in onze studie beschreven in hoofdstuk 7 Daarom zouden er
effectievere therapien ontwikkeld dienen te worden d e de genezingstijd zo kort
mogelijk makenl. Zollang het ulcus aanwerilg is, is er ook een progressief verllies in
HRQcrL bij de verzorger van de patient. Deze verzorgers spelen een essentiele rol in
hetiewen van dliabetislche voetpatiënten. In de mloderne tijd waarin wij leven, staan
koc"criibespar~ingien in de gezondheidszorg hoog op de agenda van polrtiei.
derhalve zijin deze (onbetalalde) verzorgers oak vanuit kosteneffectivite~t zeer
belangrijk Daarom zou er, t~ijdensde druikke voetenpolli's, meer tijd en aandacht
gegeven dienen de worden aan de rol die de verzorgers spelen bij de behandeling
van de voetulcera van de patient, en aan de zware emotionele last die deze zorg
met zich meebrengt
In het licht van de continue groeiende groep mensen met diabetes mellrtus, blijven
voetproblemen een groot probleem in de zorg Het aantal patienten dat op een
relatief jonge leeftijd; Type Z diabetes rnellitus ontwikkelt, zal stijgen en daardoor
zwlle~nzij tijdens het verloop wan hun ziekte vaker geconfronteerd worden met de
aanwezigh~eidvan neuropathie Hierdoor zal het aantal patlienten toenemen dat
neuropathische voetulcera ontwikkelt in een fase in hun Beven waarin zij nog zeer
actief zijn en waak deelnemen aan de a~ribeidsmarkt.Aan de andere kant worden
WIJ gemiddeld steeds ouder en neemt met deze veroudering de kans op het
olntwikkelen van perifeer vaaltlijden toe, waardoor er in de toekomst meer
patienten met (neurer-) ischemische voetulcera zullen zijn. Daarom is het zeer
belangrijk om te blijven werken aan het ontwikkelen van nieuwe therapieen die
voetulcera voorkomen en de uitkomst van een voetulcus verbeteren De resultaten
van de studies diie in dit proefschrift beschreven worden hebbeln een aantal
implicaties voor de dagelijkse zorg van diabetespatienten met voet problemen^. We
Piebben aangetoond dat in patienten met pcrilyneuropathie een aantal afw~jki~ngen
in de nalcrocirculatie aanwezig rijn die gecorreleerd zajn aan de ernst van de
zenuwschade, ei1 dat deze stoornissen het meest uitgesproken zijn in patienten
met een voeaulcus in de medische voorgieschiedenis Aan~vullendon~derzoekis
nodig om het effect van deze rnicrocirculatoire stoornissen op de wondglenezing te
onderzoeken en om te onderzoeken of deze stoornissen verholpen kunnen
worden met specifieke therapieen Onze studies over gipstherapiie bij plantalre
voetulce~rabenadrukken de goede resultaten van deze thelrapie bij een gevarneerde
groep patienten. Iln een recent Europees onderzoek bij gespecialiseerde
voetkli~nlekenbleek dat ook in deze centra gipstherapie niet vaak werd toeglepast
Ithe Eurodiale group, ongelpubliceerde data). We zullen moeten proberen om
gipsbehandeling voor meer pabenten mogelijk te maken door werelldwijd meer
gipspoi~kliniekente starten Daarnlaast zulllen er aanvullende studies verricht dienen
te worden naar het effect van alternatieve drukontlastende therapieen, zoals
opblaasbare niet-afneembare casts en de gipsenschoen, zoals ontw~kkeldin ons

rentriurn. Ondanks vele preventieve maatregelen kuli~nenrecidief ulcera vaak nuet
voorkiornen worden, en ondanks het feit dat deze patiëi~ten, steeds met
gipstherapie behandeld zouden kunnen worden, zijn effectlievere preventieve
therapien nodig. Zulke preventieve inspanningen zijn meestal gericht ap
verbetering van de biomechanische drukbelasting van de voet. Echter, aai-qezien
het: merendeel van onze patiënten met recidief ulcera ook leed aan perifeer
vaatlijden zullen er strategien ontwikkeld moeten worden om de weefsel perfusue
bij deze patienten te verbeteren. Dht proefschnft laat zien dat voetulcera en de
behandeling van het ulcus een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven van
zowel de patient als zijn verzorger deze effecten op kwal~teitvan leven drenen un
acht genomen te worden bij de ont~ikkeli~ng
van nieuwe tl~erapien De slechte
kwaliteit van leven van pat~ëntenmet een diabetisch voetwllcus wordt deels
pathologie, met
verklaard door het ulcus zelf en deels door de onderl~ggen~de
name neuropathie. Er is duidelijk aanvullend onderzoek nodig om te bepalen
welke factoren verantwoordelrjk zijln voor het verlies van kwaliteit van leven bij
duabe'tische neuropathie eln daarna zouden nieuwe behandelingstechnieken
ontworpen drenlen te worden. Tensllotte is de moitalikeit onder deze patienten zeer
hoog en is het wenselijk om nieuwe strategieen t e ontwikkelen om de prognose
van d~ezepatientengroep te verbeteren

