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OVERGEWICHT EN OBESITAS 
 

A. Definities 

1. BMI 
𝐵𝑀𝐼 =  𝑙𝑖𝑐ℎ𝑎𝑎𝑚𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡/𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒2 

Niet altijd dezelfde betekenis; houdt geen rekening met geslacht, leeftijd, vetpercentage, etnische 

origine. Relatie met gezondheidsrisico is sterk, maar ook sterk individueel bepaald en variabel tussen 

populaties. 

Classificatie  BMI (kg/m2) Risico 

Ondergewicht  <18.5 Gestegen 

Normaal  18.5-24.9 Normaal 

Overgewicht  25.0-29.9 Gestegen 

Obesitas I 30.0-34.9 Hoog 

 II 35.0-39.9 Zeer hoog 

Morbiede obesitas III ≥40 Extreem hoog 

2. Lichaamsvetverdeling 
Vetverdeling is ook bepalend voor gezondheidsrisico. Een abdominale (androïde, viscerale, 

appelvormige) vetverdeling is geassocieerd met een hoger risico dan een perifere (gynoïde, 

peervormige) vetverdeling. Deze risicofactor is onafhankelijk van BMI. 

De middelomtrek is een goede manier van dit te meten. Hiervoor wordt een lintmeter tussen 

onderste rib en crista iliaca geplaatst. Meting gebeurt op het einde van een normale uitademing. 

Land/etnische origine  Buikomtrek 

Europa Man/vrouw ≥94/≥80 

Noord-Amerika Man/vrouw ≥102/≥88 

Azië Man/vrouw ≥90/≥80 

Andere werelddelen Man/vrouw ≥94/≥80 tenzij er andere data 

beschikbaar zijn. 

 

B. Prevalentie 
Frequentie van zowel overgewicht als obesitas neemt wereldwijd toe. Drie belangrijke tendensen: 

 Progressieve toename van zwaarlijvigheid 

 Ook steeds meer kinderen en adolescenten, zeker in de VS (hoger risico op DM2) 

 Globalisering van obesitas; ook steeds meer in ‘groeilanden’ 

 



 

 

C. Etiologie 

1. Secundaire vormen 
Slechts bij een minderheid van patiënten komt overgewicht/obesitas door een onderliggende ziekte. 

Voorbeelden zijn Laurence-Moon-Biedl en Prader-Willi, Cushing, hypothyroïdie. 

2. Erfelijke vs omgevingsfactoren 
Meestal is de etiologie van ‘exogene’ obesitas multifactorieel; zowel erfelijke als omgevingsfactoren. 

Kinderen van twee obese ouders hebben 80% kans om zelf obees te worden, 40% met 1 obese 

ouder, 10% met normale ouders. 

a. Erfelijke factoren 

Er worden steeds meer genen mee in verband gebracht, maar de doorsnee vorm is polygenetisch. 

b. Omgevingsfactoren 

Essentiële rol; van alleen maar friet eten word je dik. No shit, sherlock. 

3. Positieve energiebalans 
Houdt in dat een persoon meer energie tot zich neemt dan voor verbruik noodzakelijk is. Kan zowel 

het gevolg zijn van een te grote toevoer als een te laag verbruik. Drie componenten van verbruik: 

a. Ruststofwisseling 

Min of meer constante hoeveelheid energie die nodig is voor het functioneren van het lichaam in 

rust (thermoneutrale omgeving, 8-12 uur na een maaltijd of fysieke inspanning). Houdt werking van 

bloedsomloop, respiratoir systeem en metabole processen in. Verantwoordelijk voor 60-65% van de 

totale energieconsumptie. Determinanten zijn de vet-vrije lichaamsmassa, eiwit-turnover en 

schildklierhormonen. 

b. Thermogenese 

Is het energieverbruik in rust dat nodig is voor vertering, absorptie, metabolisme en opslag van 

voedsel. Hiernaast wordt onder thermogenese ook de compensatie gerekend van blootstelling aan 

koude, thermogene agentia en psychologische invloeden en stress. Vertegenwoordigt ongeveer 

15% van het totale energieverbruik. Bij de mens is DIT (Diet Induced Thermogenesis) hiervan de 

belangrijkste component. 

c. Activiteitenstofwisseling 

Extra energieverbruik tijdens en na fysieke activiteit. Is natuurlijk afhankelijk van de graad van 

activiteit van een persoon, en vertegenwoordigt 15-20% van  het totale energieverbruik. Dit aandeel 

is afhankelijk van duur en intensiteit van spierarbeid, maar ook de extra energie nodig voor groei, 

herstel van ziekte/verwonding, zwangerschap en lactatie. 

Bij obesitas is de ruststofwisseling hoger, maar het thermogene effect van voedsel vaak verlaagd. 

De spierarbeid (≠activiteit) verschilt niet significant, dus de totale energie-opname is hoger. 

Praktisch gevolg hiervan is dat na een periode van vermagering de energie-opname van een post-

obees persoon lager gehouden moet worden dan voor de vermagering.  

 

D. Gevolgen 
Gevolgen zijn er op 3 vlakken: 

 Mentaal: obese personen zijn vaker depressief, hebben vaker angststoornissen en een 

vertroebeld zelfbeeld. 



 

 

 Mechanisch: o.a. orthopedisch (arthrose, spieroverbelasting), gastrointestinaal (GER), 

urinair (incontinentie), pulmonair (slaapapnoe) en cutaan (intertrigo, voorbeschikking voor 

maceratie en commensale overgroei). 

 Metabool: er is een verminderde levensverwachting, te wijten aan cardiovasculaire 

(metabool syndroom, dyslipidemie, AH, CVD, DM2) en metabole (jicht, 

hepatosteatose/NASH, cholecystolithiase, kanker, PCOS) comorbiditeiten. 

Het vet dat bij obesitas abdominaal opgestapeld wordt is metabool actief en zet inflammatoire 

substanties (cytokines, radicalen) vrij, die de lever zullen vervetten en insulineresistent maken. Dit 

leidt tot het metabool syndroom. Drie van de volgende vijf moeten aanwezig zijn: 

 Atherogene dyslipidemie 

 Glucose-intolerantie/insulineresistentie 

 Hypertensie 

 Abdominale obesitas 

 Pro-inflammatoire/prothrombotische status 

 

E. Behandeling 

1. Doelstellingen 
Bij de meeste volwassen loopt het lichaamsgewicht per jaar met 0.25 kg op. Globaal is stabilisatie 

van het gemiddeld gewicht een streefdoel. Voor de meeste mensen betekent dit een 

gewichtsreductie van 10% over 6 tot 12 maanden. Hierna kan verder gekeken worden. Een reductie 

van <5% over 6 tot 12 maanden is te weinig. De metabole effecten van 5% gewichtsreductie zijn 

echter al vrij groot: gemiddeld 40% risicoreductie op DM2. 

2. Strategieën 

a. Principes 

 Altijd een combinatie van dieet, toegenomen fysieke activiteit en gedragsverandering 

 Hieraan kan men in geïndiceerde gevallen farmacotherapie of heelkunde toevoegen. 

 Dieet en fysieke activiteit hebben een positief effect op zowel gewicht als comorbiditeiten. 

 Elke strategie is best aangepast aan het individu. 

 Elke strategie heeft ook een lange-termijn perspectief. 

Behandeling BMI-categorie 

 25.0-26.9 27.0-29.9 30.0-34.9 35.0-39.9 ≥40.0 

Dieet, fysieke 

activiteit & 

gedragstherapie 

Bij 

comorbiditeiten 

Bij 

comorbiditeiten 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Farmacotherapie - Bij 

comorbiditeiten 

+ + + 

Heelkunde - - - Bij 

comorbiditeiten 

+ 

 



 

 

3. Dieet 
In alle gevallen is de behandeling gebaseerd op caloriereductie. De energie-inname moet immers 

lager zijn dan het energieverbruik. Desalniettemin moet het dieet wel voorzien in alle essentiële 

nutriënten (met name eiwitten, mineralen en vitamines). 

De graad van energierestrictie dient per individu bepaald te worden, maar globaal kan men zeggen 

dat er 7000kCal verbrand moeten worden om 1kg kwijt te raken. Met name vetten (≈9kCal/g) en 

alcohol (≈7kCal/g) dienen beperkt te worden.  

Voorbeelden van diëten met strenge energiebeperking zijn Very Low Calorie Diets (VLCD’s) en 

Protein Sparing Modified Fast (PSMF). Deze zijn gebaseerd op vervangingsmaaltijden, waarbij per 

dag 450-800kCal geleverd wordt, >50g biologisch hoogwaardige eiwitten, 30-100g koolhydraten en 

voldoende minerale zouten, oligo-elementen en vitamines. Vetten worden beperkt tot <10g per dag, 

maar moeten minstens 3g linolzuur en 0.5g α-linoleenzuur bevatten. Meestal bevatten VLCD’s geen 

vezels, maar deze kunnen als voedingssuplement toegediend worden.  

VLCD’s zijn geïndiceerd bij ernstige obesitas waarbij matige energiebeperking te weinig effect heeft, 

of bij aanwezigheid van metabole en cardiovasculaire comorbiditeiten. Ze worden afgeraden bij 

kinderen en adolescenten, nier- en/of leverfalen, recent ischemisch hartlijden, DM1, kanker, 

psychiatrische stoornissen, alcoholisme of verslaving. Medisch toezicht is vereist. De 

doeltreffendheid is voornamelijk op korte termijn, aangezien op langere termijn geen significante 

voordelen weerhouden kunnen worden t.o.v. klassieke diëten. 

4. Gedragstherapie 

 Bewust worden van het te veranderen voedingsgedrag. Dit houdt in dat er een eetverslag 

gemaakt moet worden waarin bijgehouden wordt wat en hoe veel er hoe laat en waar 

gegeten dan wel gedronken wordt. Ook de situatie en stemming kunnen genoteerd worden 

 Beïnvloeden van het voedingsgedrag; dit kan door het veranderen of beheersen van prikkels 

die tot eten aanzetten (niet met een lege maag naar de supermarkt, boodschappenlijst 

gebruiken, vaste eettijden...) en het aanleren van technieken om het voedingsgedrag zelf te 

veranderen (langzamer eten, pauzeren, goed kauwen). 

 Bevestiging van nieuw voedingsgedrag; de patiënt moet zich bewust worden van de 

negatieve gevolgen van te veel eten, maar ook de positieve gevolgen van doordacht en 

regematig voedingsgedrag. Hier is een rol weggelegd voor conditioneringsstrategieën. 

5. Fysieke activiteit 
Bestaat uit een combinatie van spontane activiteit en bijkomende fysieke training. Heeft meerdere 

gunstige effecten: 

 Reductie van het lichaamsgewicht; 7000kCal/kg (dit komt overeen met 25 uur wandelen aan 

5km/u, 17 uur fietsen aan 20km/u of 14 uur seks) 

 Betere lichaamssamenstelling; reductie van vetmassa met een behouden vetvrije massa. 

 Hogere capaciteit voor mobilisatie en vetverbranding.  

 Verantwoordelijkere voedselinname; hongergevoel wordt onmiddelijk na intense 

inspanning onderdrukt. 

 Gunstige invloed op cardiovasculaire en metabole risicofactoren. 

 Betere gemoedstoestand. 

Omdat obesitas leidt tot fysieke deconditionering moet vooraf een grondige evaluatie gebeuren van 

cardiovasculaire, metabole, musculoskeletale, urologische en psychosociale toestand. Hierna 

worden de doelstellingen van lichaamsbeweging aan de patiënt uitgelegd, als zijnde een van de drie 

voornaamste pijlers van de behandeling. Gunstige effecten moeten beklemtoond worden. 



 

 

Het activiteitenprogramma dient realistisch te zijn en aangepast te worden aan de graad van 

overgewicht, fysieke conditie, orthopedische en cardiovasculaire problemen en motivatie. Over het 

algemeen zal men aanraden 3 keer per week aan matige intensiteit te sporten. 

6. Farmacotherapie 
Enkel het middel orlistat wordt aangeraden. Dit inhibeert intestinale lipases en remt daarmee de 

afbraak van triglyceriden tot vrije vetzuren, die minder worden opgenomen door micellen in de 

darm. Nadelen zijn o.a. een eventuele daling in opname van vetoplosbare vitamines en intestinale 

nevenwerkingen. 

7. Heelkunde 

Dit is bij obesitas een uitzonderlijke maatregel die enkel met strikte oppuntstelling toegepast dient 

te worden. Heelkundige ingrepen kunnen een enorm effect hebben, maar hun succes is niet 

gegarandeerd. Bovendien zijn er aan deze vorm van behandeling meer risico’s verbonden. 

a. Methodes 

 Ingrepen die leiden tot malabsorptie. 

 Ingrepen die het maagvolume reduceren. 

Derivatietechnieken zijn voornamelijk gericht op het veroorzaken van malabsorptie, maar ingrepen 

als een bilio-pancreatische of jejuno-ileale derivatie worden omwille van hun frequente 

verwikkelingen niet meer aanbevolen. Vaker wordt een gastroplastie door verticale hechting of 

maagband toegepast, en de maagderivatie door een Roux-en-Y-lis (deze laatste zorgt zowel voor 

malabsorptie als een gereduceerd maagvolume).  

De doeltreffendheid hangt af van de soort chirurgie, de ervaring van de chirurg en de 

comorbiditeiten van de patiënt. Het gewichtsverlies is gedurende de eerste 6 maanden maximaal en 

vertraagt daarna, om na 12 maanden gemiddeld een dertigtal kilo te benaderen.  

Verwikkelingen zijn echter ook belangrijk, zowel op korte als lange termijn: 

 De peri-operatieve mortaliteit bedraagt <1% bij jonge mensen zonder comorbiditeiten en 

een BMI <50, maar 2-4% bij comorbiditeiten of een BMI >60.  

 Heelkundige verwikkelingen omvatten o.a. het loslaten van suturen, subfrenische abcessen, 

milttrauma, longembolie, wandinfectie en inflammatoire stenose (<10% van de patiënten. 

 Laattijdige verwikkelingen zijn bijvoorbeeld een wandhernia (eventratie), cholelithiasis of 

plastische problemen door de massale vermagering, refluxoesofagitis, braken, 

dumpingsyndroom en malnutritie/malabsorptie. Uitzonderlijk ontstaat hierdoor een 

vitamine B-tekort met neurologische stoornissen.  

  



 

 

LIPIDENSTOORNISSEN 

A. Vettransport 
 In de darmen worden 

triglyceriden (TG) door door 

chylomicronen opgenomen en 

getransporteerd naar het 

bloed. Hier binden 

chylomicronen aan de lever via 

E-receptoren en aan 

macrofagen via VLDL-

receptoren, en worden de TG 

overgedragen. Vanuit de 

macrofagen worden de  TG 

overgedragen aan HDL, 

hetgeen ook weer terugvoert 

naar de lever.  

 In de lever wordt vrij cholesterol omgevormd in cholesterylesters (CE) en vice versa. Tevens 

worden uit vrij vetzuren (VVZ) uit vetweefsel nieuwe TG gevormd. Deze TG en CE worden 

samen opgenomen in VLDL, hetgeen TG en CE naar de perifere (extrahepatische) weefsels 

transporteert. Hier wordt door lipoproteïne lipase (LPL) de TG omgezet in VVZ, waardoor het 

VLDL gradueel omgevormd wordt tot LDL, hetgeen kan binden op LDL-receptoren van zowel 

de lever als van perifere weefsels. Hier geeft LDL CE af, die na omvorming tot vrij cholesterol 

als bouwsteen voor aanmaak van nieuwe organellen en cellen gebruikt kunnen worden. Vrij 

cholesterol kan op zijn beurt door lecithine cholesterol acyltransferase (LCAT) terug 

omgevormd worden tot CE en opgenomen worden in HDL, hetgeen de CE terugvoert naar 

de lever. De CE kan in de lever ook omgevormd worden tot vrij cholesterol, dat in de 

galcirculatie terecht kan komen. 

 Tussen de lipoproteïnen onderling bestaat er ook nog vettransport met behulp van 

cholesterylester-transferproteïne (CETP), dat CE van VLDL naar HDL en vice versa kan 

overzetten. 

B. Pathogenese van cardiovasculair lijden 
De voornaamste oorzaak van CVD (cardiovascular disease) is atherosclerose. Dit start reeds 

gedurende de kindertijd en kent een jarenlange progressie vooraleer het symptomatisch wordt. De 

voornaamste hypothese over het ontstaan van atherosclerose is dat het ontstaat als response to 

injury; een reactie op beschadiging van het endotheel van bloedvaten. Normaal endotheel remt de 

vorming van atherosclerotische placques, maar bij beschadiging gaat die beschermende functie 

verloren. Beschadiging van endotheel wordt mede veroorzaakt door o.a. hypercholesterolemie (met 

name oxLDL), hyperhomocystinemie, immunologische factoren, toxines, virussen, diabetes, AH en 

roken. Wanneer een atheroslerotische placque zich eenmaal gemanifesteerd heeft valt daar buiten 

heelkunde weinig meer aan te doen, maar de progressie van atherosclerose kan wel geremed en 

zelfs teruggedrongen worden. 

Verschillende pathologische stadia zijn te onderscheiden 

 De vorming van een fatty streak, de eerste zichtbare laesie, kan als een eerste stadium 

gezien worden. Fatty streaks bestaan voornamelijk uit cholesterol-beladen macrofagen 

genaamd schuimcellen. 



 

 

 Door deze fatty streaks vermindert de 

elasticiteit van de slagaderen, en 

doordat bij elke hartslag de bloeddruk 

stijgt en deze slagaderen minder 

zullen kunnen expanderen stijgt de 

shear stress; dit veroorzaakt verdere 

schade aan de vaatwand. 

 Naarmate de ziekte vordert ontstaan 

meer geavanceerde laesies; ze worden 

groter, calcifiëren en vormen een 

fibrotisch kapsel.  

 Dit fibrotische kapsel kan breken en 

een thrombus vormen. Vanuit deze 

thrombus kunnen embolen los 

schieten met alle gevolgen vandien: 

CVA, ACS, DVT, PE. 

1. Risicofactoren 
Deze vallen onder te verdelen in niet-

beïnvloedbare en beïnvloedbare RF. 

a. Niet-beïnvloedbare risicofactoren 

 Leeftijd (mannen >45, vrouwen >55) 

 Familiale voorgeschiedenis van CVD 

 Persoonlijke voorgeschiedenis van CVD 

 Gendefecten (bijvoorbeeld familiale 

hypercholesterolemie, polygenetische 

stoornissen) 

 Geslacht (mannen en postmenopausale 

vrouwen) 

b. Beïnvloedbare risicofactoren 

 AH 

 Dyslipidemie 

 Roken 

 Sedentaire levensstijl 

 DM & metabool syndroom 

 Obesitas 

 Atherogeen dieet 

2. Stoornissen van het lipidenmetabolisme 
Hier vallen hypertriglyceridemieën (met een verhoogd risico op pancreatitis wanneer 

TG>1000mg/dL) en hypercholesterolemieën (oorzaak van vroegtijdig CVD) te onderscheiden. 

a. Hypertriglyceridemieën 

 LPL- of LPL-cofactordeficiëntie (te weinig omzetting van TG naar VVZ in perifere weefsels) 

 Familiale gecombineerde hyperlipidemie 

o Komt voor in 1-2% van de bevolking 

o Heeft een overproductie van VLDL/LDL tot gevolg 



 

 

 Familiale dysbetalipoproteïnemie 

1. Apolipoproteïne E en lipidentransport 

ApoE is een ligand die via een specifieke interactie met de LDL-R de verwijdering uit 

de bloedsomloop van apoE-rijke lipoproteïnen zoals VLDL, chylomicronen, IDL en 

HDL-1 reguleert. Het is betrokken in 3 majeure pathways: 

 De opname van cholesterol uit chylomicronen door de lever 

 Hergebruik van cholesterol uit VLDL door de lever 

 Transport van cholesterol in HDL-1 vanuit perifere cellen naar de lever 

Bij familiale type III hyperlipoproteïnemie (dysbetalipoproteïnemie) is er sprake van 

een apoE polymorfisme dat het ontstaan van atherosclerose op jonge leeftijd in de 

hand werkt. Het kent de volgende symptomen: 

 Deficiënte klaring van apoE-lipoproteïnen 

 Verhoogde concentratie van chylomicronen- en VLDL-resten, die resulteren 

in een bredere ß-band op elektroforese 

 Hypercholesterolemie, xanthomen en atherosclerose 

Aan de basis van dit polymorfisme liggen twee puntmutaties in exon 4 van het apoE-

gen op q19, die aanleiding geven tot drie allelen (ε2, ε3 en ε4). Deze drie allelen 

resulteren in drie isovormen van apoE (E2, E3 en E4), waarvan apoE3 het meest 

frequent voorkomt. Er zijn dus zes denkbare fenotypes. 

 Een E3/E3 genotype is “normaal”; 

hierbij zijn de lipoproteïnen dan ook in 

normale concentraties aanwezig. 

 Een E2/E2 genotype leidt door een 

verminderde affiniteit voor de LDL-R tot 

een hogere degradatie van LDL, een 

hogere plasmaconcentratie van HDL en 

upregulatie van HMG-CoA-reductase 

(het enzym dat cholesterol vormt uit 

Acetyl-CoA) en LDL-R door een 

verlaagde cholesterolconcentratie in de 

hepatocyten. 

 Een E4/E4 genotype leidt tot hogere 

LDL-concentraties, lagere HDL-

concentraties en een downregulatie van 

HMG-CoA-reductase en LDL-R door een 

verhoogde cholesterolconcentratie in 

de hepatocyten. 

Theoretisch gezien zou het verschil in HMG-CoA-reductaseregulatie tussen de E2/E2 

en E4/E4 genotypes leiden tot een verschillende respons op statines (HMG-CoA-

reductase-inhibitoren), maar in praktijk beïnvloedt dit de therapiekeuze niet. 

Cholesterolniveaus kunnen immers opgevolgd worden ongeacht genotype. 

Van apoE4 is ondertussen bekend dat het een risicofactor vormt in het ontstaan van 

de ziekte van Alzheimer (AD). Men zou dus kunnen zeggen dat het apoE2-allel zowel 



 

 

vanuit cardiovasculair als vanuit neurologisch standpunt gezien kan worden als 

gunstig, terwijl apoE4 ongunstig zou zijn. 

De behandeling van hypertriglyceridemie bestaat uit een dieet dat vetarm is en de nadrukt legt op 

consumptie van monoönverzadigde vetzuren (MUFA’s), in combinatie met fibraten. Doel is de 

concentratie van TG’s op <500mg/dL te krijgen. 

b. Hypercholesterolemieën 

 Familiale hypercholesterolemie (1/500, dominante overerving) komt door een defect in de 

LDL-R 

 Familiale gecombineerde hyperlipidemie (zie boven) 

 LP(A) hyperlipoproteïnemie 

Behandeling van een te hoge LDL-concentratie is belangrijk, statines vormen hiervan de hoeksteen 

en zijn in lage concentraties al zeer effectief. 

3. Management van risicofactoren 
Patiënten met eender welke van de volgende kenmerken worden gezien als zeer hoog-risico: 

 Bevestigde CVD, ACS of behandeling daarvoor in de voorgeschiedenis (evenals elke andere 

arteriële revascularisatie), CVA, perifeer vaatlijden. 

 DM1/2 met 1 of meer cardiovasculaire risicofactoren en/of orgaanschade. 

 Ernstig nierlijden (CKD) met een eGFR<30mL/min/1,73m2 

 Een SCORE ≥10% 

Andere risicogroepen zijn: 

 Hoog risico 

o Bijzonder ernstige individuele risicofactoren zoals familiale dyslipidemieën en AH 

o DM1/2, zonder cardiovasculaire risicofactoren en/of orgaanschade. 

o Matige nierinsufficiëntie (eGFR van 30-59) 

o Een SCORE van 5-10% 

 Matig risico 

o Een SCORE van 1-5% 

 Laag risico 

o Een SCORE van <1% 

Na stratificatie van patiënten in deze risicogroepen kan een gerichte behandeling gestart worden: 

 Bij laag- tot matig-risicopatiënten richt men op <5mmol/L totaal plasmacholesterol, waarvan 

<3 mmol/L LDL-cholesterol mag zijn. 

 Bij hoog-risicopatiënten probeert men een LDL-cholesterol van <2.5mmol/L te bereiken. 

 Bij zeer-hoog-risicopatiënten poogt men het LDL-cholesterol onder 1.8mmol/L te krijgen of, 

wanneer dit niet bereikt kan worden, tracht men een reductie van 50% te halen. 

 Alle patiënten met familiale hypercholesterolemie worden als hoog-risico gezien. 

 Bij alle patiënten met ACS worden statines in hoge dosis nog in het ziekenhuis gestart. 

 Een gezond dieet is de hoeksteen van elke CVD-preventiebehandeling. 

o <10% van de totale energie-intake mag van verzadigde vetten komen 

o Zo min mogelijk transvetten 

o <5g zout per dag 

o 30-45g vezels per dag 



 

 

o 200g fruit per dag 

o 200g groenten per dag 

o Minstens 2x in de week vis eten 

o Maximaal 2 glazen alcohol per dag drinken, 1 glas voor vrouwen. 

a. Ezetimibe 

Ezetimibe is een cholesterolverlagend medicament dat in de dunne darm inwerkt op de brush 

border om het transport van intestinaalcholesterol naar het bloed te verminderen. Dit verlaagt het 

cholesterolgehalte in de hepatocyten, hetgeen resulteert in een hogere cholesterolklaring via het 

bloed. Een vergelijking tussen 

ezetimibe/simvastatine en simvastatine 

alleen toont dat EZ/simva effectiever het 

LDL in het bloed verlaagt, evenals de 

totale cholesterol- en 

triglycerideconcentratie, zonder het HDL 

te beïnvloeden. 

b. ApoB-antisense oligonucleotiden 

Deze medicamenten (ASO’s, bijvoorbeeld 

Mipomersen) zijn korte DNA-strengen die 

mRNA binden en genexpressie 

verhinderen ter hoogte van de apoB-site. 

Dit resulteert in een lagere concentratie van apoB-100 (VLDL, IDL en LDL) en apoB-48 (CM). Ze 

moeten SC toegediend worden, eenmaal per week. Hun effect is significant: een verlaging van LDL 

tot 30% meer dan een placebo. Hun effect op cardiovasculair lijden is echter nog niet geheel 

duidelijk. 

c. PCSK9-inhibitoren 

PCSK9, een circulerend eiwit, bindt aan de LDL-R. Wanneer LDL hierna ook aan de LDL-R bindt volgt 

er endocytose van het LDL-R/PCSK9-complex. Door binding van PCSK9 wordt niet enkel de LDL, maar 

ook de LDL-R gedegradeerd. Zonder binding van PCSK9 gebeurt deze degradatie van LDL-R niet; deze 

wordt dan gerecycleerd naar de celoppervlakte. 

Bij gain-of-function (GoF) mutaties in het PCSK9-gen ziet men verlaagde niveaus van LDL-R met als 

gevolg een lagere LDL-klaring en hogere LDL-concentraties in het bloed. Dit verhoogt uiteraard het 

cardiovasculaire risico. Bij loss-of-function (LoF) mutaties gebeurt logischerwijze precies het 

tegenovergestelde, met een beschermend effect tegen atherosclerose en CVD als gevolg. 

PCSK9-inhibitoren zijn nog volop in ontwikkeling. Vier groepen kunnen onderscheiden worden: 

monoklonale antilichamen (alirocumab, evolocumab), gensilencers (PCSK9-antisense 

oligonucleotiden), adnectines en kleine peptides. 

d. Statines 

Dit zijn HMG-CoA-reductase-inhibitoren. Ze verlagen de concentratie circulerend LDL door 

cholesterolsynthese te remmen en de LDL-R-synthese te stimuleren. Tevens verhogen ze de PCSK9-

expressie (mogelijk verklaart dit het zelflimiterend effect van statines) en de opname van cholesterol 

uit de darmen. Desalniettemin blijven statines de meest courant gebruikte medicamenten in de 

behandeling van hypercholesterolemie. 



 

 

e. Mono-onverzadigde vetzuren (MUFA’s) 

MUFA’s kennen een negatieve associatie met CVD. Het mediterrane dieet, hetgeen vetrijk is, is toch 

geassocieerd met een lagere CVD-incidentie; vermoedelijk door de hoge MUFA-concentratie in 

olijfolie.  

f. Polyonverzadigde vetzuren (PUFA’s) 

 PUFA’s die op het zesde koolstofatoom een dubbele binding hebben (n6) hebben een 

negatieve associatie met CVD. Ze verlagen de concentraties van het totale cholesterol, LDL-

cholesterol en triglyceriden. Mogelijks verlagen ze echter ook de concentratie van HDL. 

 N3-PUFA’s (hoge concentratie in zeevruchten en vis) hebben soortgelijke effecten. 

g. Totaal vet 

Een hoge intake van vet is geassocieerd met het ontstaan van CVD en obesitas. Een zeer vetarm 

dieet (<15%), waarbij vet wordt vervangen door koolhydraten, is echter niet altijd gunstig; hoewel 

het LDL en lichaamsgewicht hiermee verlaagd kunnen worden hebben triglyceriden eerder de 

neiging tot stijgen, evenals kleine LDL-partikels. Het HDL kan dalen en insulineresistentie wordt in de 

hand gewerkt. Om deze reden worden dit soort diëten niet aangeraden bij patiënten met DM en/of 

metabool syndroom. 

h. Alcohol 

Een gematigd alcoholgebruik (2 glazen/dag voor mannen, 1/dag voor vrouwen) verlaagt het risico op 

CVD door een verhoging in HDL-concentraties en door de antioxidanten die aanwezig zijn in 

sommige alcoholische dranken (rode wijn). Een te veel aan alcohol veroorzaakt echter een forse 

stijging van de triglyceridenconcentraties en van de bloeddruk. Om deze reden, naast het 

verslavingsrisico, kan alcohol niet als een fatsoenlijke therapeutische optie gezien worden. Major 

bummer. 

  



 

 

DIABETES MELLITUS 

A. Definitie 
Diabetes mellitus duidt historisch gezien op een overmatig verlies van suiker via de urine. Correcter 

is echter om het te zien als een sydroom dat gekenmerkt wordt door een verhoging van het 

glucosegehalte in het bloed, met geassocieerde veranderingen in eiwit- en vetmetabolisme, dat 

veroorzaakt wordt door een absoluut tekort aan insuline of een defecte inwerking daarvan. 

 

B. Indeling 
 Gestoorde glycemie: een glycemie hoger dan de normale grenzen, doch onvoldoende voor 

de diagnose van diabetes. 

 Impaired Glucose Tolerance (IGT): een storing in het glucosegehalte na een orale 

glucosetolerantietest (OGTT). Dit weerspiegelt een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

DM (conversie in ongeveer 7,5%/jaar), macroangiopathie en microangiopathie. 

 Impaired Fasting Glucose (IFG): een verhoging van de nuchtere glycemie. Deze patiënten 

hebben wellicht ook een verhoogd risicoprofiel, doch niet zo erg als bij IGT. 

 ‘Echte’ diabetes: 

o Type 1 diabetes mellitus (DM1): gekenmerkt door ß-celdestructie die uiteindelijk 

evolueert naar een absoluut insulinetekort. Patiënten worden voor hun overleving 

insuline-afhankelijk. Meestal is de ß-celdestructie immuungemedieerd.  

o Type 2 diabetes mellitus (DM2): gekenmerkt door insulineresistentie, met een 

variable residuele insulinesecretie. De relatieve bijdrage van deze factoren onderling 

verschilt sterk van patiënt tot patiënt. Insulinetoediening is niet altijd nodig. 

o Andere specifieke vormen: “secundaire diabetes” kan door zeer veel verschillende 

etiologieën verklaard worden. Deze vormen zijn veel minder frequent dan DM1&2. 

o Zwangerschapsdiabetes (GD): 2 à 4% van alle zwangere vrouwen vertonen een 

verhoogde nuchtere of postprandiale glycemie zonder DM-patiënt te zijn. De 

afwijkende glycemie treedt meestal pas in de tweede zwangerschapshelft op en 

verdwijnt meestal (tijdelijk) opnieuw na de bevalling. Van alle GD-patiënten 

ontwikkelt 30-50% echter DM2 in het latere leven, en deze patiënten lopen ook een 

hoger risico op het ontwikkelen van zwangerschapshypertensie. De foetale gevolgen 

variëren van macrosomie tot IUGR. Opsporing gebeurt via een challenge-test met, 

bij een positief resultaat, een bevestiging dmv een OGTT. 

 

C. Diagnose 

1. Glycemiebepalingen 
Glycemie gemeten op gehemolyseerd volledig bloed levert 15% lagere waarden op dan 

plasmabepalingen, omdat RBC een lager glucosegehalte hebben vergeleken met plasma. De arteriële 

glycemie is gemiddeld 15% hoger dan de veneuze door verbruik van glucose in perifere weefsels. 

De diagnose van diabetes wordt gesteld in een laboratorium op een intraveneus staal. 

a. Interpretatie 

 Een willekeurige glycemie >200mg/dL wijst met hoge waarschijnlijkheid op diabetes, maar 

dit moet in afwezigheid van symptomen herhaald worden voor de diagnose gesteld wordt. 

 Een nuchtere glycemie >126mg/dL, herhaaldelijk gemeten, wijst op diabetes. 



 

 

 OGTT: 

o Moet enkel gebruikt worden als de nuchtere/willekeurige glycemie niet tot een 

diagnose heeft geleid. Soms ook uitgevoerd om insulineresistentie na te gaan. 

o De voorbereiding is gestandardiseerd: voeding en lichamelijke activiteit moeten van 

3 dagen vooraf normaal zijn, en de patiënt moet minstens 8, hoogstens 16 uur 

nuchter zijn. De patiënt mag niet roken, medicatie innemen of lichamelijke 

activiteit verrichten tijdens de test. 

o Ook de glucosebelasting dient gestandardiseerd te zijn: 75g wordt toegediend aan 

volwassenen (voor kinderen 1.75g/kg met een maximum van 75g). Voor GD wordt 

meestal 100g gebruikt. 

o De toegediende suiker moet glucose zijn, niet sucrose, en voldoende verdund (max. 

25g/100ml). Hij mag geen smaakstoffen bevatten, en moet in ongeveer 5 minuten 

uitgedronken worden. De zerotijd begint bij het drinken van de eerste slok. 

o De bloednames moeten gestandardiseerd zijn; bloedwaarden worden genomen op 

0 en 2 uur (in sommige gevallen ook waarden op 30, 60 en 180 min). 

o Bepaling van insuline en/of C-peptide kan nuttig zijn voor classificatie. 

2. Glucosurie 
De aanwezigheid van glucose in de urine is een aanwijzing, maar geen bewijs voor diabetes. 

3. Geglycosyleerd hemoglobine 
Dit is een goede maatstaf voor chronische hyperglycemie, maar is diagnostisch minder gevoelig. 

Hemoglobine wordt geglycosyleerd aan het terminaal aminozuur als het herhaaldelijk met glucose in 

aanraking komt en daarbij wordt HbA1c gevormd. Het Hb1Ac-gehalte weerspiegelt aldus vrij 

accuraat de gemiddelde glycemie waarmee een RBC gedurende zijn levensduur mee in contact is 

geweest. Meestal schommelt dit cijfer tussen 4-6% bij gezonde personen, maar dit loopt 

proportioneel op met de gemiddelde glycemie. Er bestaat bij DM1&2 een directe correlatie tussen 

verwikkelingen en HbA1c-concentratie. HbA1c >6,5% duidt op diabetes, maar een HbA1c <6,5% 

sluit de diagnose nog niet uit.  

4. Andere diagnostische tests 

 Ketonen 

 Autoantistoffen 

 Insuline, C-peptide 

 Specifieke tests voor oorzaken van secundaire diabetes 

 Normaal IGT IFG Diabetes 

Normaal <100 <126 >100 en <126 >126 of 7mmol/L 

OGTT; 2 uur <140 >140 en <200  >200 of 11.1mmol/L 

HbA1c 4-6%   >6,5% 

Voor een diagnose van diabetes is één van de volgende vereist: 

1. Klassieke diabetesklachten mét een “random” glycemie >200mg/dL of nuchter >126mg/dL 

2. Bij klachtenvrije patiënten zijn twee afwijkende metingen op verschillende dagen nodig 

  



 

 

D. Etiologie, evolutie en prognose 

1. Type 1 diabetes mellitus 

a. Etiologie 

1. Erfelijke achtergrond 

Er is een hoge concordantie van de ziekte bij eeneiïge tweelingen is 30-50%, tegenover 

slechts 3-5% bij tweeeiïge tweelingen. De oorzaak is vermoedelijk multigenetisch. 

Er is een sterke relatie met klasse II HLA-genen in het MHC-complex op chromosoom 6. 

2. Autoimmune ß-celdestructie 

 Aan de selectieve ß-celdestructie gaat insulitis vooraf. 

 Voor, tijdens en na het optreden van DM1 zijn er vaak autoantistoffen tegen 1 of meer 

eilandjesantigenen aanwezig (bijvoorbeeld tegen insuline, GAD of membranaire ß-

celeiwitten). Bij eerstegraadsverwanten van DM1-patiënten zijn hoge titers van 

dergelijke antistoffen een indicatie van verhoogd risico op DM1 binnen 10 jaar. 

 Er is soms associatie met andere autoimmuunziekten. 

 Immuuntherapie kan gunstige (edoch transiënte) effecten hebben. 

 Er is analogie met autoimmune diermodellen van DM1. 

3. Omgevingsfactoren 

De precieze rol bij het ontstaan van DM1 is omstreden. Zowel virussen als 

voedingsproducten zijn in het verleden “beschuldigd”. 

De aanwezigheid van antistoffen bij een genetisch voorbeschikt persoon geeft nog geen 

symptomen en kan zo jarenlang onopgemerkt blijven. Ondertussen is er echter wel een 

progressieve reductie van insulinesecretie, die in eerste instantie (gedeeltelijk) 

gecompenseerd kan worden door verhoogde insulinegevoeligheid. Soms regresseert de 

autoimmune activiteit zelfs zonder progressie naar klinische ziekte. Met genetische en 

immunologische markers kan men het mogelijke ontstaan van DM1 dus opvolgen. 

b. Symptomen en evolutie 

Diabetessymptomen treden op als de hoeveelheid residuele ß-cellen te klein is geworden, in de 

vorm van plotse metabole decompensatie. Meestal gebeurt dit op jonge leeftijd (puberteit), maar 

de ziekte kan ook de kop opsteken op middelbare of oudere leeftijd (LADA: late-onset auto-immune 

diabetes).  

 Door het insulinetekort blijft de glucoseproductie in de lever hoog en neemt de perifere 

glucose-opname af. Hierdoor ontstaat hyperglycemie die snel de maximale 

glucosereabsorptiecapaciteit van de nier overschrijdt, waardoor glucosurie optreedt. 

 Dit geeft een osmotische diurese met verlies van water en mineralen. Dit waterverlies 

induceert nycturie, polyurie en secundaire polydipsie, eventueel zelfs dehydratatie. Tevens 

is er verlies van calorieën, hetgeen kan leiden tot vermagering. Daarnaast is er een 

verhoogde kans op microbiële infecties van blaas, vagina en het glans penis. 

 De vetafbraak wordt gestimuleerd, en vetsynthese vermindert. De afbraak van circulerende 

lipoproteïnes kan vertragen, waardoor serumlipidenconcentraties verhogen. Als de 

insulineconcentratie lang te laag blijft kan er zelfs ketogenese ontstaan, met keto-acidotisch 

coma als ernstigste gevolg. 

 De eiwitafbraak neemt ook toe, en het eiwitanabolisme neemt af. De vrijgekomen 

aminozuren worden gebruikt in de toegenomen gluconeogenese.  



 

 

 Algemene klachten zijn frequent aanwezig, en zonder behandeling leidt DM1 over een 

verloop van luttele weken tot maanden tot ketoacidose en de dood. 

 Hoewel het begin dramatisch is kan, vooral bij snelle behandeling bij jonge patiënten, een 

remissieperiode optreden die soms valse hoop geeft op blijvende genezing. 

2. Type 2 diabetes mellitus 

a. Etiologie 

De oorzaak is, net als bij DM1, sterk erfelijk bepaald. De juiste genlocaties zijn echter nog onbekend 

(hoogstwaarschijnlijk polygenetisch). DM2 is een duale aandoening, hetgeen wil zeggen dat er 

combinatie is van falende ß-celfunctie en een verminderde insulinegevoeligheid in de doelorganen 

(met name lever-, spier- en vetweefsel). 

1. Insulinedeficiëntie 

Verschillende oorzaken zijn mogelijk: inflammatoire cytokines uit vetweefsel, lever en 

immuncellen, vetzuren en vrije radicalen. 

Bij DM2-patiënten neemt de ß-celfunctie over de jaren af. Dit geeft dan ook een steeds 

toenemende nood aan medicatie om de glycemiecontrole te behouden. 

2. Insulineresistentie 

Verminderde insulinegevoeligheid in de doelorganen kan deels verklaard worden door 

een verminderd aantal insulinereceptoren, maar vooral door postreceptorresistentie. 

Dit kan zich kenmerken door verminderde autofosforylatie van de insuline-R; dit maakt 

de receptor minder actief als serinekinase en als activator van intracellulaire processen. 

Soms kan de insulineresistentie reeds jaren voor het manifest worden van DM2 

ontstaan, en is dan meestal geassocieerd aan een metabool syndroom. De verhoogde 

vrijzetting van VVZ en de pro-inflammatoire status die hierbij horen kunnen immers al 

een verhoogde glucoseproductie, verlaagde insulinesecretie en bemoeilijkte glucose-

opname in de spieren verklaren.  

3. Het incretineconcept 

Incretinehormonen als GLP-1 (glucagon-like peptide 1) en GIP (glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide) worden in dunne en dikke darm vrijgezet als respons op 

voedselinname. Ze komen rechtstreeks in het portale systeem terecht en werken in op 

verschillende doelorganen. Hun levensduur is zeer kort. 

Effecten zijn afhankelijk van het orgaan; in de hersenen remmen ze de eetlust, in de 

maag vertragen ze de lediging. In de α-cellen inhiberen ze inadequate glucagonsecretie, 

en in de ß-cellen stimuleren ze glucose-afhankelijke insulinesecretie. 

Bij DM2-patiënten is er een onvoldoene incretine-effect, hetgeen resulteert in 

onvoldoende suppressie van glucagonsecretie met postpradiale hyperglycemie. 

Incretines zijn hiermee een reëel therapiedoelwit, ook omdat er suggesties zijn dat ze 

een trofische werking zouden hebben op ß-cellen. 

b. Symptomen 

De symptomatologie kan zeer variabel zijn. Vaak wordt de ziekte per toeval tijdens onderzoek om 

andere redenen ontdekt. Soms is het verloop zoals DM1, maar geleidelijker, en soms zijn het de 

angiopathische verwikkelingen die het eerst de diagnose doen vermoeden. 

Met een aangepaste behandeling verdwijnen de symptomen snel, ook zonder normalisatie van 

bloedsuiker- of lipidengehalte. Een keto-acidotisch coma is bij DM2 zeldzaam (tenzij bij zware 

onderliggende ziekten), wellicht omdat de residuele insulinesecretie beschermt tegen overdreven 

lipolyse. 



 

 

De morbiditeit is sterk toegenomen, voornamelijk door macro- en microangiopathie. Ook 

mortaliteit is toegenomen; sterftecijfers liggen 2-3 keer hoger dan bij de normale populatie. 

DM2 is veel frequenter dan DM1. In de blanke bevolking krijgt ±10% van de ouderen (>70) DM2. In 

sommige andere populaties is de prevalentie zelfs veel hoger.  

c. Screening 

Dit wordt toegepast bij iedereen >45 jaar, en iedereen >18 met een BMI>25 en 1 van de volgende: 

 Diabetes bij 1e graads familie 

 Gebruik van diabetogene farmaca (zie onder) 

 Vroeger gestoord glucosemetabolisme (bvb chirurgie) 

 Hyperlipidemie: HDL<35 of TG>250mg/dL 

 Hypertensie >140/90 mmHg 

 Abdominale obesitas (buikomtrek meten) 

 Vroegere zwangerschapsdiabetes of macrosomie bij een baby 

3. Vergelijking tussen type 1 en type 2 DM 
 Type 1 Type 2 

Genetische background   

Concordantie 30-50% 80-100% 

Genlokalisatie Polygenetisch; vooral HLA Polygenetisch; ongekend 

Risico bij kinderen Diabetische moeder: ±3% 

Diabetische vader: ±7% 

±50% naargelang leeftijd 

Pathogenese 1. ß-celdestructie 

2. Autoimmuniteit 

3. Omgevingsfactoren (?) 

1. Insulineresistentie én 

ß-celdysfunctie 

2. Abdominale obesitas 

3. Sedentaire levensstijl 

Associaties Andere autoimmuunziekten Metabool syndroom 

Frequentie (blanke bevolking) 0.3% 2-3% (leeftijdsafhankelijk) 

Optreden Plots, op jonge leeftijd, bij 

mager persoon 

Traag, op oudere leeftijd, bij 

obees persoon 

Diagnostiek   

C-peptide Laag/afwezig Hoog, normaal of laag 

Autoantistoffen + - 

Ketosis Voorbeschikking Resistent 

Coma Ketoacidotisch Hyperosmolair 

Laattijdige verwikkelingen Microvasculair Macrovasculair 

Mortaliteit tov controles x2 x2 

Eerstelijns behandeling Insuline  Aanpassing van levensstijl 



 

 

 

4. Andere vormen van diabetes 
De belangrijkste vorm is hier MODY (Mature Onset 

Diabetes of the Young). De meest frequente vormen zijn 

glucokinasemutaties en transcriptiefactormutaties.  

De glucokinasemutaties zijn aangeboren, geven een 

stabiele hyperglycemie, worden beïnvloed door dieet en 

geven zelden complicaties. 

De transcriptiefactormutaties (HNF-1α, HNF-1ß en HNF-

4α) ziet men bij adolescenten, geven progressieve 

hyperglycemie, zijn voor 1/3 afhankelijk van dieet, 1/3 

van orale hyperglycemische agentia en 1/3 van insuline, 

en geven frequent complicaties. 

Bij jonge mensen moet men denken aan niet-type-1-

diabetes bij een klinisch beeld van diabetische  

karakteristieken met niet-pancreatische manifestaties dat familiaal voorkomt. 

5. Zwangerschapsdiabetes 
In België ontwikkelt 4-10% van alle zwangere vrouwen GD. Deze is meestal in de vorm van een 

asymptomatische postprandiale hyperglycemie. Bij sommige etnische groepen is de prevalentie zo 

hoog als 20%.  

Men spreekt van GD als er bij een zwangere vrouw diabetes wordt vastgesteld zonder argumenten 

voor andere vormen van diabetes. Dit komt door een toegenomen insulineresistentie door 

progestagenen, die door de ß-cellen onvoldoende gecompenseerd kan worden. GD komt vooral na 

20w zwangerschapsduur voor maar kan ook eerder.  

Screening voor GD staat ter discussie; in het eerste trimester doet men best een bepaling van 

nuchtere glycemie ter uitsluiting van reeds bestaande diabetes. Als deze volledig normaal was, moet 

later (vanaf 24w) een glucose challenge test (GCT) gedaan worden. Hierbij neemt de vrouw 50g 

glucose in en wordt de glycemie na een uur gemeten. Als deze >140mg/dL is, moet er een OGTT 

volgen (3-uur durende 100g of 2 uur-durende 75g glucose). De afkapwaarden zijn hierbij strenger 

(<95mg/dL nuchter, <180mg/dL na 1 uur, <155mg/dL na 2 uur) 

De gevolgen zijn: 

 Voor de moeder: geen gevolgen, maar hogere kans op DM2 in het latere leven (±3% per 

jaar, 30-50% op lange termijn) 

 Voor de foetus: verhoogde kans op macrosomie, dystocie, perinatale morbiditeit en –

mortaliteit 



 

 

Een systematische opsporing na 20w is aangewezen, evenals algemene maatregelen ter reductie 

van insulineresistentie (eventueel insulinetherapie). 

Na afloop van de zwangerschap wordt elke vrouw met GD best onderworpen aan een langdurige 

follow-up in het kader van DM2. Hiervoor gebeurt een OGTT 2 maanden na bevalling, opgevolgd 

door nuchtere glycemiebepalingen om het jaar. Verder worden levensstijlmaatregelen aangeraden. 

E. Verwikkelingen 

1. Microangiopathie 
Deze is secundair aan de metabole afwijkingen, en kan dus grotendeels voorkomen worden door 

een goede diabetestherapie. Hiervoor zijn indirecte en directe aanwijzingen. 

Hyperglycemie verhoogt intracellulaire glucose-, sorbitol- en fructoseconcentraties in cellen zonder 

insulinereceptoren (ooglens, zenuwcellen). Dit doet de myoinositolconcentratie en Na-K-ATPase 

activiteit dalen, wat celbeschadiging in de hand werkt. Vooral neuronen zijn hiervoor gevoelig. 

Hiernaast verhoogt het de posttranslatieglycosylatie van eiwitten: 

 Kort levende eiwitten als HbA1c 

 Lang levende structuureiwitten; dit levert advanced glycosylation products (AGEs) op, die 

de structuur van mesangium, endotheelwand en macrofaagfuncties verstoren. 

De directe bewijzen zijn uit studies af te leiden, waarbij betere diabetescontrole duidelijk leidde tot 

minder angiopathische verwikkelingen. Hypoglycemische accidenten waren echter bij beter 

behandelde patiënten wel frequenter, evenals gewichtstoename.  

Typisch worden de kleinste bloedvaten in eindorganen aangetast: de retina in het oog, de 

glomerulus in de nier en de kleine neurale bloedvaatjes. 

a. Diabetische retinopathie 

Dit is de voornaamste oorzaak van verworven blindheid in de Westerse bevolking, hoewel slechts 

1-2% van alle diabetespatiënten functioneel blind wordt. Desalniettemin ontwikkelt praktisch 100% 

retinopathie in al dan niet milde vorm; ongeveer 25% vertoont een proliferatieve retinopathie na 25 

jaar diabetes. Progressie kan duidelijk geremd worden door strikte glycemiecontrole. De evolutie: 

1. Functionele afwijkingen 

Verdikking van basale membraan, verlies van pericytaire cellen en abnormale bloedflow. 



 

 

2. Background retinopathie 

 Microaneurysmata of lokale capillaire uitzettingen.  

 Verhoogde capillaire doorlaatbaarheid leidt tot 

exsudatie, retina-oedeem en lek van  fluoresceïne bij 

fluoroangiografisch onderzoek. 

 Kleine intraretinale bloedingen 

 Vernauwing van het lumen door vaatverdikking, 

leidt tot volledige occlusie 

 “Cotton wool” exsudaten 

 Veneuze dilataties 

3. Preproliferatieve fase 

  “Paternoster” venen (zoals een kralenketting) 

 Overvloedige aanwezigheid van “cotton wool” 

exsudaten en grotere bloedingszones 

 Uitgebreide gebieden van non-perfusie bij 

fluoroangiografisch onderzoek 

 

4. Proliferatieve retinopathie 

Hierbij is er neovascularisatie door vasoactieve 

peptiden. De nieuwe vaatjes kunnen in  het vlak van 

de retina groeien maar ook invaderen in het 

glasvocht.  

Hierdoor kunnen vervolgens bloedingen optreden en 

kan netvliesloslating gebeuren door fibrosering en 

tractie op de retina.  

Dit evolueert soms zeer snel, maar verloopt meestal 

iets trager als de vorm meer occlusief en minder  

exsudatief is. Neovasculair glaucoom kan optreden 

als de voorkamerhoek afgesloten wordt door de 

nieuwe bloedvaten. 

 

 

 

 

Linksboven: proliferatieve retinopathie; linksonder: netvliesloslating; midden: neovasculair glaucoom; rechts: glasvochtbloeding 



 

 

5. Diabetische maculopathie 

Dit is een alternatief eindpunt van een background 

retinopathie, waarbij ischemie en oedeem van de 

macula optreedt en de visus zeer sterk 

gecompromitteerd wordt.  

 

 

 

Factoren die de progressie en ernst van de retinopathie ongunstig beïnvloeden: 

 Lange duur en slechte diabetescontrole 

 Hypertensie 

 Roken 

 Erfelijke aanleg 

Vroegtijdige detectie vereist jaarlijkse controle van de ogen met oftalmoscoop of fluoroangiografie. 

Overigens kan bij het starten van de diabetesbehandeling de extracellulaire hyperosmolariteit 

sneller gecorrigeerd worden dan in de lens, waardoor retinaal oedeem gedurende enkele dagen 

accomodatiestoornissen kan veroorzaken. Dit regresseert hierna normaliter volledig. 

b. Diabetische nefropathie 

De prevalentie van ernstige diabetische nefropathie kan bij DM1 oplopen tot ±50% voor de leeftijd 

van 20 jaar. Ook hier heeft een strikte diabetescontrole een groot effect op. Anatomopathologisch 

onderscheidt men twee vormen, die beide tot hyalinisatie en fibrose van de glomerulus leiden. 

 Een diffuse vorm waarbij er verdikking van glomerulaire bloedvaten is, gevolgd door 

lumenvernauwing en globale hyalinisatie van de hele glomerulus. 

 Een nodulaire vorm waarbij er proteïnen ophopen in het mesangium met progressieve 

compressie en opnieuw glomerulaire hyalinisatie als gevolg.  

De verschillende stadia van diabetische nefropathie: 

1. Bij de ontdekking van diabetes vindt men verhoogde glomerulaire filtratie en nefromegalie. 

Deze kunnen met optimale behandeling (glycemie- en BD-controle) regresseren. 

2. Bij progressieve glomerulaire aantasting treedt proteïnurie op de voorgrond, voornamelijk 

van albumine. In eerste instantie is dit microalbuminurie; volledige regressie is nog mogelijk. 

3. Na gemiddeld 15-17 jaar en suboptimale behandeling wordt de proteïnurie ernstiger; de 

glomerulaire filtratie daalt en maakt plaats voor progressief verminderde nierfunctie met of 

zonder nefrotisch syndroom. Frequent is er geassocieerde AH. De insulinebehoefte kan 

afnemen door een verhoogde nierdrempel voor glucose. Een drie- tot vijftal jaren later kan 

reeds terminale nierinsufficiëntie optreden, die zonder transplantatie dodelijk afloopt. 

Screening gebeurt door jaarlijkse urinecontroles met opsporing van microalbuminurie.  

Diabetespatiënten zijn tevens voorbeschikt voor urinaire infecties, papilnecrose en acute 

tubulusnecrose. Met RX- en CT-contraststoffen moet erg voorzichtig omgesprongen worden. 



 

 

2. Diabetische neuropathie 
Aantasting van het perifeer zenuwstelsel kan ontstaan door ophoping van sorbitol, verstoring van 

myoinositolmetabolisme en aantasting van kleine neurale bloedvaatjes. 

Klinische verschijnselen zijn zoal: 

1. Symmetrische neuropathie 

Dit evolueert gewoonlijk traag. Sensibiliteitsstoornissen vooral in OL, paresthesieën en 

verminderde gevoeligheid (oppervlakkig of diep). Motorische stoornissen manifesteren 

zich als verminderde reflexen en spieratrofie met verminderde motoriek en abnormale 

stand van vingers of tenen. 

2. Autonome neuropathie 

 Gastro-intestinaal: 

o Gestoorde oesofagale motoriek 

o Gastroparese 

o Diarree, eventueel nachtelijke incontinentie 

o Anorectale dysfunctie 

 Urogenitaal: 

o Abnormale blaasontlediging 

o Impotentie 

 Cardiovasculair: 

o Orthostatische hypotensie 

o Cardiale denervatie 

o Verlies van pijnsensatie bij angor of MI 

 Zweetstoornissen 

 Orthosympatische ongevoeligheid voor hypoglycemie 

3. Monoradiculaire neuritis 

Sensoriële of motorische uitval van craniale of perifere zenuwen en diabetische 

amyotrofie. Beide zijn vrij zeldzaam. 

Screening gebeurt met behulp van anamnese, klinisch onderzoek (monofilament) en soms EMG. 

3. Macroangiopathie 
Dit is in feite atheromatose, hetgeen vaker voorkomt bij diabetespatiënten. Het manifesteert zich 

voornamelijk ter hoogte van het hart, de hersenen en de onderste ledematen. Uiteraard zijn deze 

letsels niet specifiek voor diabetes en spelen andere risifactoren ook een grote rol.  

Diabetische nefropathie en lipidenstoornissen versnellen het proces; om ongekende reden kan 

(micro)albuminurie als predictieve marker gebruikt worden. 

CVD is bij elke vorm van diabetes momenteel de belangrijkste doodsoorzaak. 

Screening gebeurt door grondige anamnese en klinisch onderzoek. Technische onderzoeken zoals 

duplex en cardiostresstesten kunnen bijdragen. Behandeling = preventie! 

4. Dermatologische verwikkelingen 
Denk hierbij aan huidinfecties, lipodystrofie op plaatsen van insuline-injectie, lipidenerupties en 

necrobiosis lipoidica diabeticorum. 

5. De diabetische voet 
De voeten zijn een predilectieplaats voor complicaties van diabetes.  



 

 

 Macroangiopathie veroorzaakt claudicatio intermittens, dystrofie van huid en nagels en 

tenslotte ischemie met continue pijn of gangreen. 

 Microangiopathie kan beperkte zones van necrose veroorzaken, maar de bijdrage is gering. 

 Neuropathie leidt via verminderde gevoeligheid tot onopgemerkt optreden 

of evolueren van mechanische of thermische traumata. Motorische 

stoornissen geven aanleiding tot verzwakking van intrinsieke voetspieren met 

veranderingen in voetstatiek en het optreden 

van eelt en druknecrose. Door verminderde 

zweetsecretie (autonome neuropathie) is er 

droge huid en kloven. Dit alles gecombineerd 

kan leiden tot botdestructie en het vormen 

van een Charcotvoet: een rode, warme en 

misvormde voet.  

 Verhoogde vatbaarheid voor infecties. 

 Verhoogde kans op huidletsels met vertraagde genezing. 

 Veneuze insufficiëntie, al dan niet geassocieerd met obesitas. Dit leidt tot 

ulceraties, malum perforans ± surinfectie en gangreen. 

Klinisch kan een neuropathische, ischemische of een infectieuze voet domineren, maar meestal 

is de etiologie gemengd. De cumulatieve kans op een amputatie is wel 15x verhoogd.  

“Risicovoeten” dienen dan ook opgespoord en tijdig behandeld te worden, zeker bij 

verminderde mogelijkheid tot zelfinspectie. Preventie is essentieel: goede voetverzorging, 

tijdige inspectie en acute behandeling van beginnende letsels. 

6. Metabole coma’s   

 Door insulinebehandeling of bepaalde orale antidiabetica kan hypoglycemie optreden met 

orthosympatische reacties en eventueel uitval van corticale hersenfunctie. 

 Ten gevolge van insulinetekort kunnen verschillende factoren het bewustzijn verminderen: 

o Acidose door accumulatie van ketozuren bij DM1 

o Hyperosmolariteit en deshydratatie bij DM2 



 

 

 

  



 

 

a. Diagnose: 

 Hypo- of hyperglycemie gemeten op teststrook 

 Aceton in de urine, HCO3-/pH-meting in plasma bij acidose 

 Osmolariteit kan direct gemeten of indirect geschat worden 
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 De aniongap kan gemeten worden met 𝑁𝑎 + 𝐾 − (𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑂3
−) en is normaal <16 

b. Behandeling 

 Hypoglycemie moet onmiddelijk en ter plaatse behandeld worden 

o Glucose 15g PO als de patiënt nog bewust is, anders IV (10-20g) 

o Glucagon 1mg SC, IM of IV toegediend 

 Ketoacidose vereist hospitalisatie in geval van braken of dreigend coma 

o Water en ionen geven (NaCl0.9%; vanwege K-depletie supplementeren met KCl en –

fosfaat; HCO3
- geven bij ernstige acidose; CAVE: hersenoedeem) 

o Insuline (bv continu infuus à 6 eenheden/uur) 

 Niet ketotische hyperosmolair hyperglycemisch coma vereist hospitalisatie met vooral 

rehydratatie met hypotone zoutoplossingen en kleinere hoeveelheden insuline. 

 Preventie is belangrijk en kan door zelfevaluatie van glycemie en acetonurie in geval van 

infectie of andere diabetesontregeling.  

 

F. Behandeling 
De behandeling is fundamenteel verschillend naargelang de vorm van diabetes. De doelstelling is 

echter dezelfde: optimaliseren van kwaliteit van leven. 

1. Type 1 diabetes 

a. Doelstellingen 

 Acute doelstellingen 

o Symptoomcorrectie 

o Preventie van hyper- en hypoglycemisch coma 

Dit is gewoonlijk makkelijk bereikbaar en resulteert in subjectieve klachtenvrijheid.  

 Doelstellingen op lange termijn 

o Preventie van verwikkelingen 

o Maximale aanvaarding en zelfcontrole bij de patiënt 

Hiervoor is zeer strikte glycemiecontrole een absolute vereiste, als dit tenminste psychologisch en 

technisch haalbaar is. Het HbA1c-gehalte kan als indicatie op verwikkelingsrisico bijgehouden 

worden en moet laag gehouden worden; streefdoel is <7%. 

Elke behandeling van DM1 houdt een compromis in tussen het biochemisch wenselijke en het 

psychologisch haalbare en is dan ook erg variabel van patiënt tot patiënt.  

  



 

 

b. Middelen 

1. Insulinesubstitutie 

Men onderscheidt: 

o Humane insuline 

 Snelwerkend; 4u(regular, helder; Actrapid, Humuline Regular, Insuman 

Rapid) 

 Traagwerkend; 8u (retard, troebel; Insulatard, Humuline NPH, Insuman 

Basal) 

o Insuline-analogen 

 Ultrasnelwerkende insuline; 2u (helder; lispro, aspart, glulisine) 

 Ultratraagwerkende insuline; 24u (helder; glargine, detemir) 

o Mengpreparaten (enkel nog bij DM2 gebruikt) 

Insuline moet parenteraal toegediend worden, meestal via spuit of “pen”. De snelheid 

van absorptie is afhankelijk van injectietechniek, type insuline en injectieplaats 

(abdomen>arm>bovenbeen). Afwisseling voorkomt omvorming van subcutis.  

De wisselende graad van absorptie van patiënt tot patiënt blijft tot op heden echter een 

probleem; vooral traagwerkende protamine-gebufferde preparaten lijden hieronder (tot 

70%). Als er sprake is van (dreigend) hyperglycemisch coma kan men dus beter humaan 

insuline IV of IM toedienen. 

De uitdaging voor insulinetoediening ligt erin om de toediening zo goed mogelijk te doen 

gelijken op de fysiologische vrijstelling. Deze bestaat uit een basale secretie (±50% of 

0.75E/u) met een bolus na elke maaltijd (overige 50%). 

Humane insuline is identiek aan de insuline die door de eigen ß-cellen gesynthetiseerd 

wordt. Dit moet echter vanuit een hexameer afgebroken worden tot monomeren als het 

onder de huid ingespoten wordt. Verdere ‘vertraging’ van insuline kan bereikt worden 

door ze te binden aan een ankerstof, typisch een eiwit (meestal protamine). 

Insuline-analogen werden ontworpen om zeer snel of juist zeer traag effectief te zijn. Ze 

vervangen steeds meer de humane insulines omdat ze meer het fysiologische profiel 

benaderen. De snelwerkende zijn dan ook monomere analogen die door 

ladingsverschillen niet meer kunnen hexameriseren (dit leidt tot snellere migratie naar 

de bloedbaan). Traagwerkende hebben verschillende mechanismen: glargine heeft een 

isoelektrisch punt dat lager ligt dan humane insuline, waardoor het bij een zure pH (in 

flacon) oplosbaar is en bij neutrale pH kristalliseert en neerslaat. Dit vormt een depot, 

van waaruit insuline geleidelijk kan worden opgenomen in de bloedbaan. Detemir werkt 

anders: via een vetzuurstaart kan het molecuul zich hechten aan eiwitten; het is ook 

oplosbaar in flacon maar zich bij inspuiten hecht aan albumine, waardoor er een grote 

buffering is.  

Huidige insulineschema’s: 

o Basaal-bolus: 

 Één dosis snelwerkende insuline voor het ontbijt, middageten en avondeten 

 Één dosis traag- of ultratraagwerkende insuline voor het slapen 

o Continue subcutane insulinetoediening per pomp kan gebruikt worden als met het 

basaal-bolusschema niet genoeg controle bereikt kan worden. Hiermee kunnen 

naast een constante basisinfusie ook preprandiale bolussen toegediend worden. 

Programmatie gebeurt door arts en patiënt op basis van maaltijden en/of 



 

 

inspanningen. Gecombineerd met subcutane sensoren is er adequatie 

glycemiecontrole. Gesloten-loopsystemen, die constant glycemie meten en daarop 

de insuline aanpassen, worden ontwikkeld.  

o ß-celtransplantatie werkt tot nu toe niet goed genoeg, omwille van 

rejectiefenomenen en aanval van de nieuwe ß-cellen door immuuncomplexen. 

2. Educatie en zelfcontrole 

Aangezien de patiënt instaat voor zijn eigen behandeling is dit van belang. 

o Glycemiecontrole wordt best op het einde van de werkingsperiode van het 

gebruikte insulinepreparaat gedaan, of bij subjectieve klachten. Met een glucometer 

kan de capillaire glycemie gemeten worden. 

o Acetonurie kan ook bepaald worden en is een indicatie van ontregeling. 

o Een ‘diabetesdagboek’ kan op deze manier bijgehouden worden, hetgeen door de 

arts gecontroleerd kan worden. Aanvullend wordt dan een HbA1c-bepaling gedaan. 

o Minstens één keer per jaar wordt een controle op verwikkelingen verricht: 

 Screening nefropathie door nazicht micro-albuminurie 

 Screening oftalmopathie door een oogfundusonderzoek 

 Klinisch nazicht van de voeten 

 Nazicht van cardiovasculaire risicofactoren 

3. Dieet 

Als een DM1-patiënt niet in staat is tot het aanpassen van insulinedoses aan zijn/haar 

dieet en fysieke activiteit, wordt aangeraden een ongeveer vaste dosis insuline toe te 

dienen, gecombineerd met een vaste dosis voedsel en een vaste fysieke inspanning.  

De eigenlijke samenstelling van een DM1-dieet verschilt in feite niet van de richtlijnen 

ivm gezonde voeding; vooral de regelmaat van de maaltijden en een ±constante 

samenstelling zijn belangrijk. Voedingsequivalentielijsten kunnen gebruikt worden. 

Soms is, als tijdens behandeling het gewicht van de patiënt stijgt, een lichte 

calorierestrictie noodzakelijk.  

Wat betreft koolhydraten moet er rekening gehouden worden met de glycemische 

index; dit slaat op de snelheid van absorptie en verhoging van de glycemie, die kan 

variëren naargelang de bron van koolhydraten en de bereidingswijze. Hulp van een 

diëtist(e) hierbij kan nuttig zijn. Snelresorbeerbare koolhydraten worden best beperkt. 

Omwille van cardiovasculaire protectie worden mono-onverzadigde vetten aangeraden. 

4. Lichamelijke activiteit 

Net als voor ieder gezond persoon is lichamelijke activiteit aan te bevelen. Bij DM1 moet 

dit echter ingebouwd worden in de behandeling; dwz er moet rekening mee gehouden 

worden door het dieet en/of de insulinedosis aan te passen.  

2. Type 2 diabetes 

a. Doelstellingen 

Het voornaamste is het voorkomen van atheromatose en microvasculaire verwikkelingen.  

b. Middelen 

1. Aanpassing van voeding en levensstijl 

Ernstige aanpassingen van de energiebalans zijn noodzakelijk omwille van de associatie 

van DM2 met obesitas en insulineresistentie. Vooral een beperking van calorie-inname, 

correcte samenstelling van voedsel en zo hoog mogelijk energieverbruik zijn van belang. 



 

 

o Wat betreft dieet zal men een dagelijks caloriedeficit aanraden, hoewel een 

normaal BMI voor de meeste patiënten niet bereikbaar zal zijn. Men richt zich dus 

beter op wat individueel haalbaar lijkt te zijn. Verder raadt men een restrictie van 

verzadigd vet, snelresorbeerbare koolhydraten en alcohol aan. Meer vezels en 

eventueel kunstmatige zoetstoffen kunnen gebruikt worden. 

Pas wanneer een dieet onvoldoende werkzaam blijkt voor glycemiecontrole, zal men 

overstappen op een medicamenteuze behandeling. Bij een hoge BMI kan ook 

bariatrische heelkunde overwogen worden. 

o Wat levensstijl betreft is verhoogd energieverbruik een streefdoel. Hiermee 

verbetert vaak ook het lipidenprofiel. Andere cardiovasculaire risicofactoren zoals 

roken moeten absoluut gemeden worden.  

1. Medicamenteuze therapie 

Glucoseverlagende therapie 

Huidige richtlijnen adviseren om dit reeds bij diagnose samen met dieet en 

lichamelijke activiteit op te starten. In ieder geval is het nodig als de glycemie 

onvoldoende normaliseert (nuchtere glycemie ≥100mg/dL en/of HbA1c>7%) 

o Biguaniden:  

Bijvoorbeeld metformine. Dit verlaagt de glycemie bij diabetici zonder echt gevaar 

voor hypoglycemie. De werking is complex (minder glucoseproductie, matig 

verhoogde insuline gevoeligheid en tragere intestinale glucoseabsorptie). 

Neveneffecten zijn gastro-intestinale klachten en lactaatacidose. Er is eerder een 

gewichtsreductie dan een –toename.  

Contra-indicaties zijn nierfunctiebeperking, leverfunctiestoornissen, cardiale of 

respiratoire insufficiëntie, ernstige AH en een voorgeschienis van lactaatacidose. 

Bij voorbereiding op een operatie moeten biguanidines worden gestaakt.  

o Sulfonylurea: 

Bijvoorbeeld glibenclamide, glipizide, gliquidone. Stimuleren de insulinesecretie via 

receptoractivatie. Ze hebben allemaal hetzelfde werkingsmechanisme, met 

verschillen in intrinsieke werkzaamheid en farmacologische eigenschappen. 

Ze zijn tegenaangewezen bij ernstige diabetesontregeling, insulinopenie en nier- of 

leverlijden. Belangrijke neveneffecten zijn hypoglycemie en gewichtstoename, 

alsook gastro-intestinale last, huidrash en (zeldzaam) hematologische afwijkingen of 

ionenstoornissen.  

o α-glucosidase-inhibitoren: 

Vertragen de intestinale glucoseabsorptie door selectieve inhibitie van 

disaccharidenvertering. Acarbose kan oraal ingenomen worden. Neveneffecten zijn 

o.a. flatulentie, krampen en diarree. 

o Thiazolidinediones: 

Slechts 1 product op de markt: pioglitazone. Remt via activatie van nucleaire 

receptoren (PPARγ) de vrijzetting van VVZ, stimuleert glycolyse en remmen 

gluconeogenese. Aldus wordt de insulineresistentie verminderd. Verbetering van 

glycemie is traag, maar duurzaam. Hypoglycemie komt niet voor, maar 

nevenwerkingen zijn vochtretentie (contra-indicatie bij CVD) en zeldzaam 

levensbedreigende levertoxiciteit.  

o Incretinemimetica: 

Exenatide; wordt subcutaan toegediend en is resistenter tegen afbraak door DPP4 



 

 

dan humane incretines, heeft een langere halfwaardetijd en kan tweemaal daags als 

langwerkend preparaat toegediend worden. Het zorgt voor een verlaging van HbA1c 

van 1-2% zonder gevaar voor hypoglycemie. Langwerkende preparaten zoals 

Bydureon (1x/w) zijn geïntroduceerd maar kunnen door antistofinteracties hun 

werking verliezen. 

Liraglutide is een GLP-1-analoog dat wat minder ernstige nevenwerkingen kent. 

Lyxisenatide tenslotte kan gecombineerd worden met insulineinjecties. 

Nevenwerkingen zijn vooral van GI-aard. 

o DDP4-inhibitoren: 

Zijn “incretine-enhancers” en inhiberen incretine-afbraak. Ze reduceren HbA1c met 

1% en geven minder neveneffecten omdat de incretinegehaltes niet verhoogd, maar 

gepotentieerd worden. Er wordt een glucose-afhankelijke insulinesecretie 

bewerkstelligd zoals bij incretinemimetica. Voorbeelden zijn sita-, vilda-, saxa- en 

linagliptine. 

o SGLT2 (sodium glucose transporter 2)-inhibitoren: 

Cana-, dapa-, empagliflozine blokkeren de resroptie van glomerulair gefilterde 

glucose en bereiken op die manier een verhoogde glucosurie. Voordelen hiervan zijn 

dat de werking complementair is aan die van andere medicamenten, geen ß-cel 

nodig heeft om te werken, geen hypoglycemie geeft en dat het door glucoseverlies 

ook calorieverlies induceert.  

Nevenwerkingen zijn een verhoogd risico op urogenitale infecties. Nadeel is dat ze 

niet werken bij sterke nierfunctiebeperking. 

o Insulinetherapie: 

Is bij DM2 meestal makkelijker dan bij DM1. Typisch wordt het opgestart wanneer 

met orale antidiabetica of incretinemimetica onvoldoende glycemiecontrole 

(HbA1c>7%) bereikt kan worden. Meestal wordt er gestart met één traagwerkend 

product; de dosis wordt verder aangepast aan de glycemie. Doel is om Hb1Ac zo laag 

mogelijk te krijgen. Vooral bij sterke insulineresistentie zijn insulinepreparaten 

nodig. Ze veroorzaken gewichtstoename, dus dieet blijft nodig.  

Zoals bij DM1 moeten hypoglycemische reacties vermeden worden. De voorkeur 

gaat uit naar traagwerkende preparaten icm orale medicatie, maar soms moet er 

ook overdag insuline worden opgestart. Dit kan door snel- met traagwerkende 

preparaten te combineren of door split therapie, waarbij 4 keer per dag de glycemie 

(vóór ontbijt, middageten, avondeten en slapen) gecontroleerd moet worden.  

Bovendien is insulinetherapie te combineren met incretinemimetica. 

Multifactoriële medicamenteuze aanpak van CVD bij DM2 

CVD is de voornaamste doodsoorzaak bij DM2. Om macrovasculaire verwikkelingen 

te voorkomen is een multifactoriële aanpak nodig. Elke DM2-patiënt wordt als hoog-

risico beschouwd en moet: 

o Zich een gezonde levensstijl aanmeten 

o Een statine toegediend krijgen 

o Zeer strenge bloeddrukcontrole hebben (dieet, oefening en medicatie) 

o Een lage dosis bloedplaatjesremmers (aspirine) toegediend krijgen 



 

 

3. Behandeling bij gestoorde OGTT 
Bij familiale voorbeschikking tot diabetes of gestoorde glucosetolerantie moet obesitas absoluut 

gemeden worden. Deze mensen moeten aangezet worden tot het streven naar een ideaalgewicht. 

Ook cardiovasculaire hygiëne is van toepassing vanwege een hoger risico op atheromatose en CVD. 

4. Behandeling van microangiopathie 

a. Diabetische retinopathie 

 Background retinopathie vereist geen specifieke maatregelen buiten glycemiecontrole 

 Proliferatieve retinopathie of maculopathie 

o Lasertherapie ter vernietiging van anoxemische zones; dit remt vasoactieve peptides 

en vertraagt de evolutie naar visusdaling/blindheid. 

o Optimale behandeling van AH 

o Absolute rookstop 

o Vitrectomie bij herhaalde glasvochtbloedingen met nog redelijke retinafunctie 

b. Diabetische nefropathie 

 In eerste instantie diabetescontrole 

 Hoe beter de bloeddrukcontrole, hoe trager de progressie van nefropathie 

 Matige eiwitbeperking 

 Medicatie; vnl RAAS-inhibitie 

 Hemodialyse of niertransplantatie kan uiteindelijk nodig zijn; best voordat de patiënt te 

veel geïnvalideerd is. Bij voorkeur wordt nierTx geassocieerd met pancreasTx. 



 

 

ZIEKTEN VAN DE SCHILDKLIER 

A. Inleiding 

1. Fysiologie 
De schildklier is een sterk gevasculariseerd vlindervormig orgaan van 10-20mL. Het is opgebouwd uit 

bolvormige follikels van éénlagig epitheel (thyrocyten), met centraal visceus en eiwitrijk colloïd. Dit 

colloïd is een opslagplaats voor schildklierhormoon (SKH), hetgeen wordt gesynthetiseerd vanuit: 

 Jodium dat via een NIS (natrium-iodidesymporter) tegen de concentratiegradiënt in 

getransporteerd wordt 

 Thyroglobuline (Tg) dat in de thyrocyten gesynthetiseerd wordt. 

 Via enzymatische processen (oa 

gemedieerd door thyroperoxidase 

of TPO) worden tyrosineresidu’s op 

Tg gejodeerd en samengebracht in 

het colloïd. Onder de vorm van 

thyroxine (T4) en trijodothyronine 

(T3), respectievelijk met 4 en 3 

jodiumatomen, wordt 

SKHgesecreteerd (80% T4, 20% T3). 

Van deze twee is alleen T3 

biologisch actief; T4 is in feite een 

prohormoon, dat via enzymen 

(dejodases) gemetaboliseerd wordt 

tot o.a. T3. Zo is uiteindelijk toch 

80% van het T3 afkomstig van T4.  

SKH circuleert voor 99% gebonden 

aan TBG, albumine en prealbumine. 

De t1/2 is 1w, die van T3 1d. 

Naast thyrocyten zijn er ook nog parafolliculaire C-cellen, die het hormoon calcitonine produceren. 

SKH is essentieel voor overleving en heeft een effect op vrijwel alle lichaamsweefsels; in het vroege 

leven is het verantwoordelijk voor normale migratie en differentiatie van neuronen en normale 

neurologische ontwikkeling. Later regelt het het basale en het intermediaire metabolisme, en is het 

betrokken bij groei, gonadale functie en affiniteit van ß-adrenerge receptoren.  

Productie en secretie staat onder controle van het CZS en wordt via klassieke negatieve feedback 

geregeld langs de hypothalamus/hypofyse (via TRH en TSH). De serumconcentratie van SKH staat 

dus onder strenge controle rond een “setpoint”. Er is een omgekeerd logaritmisch verband tussen 

TSH en T4; een halvering van T4 zorgt voor een >100-voudige stijging van TSH.  

Naast regeling door TSH staat SKH-productie ook onder autoregulatie oiv jodiumconcentratie. Als 

jodium stijgt is er meer jodiumopname, grotere TSH-respons en dus geen daling van T4. De effecten 



 

 

bij een concentratiedaling van jodium zijn omgekeerd; dit heet het Wolff-Chaikoff effect. 

Tenslotte is er ook nog regulatie in de doelwitcellen dmv SKH-receptoren en –transporters, plus de 

activiteit van dejodinasen.  

Tijdens zwangerschap is er gestegen SKH-behoefte, waardoor de schildklier 10-15% toeneemt in 

volume. De concentraties van hCG en TBG, die respectievelijk een TSH-effect en een verhoging van 

extrathyroïdaal T4 bewerkstelligen, zijn verhoogd. Hierdoor is er vaak laag TSH en verhoogd T3-T4. 

2. Diagnostiek 

a. Klinisch onderzoek 

Eerst inspectie, gevolgd door palpatie van de schildklier, met aandacht voor: 

 Grootte (>20mL=goiter) 

 Diffuus of nodulair voorkomen 

 Consistentie 

 Ligging 

 Doorbloeding 

 Druk op halsstructuren; bloedvaten, stembanden, trachea, slokdarm 

 Vergroeiing met de huid. 

b. Functionele onderzoeken 

1. Laboratoriumbepalingen 

 TSH 

o Indicatie voor TSH-bepaling is screening van de schildklierfunctie 

o Basale TSH is verhoogd bij hypo- en ondetecteerbaar laag bij hyperthyroïdie. 

TSH kan al gestoord zijn voordat SKH-concentraties veranderen (subklinische SK-

dysfunctie). Bij hypothalamische/hypofysaire disfunctie is TSH laag tot normaal, 

met verlaagde SKH-concentraties.  

o Normale range is tussen 0.4 en 4 à 4.5mU/L met uitsluiting van hypofysaire 

ziekte, acute ziekte en zwangerschap (dan is TSH normaal tussen 0 en 3mU/L). 

Bij zwangerschap is TSH dus geen adequaat diagnostisch middel.  

o Sommige medicatie beïnvloedt de setpoint. 

 T4/T3 

o Indicatie voor T4-bepaling is als er afwijkend TSH is 

o Indicatie voor T3-bepaling is enkel aangewezen bij ↓TSH met normaal T4 

o Omdat T4 vooral gebonden is aan eiwitten en een hele reeks factoren de 

concentratie van deze eiwitten kan beïnvloeden, moet het vrije T4 gemeten 

worden om een inschatting te krijgen van biologisch actief SKH. Een directe 

meting is logisch maar complex en duur; in de praktijk dus indirecte meting. 



 

 

 Andere bepalingen 

o Antistoffen 

 TPO-antistoffen voor diagnose auto-immune hypothyroïdie (AIHoT) 

 TSH-R-antistoffen voor diagnose en opvolging van AIHeT 

 Tg-antistoffen voor opvolging van gedifferentieerde SK-kanker 

o Tumormarkers 

 Calcitonine bij (zeldzame) medullaire SK-kanker 

 Thyroglobuline voor opvolging van SK-kanker na thyroïdectomie 

o Urinaire jodiumexcretie 

 Ter evaluatie van de jodiuminname 

 Deficiënt <100µg/L 

 Excessief >300µg/L 

2. Scintigrafie 

Voornaamste indicatie hiervoor is het opsporen van etiologie van hyperthyroïdie. 

Een IV-bolus van een tracer wordt opgenomen door de thyrocyten, waarna de mate van 

opname en verdeling van de tracer gevisualiseerd kunnen worden. 

 Voordelen  

o Evaluatie van functionaliteit 

o Detectie van ectopisch SK-weefsel (zz), metastasen 

 Beperkingen 

o Geen exacte afmetingen 

o Gemiste noduli 

o Stralingsbelasting 

 Gestegen captatie 

o Globaal: 

 TSH-stimulatie 

 Stimulatie/verhoogde expressie van NIS 

o Focaal: 

 Hyperfunctionele nodus 

 Gedaalde captatie 

o Globaal: 

 Exogeen SKH 

 Jodiumexces 

 Inflammatie met tracerlekkage 

o Focaal: 

 Cyste 

 Hypofunctionele nodus 

c. Structurele onderzoeken 

1. Echografie 

 Voordelen: 

o Afmetingen kunnen bepaald worden 

o Nazicht van aspect van noduli en vascularisatie 

o Adenopathieën kunnen gevisualiseerd worden 

o Punctiebegeleiding 

o Kosteneffectief 

o Stralingsvrij 



 

 

 Beperkingen 

o Geen evaluatie van duikende component 

o Geen functionele evaluatie 

o Geen evaluatie van tracheacompressie 

o Sterk apparatuur- en onderzoekersafhankelijk 

2. CT Halsregio 

 Voordelen: 

o 3D-afmetingen bij een duikende schildklier 

o Beoordeling van tracheacompressie 

 Beperkingen 

o Geen jodiumhoudend contrast gebruik 

o Geen goede evaluatie van aspect 

o Stralingsbelasting 

d. Punctie 

 Diagnostisch: aspiratie uit een vast weefsel in een nodus of een verdachte halsklier (=FNAC) 

 Therapeutisch: evacuatie van vocht. 

 Voordelen: 

o Performant onderzoek 

o Verfijning van heelkundige indicatie 

o Kostenefficiënt en weinig belastend 

 Beperkingen: 

o Laag risico op vals-negatief resultaat 

o Tijdelijke lokale hinder 

o Niet elke nodus is bereikbaar 

o Gedeeltelijk cystische noduli vaak een celarm staal 

3. Behandelingsprincipes 

a. Thyrostatica 

 Thiamazol, propylthiouracyl; remmen overproductie van SKH door thv TPO te interfereren 

b. Schildklierhormoon 

 Igv transiënte of definitieve hypothyroïdie 

c. Heelkundige schildklierresectie 

 Bij bepaalde structurele SK-ziekten en soms bij functionele ziektes 

d. Jodium 

 131I: perorale inname, opname in SK-weefsel via NIS met doelgericht destructief effect 

 Niet-radioactief jodium: bij jodiumdeficiëntie, hoge dosis bij AIHeT. Remt tijdelijk de 

secretie en synthese van SKH door downregulatie van NIS; bijvoorbeeld 

heelkundevoorbereiding. 

e. Anti-inflammatoir 

 NSAIDs, soms glucocorticoïden bij inflammatie met pijn/lekkage 

f. Aspecifieke ß-blokkade 

 Bij voorkeur propanolol, bij hyperthyroïdie voor symptoomcontrole. 



 

 

g. Inhibitie van T4 T3 conversie 

 Glucocorticoïden 

B. Functionele schildklierziekten 
Bij een primaire SK-dysfunctie (meest frequente oorzaak) ligt de oorzaak in de SK zelf en reageert 

het TSH zeer gevoelig. Bij secundaire SK-dysfunctie (zeldzaam) ligt de oorzaak buiten de SK. 

Subklinische SK-dysfunctie geeft een afwijkend TSH zonder veranderingen in SKH-concentraties. 

1. Hypothyroïdie 

a. Definitie en pathofysiologie 

Is een tekort aan circulerend T4, in gevorderde gevallen ook T3. De prevalentie is 4-10%, bij oudere 

vrouwen zelfs tot 15%. De man:vrouw ratio bedraagt 0.125-0.2. 

b. Etiologie 

De voornaamste oorzaken zijn: 

 Autoimmune destructie (Hashimoto); op bedacht zijn bij familiaal voorkomen en Down 

 Andere vormen van destructie: na 131I, heelkunde of externe halsbestraling 

 Jodiumtekort 

 Jodiumexces (tijdelijk, door het Wolff-Chaikoffeffect) 

 2e fase thyroïditis  

 Medicatie: lithium, amiodarone, thyrostatica 

 Centraal (hypothalamo/hypofysair); dit gaat vaak samen met andere hypofysedeficiëntie 

 Zeldzame oorzaken; infiltratie, dysgenese, dyshormogenese... 

c. Symptomen en verwikkelingen 

1. Volwassenen 

Symptomen treden meestal geleidelijk op en zijn vrij mild. Subjectieve klachten zijn 

vaag en aspecifiek, soms zelfs geheel afwezig wanneer de deficiëntie mild is. 

 Metabolismedaling: koudegevoel, minder zweten, gewichtstoename 

 Veralgemeende vertraging van lichaamsfuncties: bradycardie, obstipatie, neurologische 

traagheid, hypoxemische en hypercapnische stimuli voor de ademhaling 



 

 

 Dermatologisch: droge haren, tragere haargroei en snellere uitval, verdikte en broze 

nagels, myxoedeem (dikke, 

droge, ruwe huid), vaalbleke 

kleur, tong- en larynxzwelling 

 Cardiovasculair: soms 

cardiomegalie, 

pericardeffusie. Hoger 

serumcholesterol. 

 Genitaal: soms gedaald libido, 

impotentie, subfertiliteit, 

menorragie 

 Anemie 

 Goiter (typisch bij 

jodiumdeficiëntie; eerst 

diffuus, later nodulair) 

 Verhoogde glucosetolerantie, 

risico op hypoglycemie 

 Hyponatremie 

 

2. Kinderen/adolescenten 

 Analoog aan volwassenen 

 Groeistoornissen 

o Vertraagde lengtegroei: vooral in lange beenderen 

o Vertraagde epifysaire verbening: achterstand botleeftijd 

o Vertraagde puberteit 

o Vertraagde tandontwikkeling 

 Gestoorde mentale ontwikkeling 

3. Foetaal/neonataal 

T3 speelt een grote rol in normale neurologische ontwikkeling; laag T4-T3 door maternele, foetale 

of gemengde hypothyroïdie kan ernstige gevolgen hebben: 

 Laag T3 vroeg intra-uterien: miskraam, doodgeboorte, congenitale afwijkingen 

 Laag T3 neonataal: postnataal slechte eetlust, somnolentie, myxoedeem, vertraagde 

fontanelsluiting, irreversibele neurologische schade. Onbehandeld ontwikkelt er cretinisme 

(dwerggroei, retardatie, spasticiteit, doofheid). Hypothyroïdie wordt gescreend met hielprik. 

4. Verwikkelingen bij extreme hypothyroïdie: myxoedeemcoma 

 Is zeer zeldzaam, meestal bij oudere vrouwen 

 Veralgemeend lage orgaanactiviteit, soms traag-progressief, soms geprecipiteerd. 

 Hypothermie, bewustzijnsstoornissen, hypoventilatie, hypotensie, bradycardie, 

hyponatremie, hypoglycemie 

 Neurologische urgentie, IV T4 (vaak ook T3) toedienen met oplaaddosis, verder supp. 

d. Diagnose 

 TSH-bepaling 

 Als dit gestegen is: TSH herhalen en T4+TPO-antistoffen bepalen  

 T3-bepaling niet aangewezen 



 

 

 Als er aanwijzingen zijn voor centrale hypothyroïdie: TSH en T4 tegelijk aanvragen 

 Echografie: niet aangewezen tenzij klinische afwijking 

 Scintigrafie: niet aangewezen 

 Bij centrale hypothyroïdie: biochemische screening van overige hypofysaire assen + MRI 

e. Behandeling 

Bestaat uit SKH-substitutie; zuiver T4, ’s ochtends PO in te nemen (levothyroxine of LT4), zelden IV 

Aangewezen als TSH>10mU/L of >5mU/L mét positieve TPO-antistoffen of duidelijke symptomen. 

Bij afwezige endogene SKH-productie of TSH>20mU/L is ±1.8µg/kg/d nodig; bij partiële 

hypothyroïdie kan men starten met een intermediaire dosis (50-75µg/d). 

Doel is het bereiken van een normaal TSH (0.4-2.5mU/L). Het bereiken van een steady state kost 4-6 

w, dus dan pas nieuwe TSH-controle doen. Als er eenmaal substitutie gestart is is TSH-controle 

voldoende.  

Bij ernstige CVD of zeer ernstige hypothyroïdie start men met een lage dosis LT4. Bij zwangerschap 

is de basale SKH-behoefte verhoogd, dus kan men best een dosisverhoging van ±30% instellen met 

TSH-opvolging om de 6-8w. De streefwaarden zijn dan ook strenger; 0-2.0mU/L. Postpartum 

schakelt men terug op de normale dosis.  

2. Hyperthyroïdie 

a. Definitie en pathofysiologie 

Hier betreft het een exces aan circulerend T4 en/of T3. De prevalentie bedraagt 1%, bij oudere 

vrouwen 5%, en de man:vrouwratio is 0.2. Bij jongere vrouwen is de aandoening vaker auto-

immuun, bij oudere eerder toxisch. 

b. Etiologie 

 Autoimmuun door TSH-R-antistoffen die de TSH-R stimuleren (Graves hyperthyroïdie); 

verdacht als familiaal, bij orbitopathie, periorbitaal oedeem; leeftijd 20-40 

 Solitair toxisch adenoom (meestal >2.5cm) of toxische multinodulaire goiter; leeftijd 40-60 

 Jodiumexces (Basedow hyperthyroïdie) bvb door contrast of amiodarone 

 1e fase thyroiditis (lekkage SKH-voorraad); verdacht bij pijn, faryngitis, inflammatie 

 Medicatie: lithium, amiodarone, SKH-overbehandeling 

 Zeldzame oorzaken: centraal, hCG-exces, struma ovarii, TSH-R-mutatie, SK-meta’s 

c. Symptomen en verwikkelingen 

Symptomatologie is zeer gevarieerd, bij ouderen kan het ook monosymptomatisch zijn. Afhankelijk 

van de oorzaak ontwikkelt de aandoening zich eerder snel of eerder traag. 

1. Algemene symptomen 

 Vermagering 

 Warmtegevoel 

 Zweten, dorst 

 Cardiovasculair: tachycardie, hartkloppingen 

 Gastro-intestinaal: toegenomen stoelgangsfrequentie 

 Neuromusculair: spierzwakte, soms daling spiermassa, hyperreflexie, fijne snelle  

rusttremor 

 Psychisch: toegenomen emotionaliteit 

 Dermatologisch: warme, vochtige, dunne huid en haarverlies 

 Respiratoir: dyspneu d’effort 

 Genitaal:  



 

 

o Vrouw: 

verminderde 

menstruaties, 

subfertiliteit, 

hyperemesis 

gravidarum 

o Man: 

gynaecomastie 

 Intermediair 

metabolisme: 

o Negatieve 

eiwitbalans 

o Verminderde 

glucosetolerantie 

o Gedaald 

cholesterolgehalte 

 

2. Symptomen volgens oorzaak 

Goiter 

 Bij AIHeT kan zowel een normovolemische als een diffuse symmetrische goiter 

 Toxisch adenoom en toxische multinodulaire goiter geven meestal 

enkelvoudige of multipele grotere noduli 

 Pijnlijke zwelling is typisch bij deQuervain thyroïditis 

 Soms gecombineerde problematiek 

Oogsymptomen 

 Bij alle vormen van hyperthyroïdie kan het teken van Von Graefe positief zijn 

(sclera boven de iris zichtbaar bij neerwaartse blik of vooruit kijken) 

 Orbitopathie en exoftalmie (Gravesorbitopathie) komen alleen voor bij AIHeT, 

waarbij in 20-40% niet enkel SK-weefsel maar ook retro-orbitaal vet- en 

spierweefsel ontstoken is. Er is associatie met TSH-R-antistoftiter, roken en 

verhoogde aanmaak van glycosaminoglycanen.  

Infiltratieve dermopathie 

 Periorbitaal myxoedeem 

 Thyroïdacropachie 

3. Verwikkelingen 

 Cardiaal: VKF, paroxysmale atriale tachycardie, “high output failure”, ergere angor 

 Psychisch: decompensatie, psychose, depressive 

 Hypercalcemie soms leidend tot osteoporose 

 Oog (cf. supra) 

 Thyreotoxische storm: plotse levensbedreigende opflakkering, vaker bij niet-

behandelde of –bekende hyperthyroïdie verwikkeld met stress. Hoge koorts, delier tot 

coma, snelle tachycardie met ventrikelcollaps, dehydratatie en ionenstoornissen zijn 

typisch aanwezig. Fataal zonder snelle en adequate therapie! 



 

 

d. Diagnose 

Kan gesteld worden bij vermoeden obv tekens, of bij screening: 

 TSH-bepaling 

 Als dit gedaald is: TSH herhalen en T4 + TSH-R-antistoffen bepalen 

 Bepaling van T3 enkel bij gesupprimeerd TSH en normaal T4 

Na biochemische bevestiging: 

 Echografie 

 Scintigrafie (niet bij zwangerschap of contrast <6w geleden, of bij amiodaronebehandeling) 

o Uptake diffuus gestegen: AIHeT 

o Uptake focaal gestegen: toxische nodus/noduli 

o Uptake diffuus gedaald: jodium, factitia, thyroïditis 

Verder: 

 Familiale en medicatie-anamnese 

 Bij vermoeden van deQuervain thyroïditis: inflammatoire parameters, Tg 

 Bij vermoeden van silent/postpartumthyroïditis: TPO-antistoffen 

 Bij jodiumexces: urinaire jodiumexcretie (24-uurs) 

e. Behandeling 

1. Causaal 

Igv jodiumexces, factitia, overbehandeling met LT4 

2. Anti-inflammatoir 

NSAIDs of salicylaten, soms glucocorticoïden. 

3. Thyrostatica 

 Remmen de productie van SKH, conversie T4T3. Ook immunosuppressief. 

 PO toegediend (bij onmogelijkheid via maagsonde, rectaal) 

 Startdosis strumazol bedraagt 30mg/d, PTU 300mg/d. Voorkeur voor strumazol. 

 Mogelijke neveneffecten: allergische rash, urticaria, jeuk, soms agranulocytose. 

Zeldzaam levertoxiciteit, maar kan tot ALF leiden.  

 Monotherapie ter behandeling van 

o Jodiumgeïnduceerde hyperthyroïdie 

o Bij toxisch adenoom, autoimmune hyperthyroïdie in afwachting van heelkunde 

of 131I; als kortdurende behandeling na 131I niet onmiddelijk effectief 

o Bij zwangere patiënt met AIHeT in laagst mogelijke dosis 

o Soms bij hCG-exces 

o Bij gepland contrastonderzoek bij mensen met bekende noduli/goiter 

 Bij AIHeT wordt voor 131I of voor 12-18 maanden medicatie gekozen (in het laatste geval 

kiest men voor traag afbouwende monotherapie met thyrostatica, of in hoge dosis 

waarbij in een tweede tijd LT4 geassocieerd wordt; block-replacement therapy). 

Genezing wordt bij ±50% bereikt, bij recidief nogmaals thyrostatica, 131I of heelkunde. 

4. Destructieve therapie 

Heelkunde 

 Bij een volumineus toxisch adenoom of toxische multinodulaire goiter 

o Hemithyroïdectomie als unilateraal, totaal als bilateraal 



 

 

 Bij AIHeT indien mechanische hinder of contra-indicatie thyrostatica/131I, of 

recidief, of sommige gevallen van orbitopathie, of zwangerschap(swens) 

o Steeds totale thyroïdectomie 

 Vóór een operatie moet zo veel mogelijk gezorgd worden voor een euthyroïde 

status om thyrotoxische storm te voorkomen; daarom vooraf thyrostatica. 

131I 

 Voordelen 

o Voorkeursbehandeling bij AIHeT of toxisch adenoom/toxische 

multinodulaire goiter zonder mechanische hinder >40j 

o Geen evidentie voor laattijdige verwikkelingen, veel ervaring mee 

o Dosis 5-15 mCurie 

o Kosteneffectief, eenvoudig, efficiënt, ambulant, eenmalig 

 Nadelen 

o Weinig/niet efectief bij grote nodus/goiter 

o Recidiefrisico, hypothyroïdie 

o Uitlokken AIHeT bij toxische nodus/goiter 

o Orbitopathie die verergert 

o Transiënte thryoïditis 

o Niet bij patiënten in rust- of ziekenhuis of incontinentie 

o <40j: voordelen afwegen tegen nadelen 

 Aangezien het niet onmiddelijk effectief is moet het gecombineerd worden met 

thyrostatica gedurende enkele w.  

 Contra-indicaties: zwangerschap tot 6m erna, actieve orbitopathie 

Bijkomende symptomatische therapie 

 ß-blockers verminderen subjectieve en enkele objectieve symptomen (vooral 

tachycardie en tremor), maar werken enkel symptomatisch. Propanolol in hoge 

doses remmen ook T4T3 conversie. Therapie met ß-blockers volstaat vaak bij 

silent/postpartumthyroïditis. Bij alle gevallen kan het gegeven worden vanaf de 

diagnose; snel effect en verlichting in afwachting van de diagnose en therapie. 

 Psychische en fysieke rust en het mijden van excitantia zijn ook aangewezen 

Zwangerschap 

 Bij milde hyperthyroïdie door toxisch adenoom/toxische multinodulaire goiter 

kan men afwachten; bij symptomatische of biochemisch overte hyperthyroïdie is 

PTU in de laagst mogelijke dosis aangewezen. 

 Bij overte AIHeT: PTU in 1e trimester om hoognormale tot licht verhoogde T4/T3 

te bereiken; bij 2/3 treedt remissie op waarbij men thyrostatica gaandeweg kan 

staken. Bij blijvende nood overschakelen op strumazol. 

Screening van de foetus kan men uitvoeren bij blijvend verhoogde TSH-R-

antistoffen in 3e trimester en/of bij foetale tachycardie.  

 Zeldzaam is heelkunde aangewezen, bij voorkeur in 2e trimester 

Behandeling van verwikkelingen 

 Oogsymptomen: bij orbitopathie is rookstop aangewezen en snel bereik van 

euthyroïdie. Gebruik van 131I is afgewezen, tenzij bij milde orbitopathie. TSH-

stijging moet vermeden worden. 



 

 

 Hartritmestoornissen beantwoorden minder goed aan digitalis, maar ß-blockers 

werken wel. Bij VKF is na hyperthyroïdiecorrectie elektrische conversie 

aangewezen, evenals anticoagulantia. 

 Thyrotoxische storm vereist snelle behandeling: hoge dosis thyrostatica en 

glucocorticoïden, IV jodium en propanolol. Soms plasmaferese of dialyse. 

Daarnaast sedativa en vocht, en behandeling van de uitlokkende factor. 

3. Subklinische schildklierdysfunctie 
Gekenmerkt door afwijkend TSH bij nog normaal SKH 

 Meestal is dit een zuiver biochemische bevinding bij een asymptomatische patiënt. Als de 

patiënt wel symptomen heeft vervangt men “subklinisch” door “mild”. 

 Bij midle hyper/hypothyroïdie is er geen consensus rond wel of niet behandelen.  

o Bij milde hyperthyroïdie is beeldvorming en een TSH-R-bepaling aangewezen; bij 

postmenopauzale vrouwen ook een bodensitometrie. Behandeling gebeurt op basis 

van een klinische stratificatie; zo behandelt men sneller bij postmenopauze, 

hartziekte, hyperthyroïdiesymptomen, TSH<0.1mU/L bij een multinodulaire goiter 

en aanwezige risicofactoren. 

o Bij milde hypothyroïdie is een TPO-bepaling aangewezen. Bij TSH>10mU/L start 

men substitutie, maar tussen de bovengrens en 10mU/L kiest men ook op basis van 

stratificatie: hoog cardiovasculair risico, symptomen, goiter, TPO-antistoffen. 

o Bij milde hypothyroïdie igv zwangerschap(swens) of infertiliteit behandelt men 

altijd! Doel is TSH<2.0mU/L. 

4. Laag T3-syndroom 

 Ook “non-thyroidal illness” (NTI) of “euthyroid sick syndrome” genoemd 

 Houdt een verandering in SKH-status in na trauma, ernstige ziekte, vasten; dit alles in 

afwezigheid van een onderliggende SK-ziekte bij een voordien euthyroïde patiënt. 

 Kenmerken zijn 

o Laag T3 (door dejodinase 1 en 2 inhibitie, activatie van 3) 

o Hoog inactief reverse T3 (rT3) 

o Normaal of verlaagd TSH en verminderde TSH-pulsatiliteit 

o Bij ernstige ziekte ook laag T4 

o Na ziekte ziet men vaak transiënte TSH-stijging 

 SK-functie hoeft niet gescreend te worden in acute hospitaalsetting tenzij bij verdenking op 

dysthyreose cfr TSH-waarden.  

 Laag T3 hoeft niet behandeld te worden 

5. Screening van schildklierfunctie 
In 1e lijn wordt TSH-screening niet uitgevoerd bij asymptomatische volwassenen, maar wel bij 

vrouwen >60, hoog risicopatiënten en bij geselecteerde gevallen igv zwangerschap(swens) 

 Hoog risico 

o Suggestieve symptomen 

o Vroegere behandeling met 131I of bestraling 

o Vroegere SK-heelkunde 

o Vroegere SK-dysfunctie 

o DM1 of andere auto-immuunziekte 

o Familiaal voorkomen 



 

 

o VKF 

o Medicatie (lithium, amiodarone, interferon) 

 Zwangerschap(swens) 

o Suggestieve symptomen 

o VG van hyper/hypothyroïdie, PPT, hemithyroïdectomie 

o VG van bestraling 

o DM1, andere auto-immuunziekte 

o TPO-antistoffen 

o Infertiliteit 

o Herhaald miskraam, preterme geboorte 

o Leeftijd >30 

o BMI>40 

o Jodiumdeficiëntie 

o Medicatie 

6. Thyroïditis 
Kan acuut, subacuut of chronisch verlopen. Kan gepaard gaan met euthyroxinemie, hypo- en 

hyperthyroxinemie of een opeenvolging van deze. 

a. Acute vorm (zeer zeldzaam) 

 Zeer pijnlijk, zwelling, roodheid. Suppuratief/niet suppuratief.  

 Meestal veroorzaakt door hematogene verspreiding van bacteriën. 

 Behandeling: antibiotica, soms drainage. Onbehandeld: thromboflebitis, mediastinitis. 

b. Subacute vorm 

1. Pijnlijk = subacute thyroïditis van deQuervain 

 Is een voorbijgaande schildklierinfectie, vaak volgend op virale infectie van BL 

 Kliniek: 

o Pijnlijke SK, vaak zwelling, soms hardheid, uitstralend naar oor of keel, vaak 

sliklast. Daarnaast koorts en algemene malaise.  

 Biochemie:  

o Inflamatie, gedaald TSH en verhoogd T4/T3, ook verhoogd serum Tg 

 Verlaagde captatie op scintigrafie 

 Op cytologie ziet men een acuut inflammatoir beeld met reuscelgranuloma’s (FNAC is 

in principe niet nodig voor diagnostiek) 

 Ziekteverloop: over een periode van enkele weken geneest het volledig, soms volgt er 

een periode van laag T4 maar blijvende hypo is zeldzaam 

 Behandeling: 

o Niet, bij milde klachten 

o NSAID/salicylaten enkele weken, glucocorticoïden als onvoldoende 

o Eventueel ß-blockers 

2. Pijnloos = subacute lymfocytaire thyroïditis 

 Postpartumthyroïditis: ontstaat bij 5-10% van vrouwen <12m na partus. 

Volumetoename van de SK is mild of afwezig, er kan transiënte hyperthyroxinemie zijn 

gevolgd door eveneens transiënte hypothyroxinemie, maar vaker één van de twee. 

Meestal is er geen behandeling nodig, tenzij bij uitgesproken hyperthyroxinemie (ß-

blokkade) of hypothyroxinemie (LT4). 

 Silentieuze thyroïditis kent een identiek verloop en beleid. 



 

 

c. Chronische 

1. Hashimoto thyroïditis 

 Pijnloze, chronische benigne autoimmuunziekte die vooral bij vrouwen voorkomt, 

piekincidentie 30-50j, vaak familiaal 

 Typisch traag progressief, leidend tot schildklierdestructie en permanente 

hypothyroïdie. Normaal is er een hoge titer van TPO-antistoffen. 

 Biochemie: eu- tot hypothyroïdie. Zelden treedt Hashitoxicosis op; een voorbijgaande 

hyperthyroxinemie. Zelden kleine goiter 

 Cytologie: lymfoplasmocytaire infiltratie, later evolutie naar totale fibrose. FNAC is 

echter niet aangewezen voor diagnostiek 

 Ook associatie met andere auto-immuunziekten. 

 Behandeling (enkel symptomatisch) 

o Schildkliersubstitutie als TSH>5mU/L 

2. “Drug-induced” thyroïditis 

 Meestal pijnloze destructieve thyroïditis 

 Wees erop bedacht bij amiodarone- of lithiumgebruik 

 Amiodarone kan hypothyroïdie veroorzaken, maar in regio’s van milde 

jodiumdeficiëntie veroorzaakt amiodarone eerder hyperthyroïdie. 

o Type 1: vergelijkbaar met een jodiumgeïnduceerde hyperthyroïdie, meestal bij 

een onderliggende nodulaire schildklier of Graves. Echografisch een 

hypervasculaire/nodulaire SK 

o Type 2: destructieve thyroïditis, hypovasculaire/niet-nodulaire SK op echo. 

 Behandeling 

o Type 1: stop amiodarone, start strumazol enkele maanden 

o Type 2: glucocorticoïden gedurende weken tot maanden, afbouwend 

o Mengbeeld: strumazol + methyprednisolon bij onvoldoende effect of meteen 

bij ernstige thyrotoxicosis. 

o Soms semi-urgente thyroïdectomie 

 

C. Structurele schildklierziekten 

1. Multinodulaire goiter 

a. Definitie en etiologie 

Schildkliervergroting (>20mL) gekenmerkt door abnormale groei en structurele/functionele 

veranderingen van één of meerdere SK-zones. In enge vorm: “simpele nodulaire goiter” wanneer er 

geen dysfunctie, inflammatie of maligniteit is. 

b. Symptomen  

Door schildkliervolume (meestal pas >50mL): 

 Drukgevoel 

 Compressie van trachea, oesofagus, stembanden 

 Estetische bezwaren 

 Doorgaans geen pijn 

Door dysthyreose 

Door maligniteit in de goiter 



 

 

c. Verwikkelingen 

 Ernstige respiratoire problematiek 

 VCS-syndroom 

 Zeldzaam: Horner, paralyse n. Recurrens 

d. Diagnose 

 Schildkliervolume 

o Echografie 

o CT hals bij duikende component 

o RX slikfunctie, longfunctie 

 Schildklierfunctie 

o TSH, als afwijkend biochemie 

o Gedaald TSH: scintigrafie 

o Hypothyroïdie is zeldzaam 

 Maligniteit: punctie van geselecteerde nodi zo nodig 

e. Behandeling 

 Bij gekende oorzaak: correctie 

 Heelkunde: totale thyroïdectomie 

o Bij belangrijke mechanische hinder en/of maligniteitsrisico 

o Geen partiële of subtotale (recidiefrisico) 

o Voordelen: efficiënt, snel, histologische diagnostiek 

o Nadelen: kosten, risico, recurrensletsel, hypoparathyroïdie, levenslang T4 

 Radioactief jodium 

o Voorkeur bij hyperthyroïdie zonder mechanische hinder en geen maligniteit 

o Er moet voldoende jodiumcaptatie zijn (controle met scintigrafie) 

o Voorkeur voor volumereductie, of bij contra-indicatie voor heelkunde 

o Voordelen: ambulant, goedkoop, weinig neveneffecten, volumereductie, reductie 

SKH en compressie, herhaalbaar 

o Nadelen: graduele/milde volumereductie, veiligheidsmaatregelen naar omgeving, 

contraceptie bij jonge vrouwen, transiënte acute volumetoename, 

radiatiethyroïditis, triggering AIHeT, hypothyroïdie, mogelijk kanker lange termijn 

 Schildklierhormoonbehandeling ter suppressie van TSH: 

o Vroeger veel gebruikt, nu verlaten vanwege slechte benefit/risk ratio 

 Conservatief 

o Als een goiter geen volumehinder, dysfunctie en geen maligniteitsrisico vertoont is 

er geen behandeling nodig. Spontane evolutie is echter moeilijk te voorspellen 

o Follow-up: 

 Klinisch nazicht (jaarlijks) + TSH-bepaling 

 Echografie bij klinische veranderingen 

 CT bij compressietekenen 

 Vóór een contrastonderzoek: strumazol vooraf 

 Als amiodaronebehandeling overwogen wordt: preventieve behandeling 



 

 

2. Schildkliernodus en schildklierkanker 

a. Definitie en etiologie 

Noduli zijn zeer prevalent, vooral in gebieden met jodiumdeficiëntie. Prevalentie is ongeveer 5%, 

maar bij radiologische beeldvorming kan die oplopen tot >50%.  

Schildklierkanker is zeldzaam; <1% van alle kankers, slechts 5-10% van alle noduli is maligne. 

 Een goedaardig gezwel kan bestaan uit: 

o Vocht: cyste (bloeding, colloïdnodus) 

o Vast weefsel: (hyperplastische nodus, folliculair adenoma, lymfocytaire thyroïditis) 

o Gemengd 

 Een kwaadaardig gezwel kan veroorzaakt worden door: 

o Overgroei van thyrocyten 

 Goed gedifferentieerd (>80%) 

 Slecht gedifferentieerd tot ongedifferentieerd (zz) 

o Overgroei van C-cellen (<10%) 

o Zeldzame andere oorzaken (lymfomen, meta’s) 

b. Symptomen 

Zeer variabel en samenhangend met volume, functie en aard van de nodus. Verdacht voor kanker: 

snelle groei, plotse heesheid, harde consistentie, vergroeiing, adenopathieën, VG van halsbestraling, 

leeftijd <20 of >70, diameter >40mm, gekende maligniteit, familiaal voorkomen, PET-positief 

c. Diagnose 

 Anamnese, klinisch onderzoek 

 TSH + echo 

o Als TSH↓: scintigrafie 

 Hypercapterend: geen FNAC en verdere hyperthyroïdie-evaluatie 

 Normo/hypocapterend: FNAC 

o Als TSH normaal of ↑: FNAC 

d. Behandeling 

 Asymptomatische afunctionele goedaardige nodus 

o Geen behandeling vereist, opvolging met jaarlijkse TSH-controle en echo. 

 Goedaardige doch symptomatische nodus 

o Zoals bij multinodulaire nodus: conservatief/heelkunde/radioactief jodium 

 Cytologische en/of echografische verdenking 

o Heelkunde met histologische diagnostiek 

 Cytologische sterke verdenking of zekerheid van maligniteit 

o Totale thyroïdectomie 

  



 

 

  



 

 

ZIEKTEN VAN DE HYPOFYSE 
De hypofyse is een kleine klier (±0.5g) gelegen in de sella tursica. 

De adenohypofyse (±75% van het volume) wordt bevloeid door een zijtak van de a. carotis interna, 

en deels via een portaal systeem met veneus bloed uit de hypothalamus. Ze is van ectodermale 

oorsprong en bevat verschillende endocriene celtypes die specifieke hormonen secreteren: 

somatotrope of groeihormoon (GH) producerende cellen (±50%), lactotrope of 

prolactineproducerende cellen (±20%), thyrotrope of TSH-producerende cellen (±5%) en tenslotte 

gonadotrofineproducerende (FSH&LH) cellen (<10%). 

De neurohypofyse staat direct in verbinding met enkele hypothalamische kernen. Ze secreteert 

twee peptidehormonen: vasopressine of ADH en oxytocine. Dit laatste speelt een rol bij lactatie, 

partus en voorplanting. ADH is essentieel in de controle van waterhuishouding, die weer onder 

controle staat van het zenuwstelsel via osmotische druk, bloeddruk en circulerend volume. Bij 

hogere plasmaosmolariteit (Posm>287mosm/kg) wordt via osmoreceptoren de ADH-secretie 

gestimuleerd. Dit leidt tot hogere H2O-reabsorptie via aquaporines.  



 

 

A. Ziekten van de neurohypofyse 

1. Diabetes insipidus 
Is een insufficiënte ADH-secretie of –inwerking. 

a. Etiologie 

1. ADH-gevoelige of centrale diabetes insipidus 

Wordt veroorzaakt door partiële of volledige afwezigheid van ADH-

productie/opslag/secretie, secundair aan hypothalamische pathologie; de zenuwkernen 

(n. paraventricularis en supraopticus) of hun axonen zijn vernietigd. Oorzaken zijn: 

 Idiopathisch (vermoedelijk autoimmune destructie) 

 Secundair (frequentst): tumoren, posthypofysechirurgie, schedeltrauma, bestraling, 

infectieus-inflammatori, hypoxisch 

 Gestationeel: placentaire productie van vasopressinases 

 Zeldzaam: familiaal, anorexia nervosa, Wolframsyndroom... 

2. ADH-resistente of nefrogene diabetes insipidus 

Veroorzaakt door falen van creëren/behouden van een osmotische gradiënt in de 

medulla of het falen van gebruik van de osmotische gradiënt ondanks voldoende ADH. 

 Aangeboren vormen: mutatie in vasopressine 2-receptorgen of aquaporinegen 

 Verworven: 

o Ionenstoornissen 

o Osmotische diurese 

o Medicatie (lithium, amfotericine B, ofloxacine) 

o Zeldzaam: chronische nieraandoeningen 

b. Symptomen 

 Polyurie: 

o Minder H2O-reabsorptie door ↓ADH-activiteit  waterdiurese (minstens 3, meestal 

5-18L/24u) en hypotone urine (DD diabetes mellitus; suiker in urine) 

 Polydipsie: 

o Door een verhoogd dorstgevoel om polyurie te compenseren; als er geen vocht 

gecompenseerd wordt ontstaat er levensbedreigende dehydratatie.  

o Bij verworven centrale DI ontstaat het meestal plots, bij een nefrogene trager. 

c. Diagnose & differentiaaldiagnose 

Diagnose: 

 Hypotone urine: 

o Densiteit <1005 

o Lage osmolariteit (<300mOsm/kg) en lager dan plasmaosmolariteit, ook na 

dorstkuur ter stimulatie van endogeen ADH. Elk uur uOsm, urinedebiet, 

lichaamsgewicht en BD meten, elke twee uur pOsm en pNa 

 Plasmahypertoniciteit 

o Hypernatremie (140-145mEq/L of meer) en hyperosmolariteit 

 Voor centrale DI: geen nierinsufficiëntie, ionenstoornissen, glucosurie 

Differentiaaldiagnose: 

 Excessieve H2O-input 



 

 

o Primaire polydipsie, hypothalamische aandoening, xerostomie, medicatie: hierbij 

zijn pOsm en pNa aanvankelijk lager en uOsm hoger dan pOsm bij bewaakte 

dorstkuur. Geen nycturie weerhouden uit anamnese. 

 Iatrogeen door overdreven vochtherstel 

 ADH-gevoelig of –resistent; therapeutische proef door ADH-analoog toe te dienen na 

bewaakte dorstkuur, maar pas als uOsm stabiel of pOsm>295 is, of door ADH-dosage 

d. Behandeling 

 Vochtsubstitutie met vrij H2O; secundaire polydipsie alleen volstaat soms bij partiële DI 

 ADH-analoog dAVP bij ADH-gevoelige DI; geringer hypertensief effect en langere t½  

 ADH-resistente DI zo mogelijk causaal, voldoende hydratatie en vochtoutput beperken 

 Verwittigingskaart meegeven met daarop instructies igv bewusteloosheid of accident 

2. SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion) 
=exces aan ADH dat klinisch als het Schwartz-Barttersyndroom of SIADH beschreven wordt; 

kenmerkend zijn hoge uOsm met een lage pOsm. 

a. Etiologie 

 Ectopische ADH-secretie door tumoren 

 Pathologie van CZS 

 Pathologie van thorax én postchirurgisch 

 Medicatie (carbamazepine, cyclofosfamide, desmopressine, NSAIDs, SSRI’s…) 

b. Symptomen 

Meestal toevallig gevonden hyponatremie bij een euvolemische patiënt. Bij ernstige hyponatremie 

en vooral snel intreden kunnen cerebrale symptomen optreden door hersenoedeem 

c. Diagnose & differentiaaldiagnose 

Diagnose: lage pOsm zonder aangepast lage uOsm 

Differentiaaldiagnose (andere aandoeningen met hyponatremie en gedaalde pOsm): 

 Euvolemie: hypothyroïdie, primaire polydipsie, potomanie 

 Volumedepletie: renaal verlies, extrarenaal verlies 

 Overvulling: cirrose, hartfalen, nefrotisch syndroom, nierfalen 

d. Behandeling 

 Primair de onderliggende aandoening behandelen 

 Hyponatremie niet te snel corrigeren! Risico pontiene myelinolyse 

 Acute behandeling 

o Vochtrestrictie (500-800mL/d als ernstig, 1500mL/d als mild) 

o Bij ernstige SIADH of onvoldoende effect: hypertoon NaCl + lisdiuretica 

 Chronisch 

o Vochtrestrictie 

 



 

 

B. Ziekten van de adenohypofyse 

1. Adenohypofysaire insufficiëntie 
Complexe symptomatologie; afhankelijk van welke cellen aangedaan zijn, snelheid van ontstaan en 

ernst van insufficiëntie. Bij globale aantasting vaak eerst gonadotrope en somatotrope assen 

aangetast, TSH- en ACTH-secretie langer bewaard. 

a. Etiologie 

 Hypothalamische pathologie, secundair aan: 

o Trauma; schedelbasisfractuur met hypofysesteelsectie 

o Radiatie van CZS- en nasopharyngeale maligniteiten 

o Subarachnoïdale bloeding 

o Massa; tumor 

o Infectie/inflammatie/infiltratie 

o Functioneel; bijvoorbeeld psychosociaal of stressgebonden, malnutritie 

o Genetisch; zeldzaam en meestal selectieve uitval (bvb. Kallmannsyndroom) 

 Hypofysaire pathologie, secundair aan: 

o Massa; adenoom, craniofaryngeoom, cyste, metastase 

o Bloeding in hypofyse 

o Iatrogeen door bestraling of operatie 

o Ischemisch door o.a. Sheehansyndroom (postpartumbloeding), na CABG-chirurgie 

o Infectie/inflammatie/infiltratie 

o Genetisch; zeldzaam, geïsoleerde of meervoudige deficiënties 

b. Symptomen 

 Panhypofysaire insufficiëntie 

o Groeistoornissen 

vooral bij kinderen 

o Uitblijven van normale 

puberteit 

o Wegvallen van 

seksuele functies, 

uitval van axillaire en 

pubisbeharing 

o Globale cachexie 

o Variabele tekens van 

secundaire hypothyroïdie, bijnierschorsinsufficiëntie 

 Sheehansyndroom: 

o Bloedverlies na bevalling, eventueel met DIC: geen lactatie, secundaire amenorroe 

 Geïsoleerde deficiëntie: 

o Gelijkt op deficiëntie van eindorgaan 

o Geïsoleerde GH-deficiëntie: aspecifiek, malaise, abnormale groei, osteoporose 

c. Diagnose 

 Biochemisch:  

o Gelijktijdig meten van eindorgaanhormonen en hypofysehormonen; rekening 

houden met mogelijke diurne variatie (bv corticotrope en gonadotrope as rond 8-9 

’s morgens meten). Bij GH-deficiëntie meet men IGF-1; wordt door GH gestimuleerd. 

o Bij milde deficiënties met intermediaire hormoonconcentraties stimulatietesten: 



 

 

 Gecombineerde releasing factoren 

 Voor ACTH: hypoglycemie door insulinetoediening 

 Voor GH: insulinetolerantietest, arginine ±GHRH 

 Radiologisch: MRI sella tursica 

d. Behandeling 

Meestal geen hypofysaire hormonen gebruikt maar perifere hormonen (uitzondering: GH). 

Behandeling van ACTH- of TSH-deficiëntie is (levens)noodzakelijk, bij GH- en gonadotrofines niet. 

Prolactinedeficiënties behandelt men in principe niet. 

 Thyrotrope as: LT4 

 Corticotrope as: hydrocortison 

 Gonadotrope as: androgenen bij mannen, oestroprogestagenen bij vrouwen. Soms ß-hCG. 

 Somatotrope as: GH bij kinderen met groeifalen of late puberteit, volwassenen obv kliniek 

2. Adenohypofysaire hyperfunctie 
Excessen komen voornamelijk geïsoleerd voor en zijn zeldzamer. Primaire hypersecretie van 

gonadotrope hormonen kan een oorzaak van pubertas praecox zijn, bij PCOS is er lichte LH-

oversecretie en ACTH-oversecretie veroorzaakt primaire Cushing. 

a. Groeihormoonhypersecretie 

a) Etiologie 

 Meestal door goedaardig hypofyseadenoom van GH-producerende cellen. Soms is er 

bijmenging van andere cellen. Kan micro- of macroadenoom zijn (< of >10 mm) 

 Zeldzaam hyperplasie door exces GHRH 

b) Symptomen 

 Gigantisme als het optreedt vóór sluiting van groeikraakbeenschijven 

 Acromegalie na het sluiten van groeikraakbeenschijven 

o Tumorale verschijnselen door primaire tumor 

 Hoofdpijn, bitemporale hemianopsie, liquorfistel 

o Hormoonexces 

 Skeletvergroting 

 Grote mandibula, neusverdikking 

 Grote handen en voeten, vergrote sesamoïdbeentjes 

 Sneller artrose en spondylartrose 

 Groei van weke weefsels 

 Orgaanvergroting, huidverdikking, hypermetabolisme 

 Zenuwverdrukking (bv carpal tunnel) 

o Abnormale secretie van andere hormonen 

 Hyperprolactinemie met cyclusstoornissen 

 Uitval van andere hypofysaire hormonen door compressie 



 

 

c) Diagnose 

 Acromegalie wordt vaak langdurig miskend; random GH-bepaling is enkel diagnostisch 

als hij extreem verhoogd is.  

 Voor bevestiging: GH-bepaling na OGTT, verhoogde IGF-1 

 Voor opvolging tumor: MRI sella tursica, oftalmologische controle 

d) Behandeling 

 Chirurgie geniet de voorkeur 

o Transsfenoïdaal voor selectieve resectie en debulking 

o Transfrontaal alleen bij zeer groot macroadenoma 

 Medicamenteus 

o Langwerkende somatostatine-analogen; levenslange therapie 

o GH-R-antagonist 

o Dopamineagonisten igv cosecretie van prolactine 

 Zeldzaam: bestraling als laatste optie 

b. Hypersecretie van prolactine 

1. Etiologie 

 Fysiologisch bij zwangerschap, lactatie 

 Hypofysair adenoom of hyperplasie 

 Te veel TRH of te weinig dopaminesecretie 

o Hypofysesteelsectie 

o Hypothalamische pathologie 

o Primaire hypothyroïdie 

 Secundair aan medicatie 

o Dopamineantagonisten 

o Opiaten 

o Oestrogenen 

o Antihypertensiva 

 Transiënt (frequent maar discreet) 

 Chronisch nierfalen 



 

 

2. Symptomen 

 Geen (toevallige vondst) 

 Tumorale symptomen 

 Hormonale effecten 

o Man: seksuele dysfunctie en/of infertiliteit; gynaecomastie 

o Vrouw: secundaire amenorree, galactorree, osteoporose 

3. Diagnose 

 Serumprolactinedosage 

 Na biochemische bevestiging: tumordetectie met MRI sella tursica 

4. Behandeling 

 Causaal indien mogelijk. Vooral op medicatie letten 

o Prolactinoma zonder compressietekens: bij voorkeur dopamine-antagonisten 

o Bij zwangerschapswens: bromocriptine onderbreken van zodra zwangerschap 

zeker is; complicaties tijdens de zwangerschap zijn zeer zeldzaam 

o Prolactinomen met druk op het chiasma: heelkunde als DA’s niet werken 

 

C. Hypofyse-incidentaloma 
Dit zijn niet-functionele adenoma’s. Ze zijn frequent en worden met CT en MRI vaak teruggevonden. 

  



 

 

BIJNIERZIEKTEN 
De bijnieren wegen elk ±5g en zijn opgebouwd uit medulla en cortex. De schors is van mesodermale 

oorsprong, bijniermerg is van neuro-ectodermale oorsprong. Histologisch van buiten naar binnen: 

 Cortex 

o Zona glomerulosa 

o Zona fasciculata 

o Zona reticularis 

 Medulla 

o Chromaffiene 

cellen die 

catecholamines 

produceren 

(behoort tot 

paraganglia) 

A. Ziekten van de bijniermedulla 

1. Feochromocytoom 

a. Etiologie 

Zeldzame tumor, meestal in de bijnier maar ook 10% daarbuiten gelokaliseerd. Bilaterale of maligne 

tumoren zijn zeldzaam (<10%), hetgeen de ziekte meestal curabel maakt. Het kan familiaal 

voorkomen (15-20%), waarbij de kans op bilaterale letsels hoger is, evenals presentatie op jongere 

leeftijd.  

b. Symptomen 

1. Hypertensie 

 Continu met opstoten, dikwijls resistent aan antihypertensiva 

 Alleen tijdens crises met variabele frequentie en duur 

 Soms ook intermittente hypotensie, vnl orthostatisch door inkrimping van bloedvolume 

2. Geassocieerde symptomen 

 Hoofdpijn 

 Hartkloppingen; tachyarritmieën 

 Zweten 

 Angstgevoel met dyspnee, nausea 

 Bleekheid in gelaat, soms gevolgd door flushing 

Aanvallen zijn hetzij spontaan, hetzij bij drukverhoging in het abdomen, na CT-contrast of excitantia 

c. Diagnose 

 Tijdig eraan denken; verhaal van AH plus triade van hoofdpijn, hartkloppingen en zweten 

 Dosage van catecholaminen en hun metabolieten in urine 

o Voorkeursanalyse = metanefrines 

o Adrenaline en noradrenaline: diagnostisch zo >2x bovengrens 

o Cave: vals-positief bij stress, ziekte, medicatie, ethanol 

 Lokalisatie van tumor (na urinecollectie) 

o Veel adrenaline duidt op bijnier, veel noradrenaline duidt op ectopie 

o CT, MRI 

o Scintigrafie met MIBG, vooral bij negatieve CT of MRI 



 

 

d. Behandeling 

 Heelkunde (meestal laparoscopisch) 

o Na goede voorbereiding (α-, nadien ß-blockers of Ca-antagonisten) 

o Goede anesthesiecontrole (cave crisisuitlokking) 

 α- en ß-blockers 

o IV combinatie tijdens crisis of peroperatief, oraal igv functionele metastasen 

 

B. Ziekten van de bijniercortex 

1. Bijnierschorsinsufficiëntie 

a. Etiologie 

Primair = ziekte van Addison 

 Auto-immuun, soms geassocieerd met andere auto-immuunziekte 

 Destructie door inflammatoire/infectieuze aandoeningen 

 Destructie door tumoren 

 Destructie door vasculaire insufficiëntie (bloeding, infarct) 

 Iatrogeen: na bijnierchirurgie 

 Zeldzaam: congenitaal, adrenoleukodystrofie, familiale glucocorticoïdendeficiëntie. 

Secundair aan hypothalamo-hypofysaire pathologie 

Tertiair: na onderbreking van glucocorticoïden  

b. Symptomen 

Presenteren als progressief optredende klachten of plotse, acute en levensbedreigende crisis 

 Moeheid, spierzwakte 

 Anorexie, vermagering, braken, atypische GI-klachten 

 Hyperpigmentatie, vnl handpalmen en mondmucosa 

 Hypotensieklachten, aanvankelijk vooral orthostatisch 

 Zouthonger 

 Hypoglycemie 

 Seksuele dysfunctie is mogelijk maar niet primair; eerder door algemene verslechtering 

 Acute bijniercrisis 

c. Diagnose 

 Cortisoldeficiëntie: 

o Serumcortisol bepalen 

 Basaal 

 Na stimulatie (ACTH-injectie, ITT of CRH stimulatie) 

 Aldosterondeficiëntie (bij primaire bijnierschorsinsufficiëntie 

 Secundaire aanpassingen 

o Serum-ACTH is zeer hoog 

o Plasmarenine-activiteit (PRA) is verhoogd 

 Ionenstoornissen 

o Na↓, K↑, HCO3
-↓, glycemie↓, Ca↑ 



 

 

d. Behandeling 

 Causaal indien mogelijk 

 Substitutie: 

o Cortisoldeficiëntie: hydrocortison PO, diurn patroon nabootsen (’s ochtends 

grootste deel van de dosis), verder obv kliniek en urinaire excretie 

o Aldosterondeficiëntie: 9α-fludrocortison à rato van 30-200µg PO/d, aan te pasesn 

obv klinische evolutie en PRA 

o Bijnierandrogenen: meestal geen substitutie 

 Educatie: 

o Nood aan continue behandeling 

o Tijdelijke dosisverhoging bij stress 

o Identificatiekaart 

o Cave: crisis door plotse zoutbeperking, zoutverlies of diuretica 

2. Hyperfunctie van de bijnierschors 

a. Primair hyperaldosteronisme 

1. Definitie 

Groep afwijkingen met chronische hypersecretie van aldosteron, niet secundair aan 

stimulatie door het RAAS (hoge PAC; plasma-aldosteronconcentratie), met lage PRA en 

aanleiding tot hypertensie. 

2. Etiologie 

 Bijnieradenoom in 2/3 van de gevallen, = klein solitair goedaardig adenoom 

 Bilaterale nodulaire hyperplasie of idiopathisch hyperaldosteronisme ±1/3; diffuse en 

focale hyperplasie in de zona glomerulosa, etiologie onbekend 

 Zeldzame oorzaken in <1%; carcinoom, genetisch... 

3. Symptomen 

 Arteriële hypertensie; van oudsher 

onderschatte oorzaak van AH 

 Hypokaliëmie, meestal niet sterk 

uitgesproken tenzij na een zoutrijk dieet 

 Metabole alkalose 

 Milde hypernatremie en 

hypomagnesemie 

4. Diagnose 

Onderscheiden van: 

o Secundair hyperaldosteronisme (hoge 

PAC en PRA) 

o Lage PAC en PRA bijvoorbeeld Cushing 

door ectopische ACTH-productie 

5. Screening 

 Hypokaliëmie en hypertensie 

o Ernstige of therapieresistente AH 

o Bijnierincidentaloma met AH 

o Hypertensie en familiaal voorkomen van early-onset AH of CVA<40j 

o Hypertensieve eerstegraadsverwanten van bekende patiënten 



 

 

 Screeningstest: dosage van PAC en PRA. PAC typisch hoognormaal-verhoogd (>15ng/dL), 

PRA is onmeetbaar laag. PAC/PRA ratio is dus hoog bij primair hyperaldosteronisme. 

 Bevestiging van aldosteronexces: 

o Zoutbelastingstest  

 PO: 6g NaCl/d voor 3d; urinair aldo, Na en creat; plasma Na en K 

 IV: 2L NaCl0,9%/4u; daarna PAC-meting (<15ng/dL) 

o Proeftherapie met spironolacton; moet hypokaliëmie en AH corrigeren 

o Onderscheid adenoom – nodulaire hyperplasie dmv CT of MRI, eventueel 

aangevuld met veneuze sampling voor PAC 

6. Behandeling 

 Adenoom: 

o Medicamenteus: spironolacton + zoutarm dieet 

o Heelkundig: laparoscopisch, normalisatie BD in >70% 

 Hyperplasie: 

o Medicamenteus: spironolacton + zoutarm dieet, soms andere antihypertensiva 

b. Hypercortisolisme: syndroom van Cushing 

1. Etiologie 

 Endogeen: 

o ACTH-dependent (70%): 

 Hypofysair adenoom, 

gewoonlijk <1cm en 

opgebouwd uit basofiele 

ACTH-producerende 

cellen, secundaire 

bijnierschorshyperplasie 

 Ectopische ACTH- of CRF-

productie door tumoren 

o ACTH-independent (15%): 

 Bijnieradenoom 

 Bijniercarcinoom 

 Exogeen:  

o Door inname van hoge dosis glucocorticoïden 

2. Symptomen 

 Metabool: 

o Lipiden:  

 Magere armen en benen 

 “Moon facies”, buffalo hump, supraclaviculair vet en exoftalmie 

 Abdominale obesitas 

o Eiwitten: 

 Spieratrofie met proximale spierzwakte 

 Huidveranderingen: purpere striae op abdomen en dijen, dunne broze 

huid met frequent ecchymosen en hyperpigmentatie 



 

 

 Verhoogde kans op peptisch ulcus 

 Osteoporoserisico 

o Koolhydraten: 

 Diabetes of lagere glucosetolerantie 

 Mineralocorticoïd effect: 

o Na↑/K↓ met AH 

o Enkel bij uitgesproken cortisoloverproductie 

 Toename van eetlust met gewichtstoename 

 Groeiretardatie bij kinderen 

 Toegenomen risico op trombo-embolie 

 Immuunsysteem: 

o Immuunsuppressie, verhoogd infectierisico 

o Schimmelinfecties of heropflakkering van TBC 

 Psychisch: 

o Emotionele labiliteit, soms manie of 

depressie 

 Invloed op geslachtshormonen: 

o Als er ook exces van bijnierandrogenen is: 

acne, hirsutisme, virilisatie 

o Suppressie van GnRH met hypogonadisme 

3. Diagnose 

Obv klinisch vermoeden, pas beeldvorming bij biochemische bevestiging. 

 Screening cortisolexces: 

o Bepaling plasmacortisol of speekselcortisol 

 ’s Avonds normaal <7.5µg/dL 

 Na avond voordien dexamethason normaal ’s morgens <1.8µg/dL 

 Verlies van diurne variatie op 24-uursprofiel 

o Urinaire cortisolexcretie 

 Bevestiging cortisolexces: 

o Verhoogde cortisolemie na inname van 2mg dexamethason voor 2d 

4. Differentiaaldiagnose 

 ACTH-independent 

o Bijniertumor 

 Lage ACTH-concentratie 

 Zeer hoge cortisolemie bij carcinoom, evt cosecretie androgenen 

 Beeldvorming met CTI of MRI bijnieren 

 ACTH-dependent 

o Hypothalamo-hypofysaire Cushing 

 Normaal tot licht verhoogde ACTH-concentratie 

 MRI hypofyse; in 40% geen letsel gevisualiseerd 

 Selectieve bilaterale sampling van de sinus petrosus: ACTH-gradiënt >2 

basaal en >3 na CRH-injectie. 

 Bilaterale bijnierschorshyperplasie op CT/MRI 

o Ectopische ACTH-secretie 

 Zeer hoge ACTH en cortisol 

 Vaak metabole alkalose en hypokaliëmie 



 

 

 Primaire tumor moet opgespoord worden adhv beeldvorming 

 Selectieve veneuze ACTH-sampling op diverse plaatsen 

o Exogeen 

 Anamnese 

 Laag cortisol, laag ACTH 

5. Behandeling 

 Hypothalamo-hypofysaire Cushing: 

o Transsfenoïdale heelkunde 

o Bilaterale bijnierresectie (zelden) 

o Ketoconazole inhibeert cortisolproductie (voorbereiding heelkunde) 

o Hypofysaire bestraling (zelden) 

 Ectopische ACTH-secretie 

o Tumorresectie wanneer mogelijk 

o Ketoconazole of somatostatine-R-antagonisten 

o Bilaterale bijnierresectie 

 Bijniertumor 

o Tumorresectie wanneer mogelijk 

o Medicatie wanneer inoperabel of bij persisterende ziekte 

3. Congenitale bijnierschorshyperplasie 

a. Etiologie 

Is een reeks van congenitale afwijkingen in de biosynthese van bijnierschorshormonen, met 

secundaire hyperplasie van de bijnieren door ACTH-overproductie. Typisch is er lagere 

cortisolproductie en afhankelijk van de plaats van syntheseblock verlaagde of verhoogde productie 

van mineralocorticoïden en bijnierandrogenen. Vooral 21-hydroxylasedeficiëntie komt veel voor, 

11-hydroxylasedeficiëntie is een stuk zeldzamer. 

 21-hydroxylasedeficiëntie 

o Meest frequent 

o Autosomaal recessief 1/50.000 

o Cortisoldeficiëntie ± aldosterondeficiëntie 

o Androgeenexces 

 Bij meisje: pseudohermafrodisme 

 Bij jongen: pubertas praecox zonder testisvergroting 

b. Symptomen 

 Deficiëntie van cortisol en/of aldosteron 

 Exces van androgenen: 

o Foetaal: onvolledige genitale differentiatie bij meisjes 

o Postnataal: vroege virilisatie, pubertas praecox 

o Hirsutisme of cyclusstoornissen bij milde, late-onset vormen 

c. Diagnose 

 Dosering van plasmasteroïden vlak voor de syntheseblock 

 Intermediair verhoogde plasmaconcentratie; meting na ACTH-stimulatie 

 Salt-losing vorm: gedaald aldosteron/gestegen PRA, hypoNa, hyperK 

 Verhoogd vrij serumtestosteron bij vrouwen 



 

 

d. Behandeling 

 Klassieke vorm: substitutie met hydrocortison, met mineralocorticoïden 

 Niet-klassieke vorm: bij klachten ACTH-suppressie en daardoor androgeenexces met 

hydrocortison ofwel met dexamethason of prednisolon voor het slapen. 

4. Hirsutisme en virilisatie 

a. Definitie 

 Hirsutisme is overdreven beharing van het mannelijke type bij de vrouw, soms acné 

 Virilisatie geeft ook andere mannelijke kenmerken, en verlies van vrouwelijke kenmerken 

b. Etiologie 

 PCOS: biochemisch en klinisch hyperandrogenisme samen met oligo/anovulatie 

 Idiopathisch hirsutisme: meestal lichte stijging van androgenen in serum, zowel van ovariële 

als van adrenale oorsprong. Soms normale hormoonconcentratie: verhoogde gevoeligheid? 

 Enzymstoornissen in biosynthese zijn zeldzaam 

 Androgeenproducerende tumoren geeft meestal virilisatie, daarna hirsutisme 

 Ziekte van Cushing 

c. Behandeling 

 Heelkunde bij tumor 

 Cosmetisch 

 Medicamenteus ngl oorzaak: 

o Bij 21-OH-asedeficiëntie: ACTH-suppressie met hydrocortison of dexamethason 

o Bij PCOS of idiopathisch hirsutisme: 

 Ovariële suppressie 

 Antiandrogenen: cyproteronacetaat 

 Metformine 

 

C. Bijnierincidentaloma 
Zijn frequent sinds CT en MRI. Naast functionaliteit moet ook maligniteit worden uitgesloten. 

Maligniteit wordt vooral bepaald door grootte (>4cm) en radiologische kenmerken. Functionaliteit 

uitsluiten gebeurt door urinaire metanefrines te bepalen in 24u-collectie, een ionogram, 24u 

cortisolurie. Bij AH ook PAC en PRA bepalen, ratio als PAC hoognormaal en PRA laag is. 

Enkel behandelen bij functionaliteit en/of verdenking op maligniteit. 

  



 

 

ZIEKTEN VAN DE BIJSCHILDKLIEREN EN CALCIUMMETABOLISME 
Het totale gewicht van de vier klieren 

samen is ±120mg. Ze liggen normaal achter 

de schildklier, maar vooral de onderste 

kunnen een variabele lokalisatie vertonen.  

A. Hypoparathyroïdie 

1. Etiologie 

 Deficiënte PTH-secretie 

o Postoperatief (meest 

frequent) 

o Hypomagnesiëmie 

o Idiopathisch (zeldzaam) 

o Congenitaal (zeldzaam) 

 Deficiënte PTH-werking 

o Abnormaal PTH 

o Deficiëntie van signalisatie 

2. Symptomen 

 Door hypocalcemie: verhoogde 

neuromusculaire excitabiliteit 

o Ernstig: 

 Carpopedaalspasmes 

 Veralgemeende tetanie 

 Laryngospasme 

o Mild: 

 Paresthesieën 

 Chvostek en Trousseau positief 

 Positief EMG 

 Door ectopische calcificaties 

o Cataract 

o Parkinsonisme (zeldzaam) 

 Psychisch: depressie – psychose 

3. Diagnose 

 Bevestiging van daling van geïoniseerd of eiwit-gecorrigeerd calcium 

 Uitsluiting van andere oorzaken van hypocalciëmie: 

o Hypovitaminose D 

o Chronische nierinsufficiëntie 

o Magnesium 

o deficiëntie 

o Pancreatitis 

 PTH-bepaling voor differentiaaldiagnose 

o Laag bij gewone hypoparathyroïdie 

o Hoog bij pseudohypoparathyroïdie 

4. Behandeling 

 Calciumsupplement PO 



 

 

 Levenslange toediening van vitamine D-metabolieten 

B. Primaire hyperparathyroïdie 

1. Etiologie 

 Primair 

o Meestal één adenoom, soms multipel 

o Soms hyperplasie van alle vier 

o Extreem zelden een carcinoom 

o Vooral bij postmenopauzale vrouwen, soms familiaal. 

 Tertiair: ontstaan van bijschildklierhyperplasie door secundaire oorzaken maar na correctie 

van die oorzaak blijft PTH-hypersecretie bestaan. 

2. Symptomen 

 Dikwijls asymptomatisch 

 Algemene klachten: moeheid, adynamie, hoofdpijn, depressie 

 Niersymptomen: polyurie, polydipsie, nierstenen 

 GI-symptomen: anorexie, peptisch ulcus, pancreatitis 

 Bot- en kraakbeenletsels 

o Vaak veralgemeend, lage botdensiteit 

o Pseudojicht of chondrocalcinose: artritisverschijnselen 

o Zware cystische ontkalkingen (zeldzaam) 

3. Diagnose 

 Uitsluiten van andere oorzaken van hypercalciëmie: 

o Tumoren 

 Hematologisch, beenmerginvasie 

 Maligne met botmetastasen 

 Secretie van botresorberende factoren 

o Granulomateuze ziekten met excretie van D3 door 1α-hydroxylase-activiteit 

o Endocrinologische ziekten 

 Hyperthyroïdie 

 Addison(crisis) 

o Immobilisatie tijdens hogere bot-turnover 

o Medicatie 

o Familiale hypocalciurische benigne hypercalciëmie (FHH) 

 Zeldzame inactiverende mutatie van CaSR, autosomaal dominant 

 Gekenmerkt door laag urinair calcium en hypercalciëmie 

 Opsporen van positieve argumenten voor PTH-exces: 

o Verhoogd of inadequaat PTH 

o Laag serumfosfaat en verminderde tubulaire resorptie 

o Hoge calciumexcretie (<>FHH) 

 Lokalisatie van bijschildklieren 

o Echo hals 

o Bijschildklierscintigrafie 

4. Behandeling 

 Heelkunde: wegnemen van adenoom of hyperplastisch bijschildklierweefsel. Bij leeftijd <50, 

lage botmassa, beperkte nierfunctie en/of hoog serumcalcium. 



 

 

 Conservatief: als men niet aan richtlijnen voor heelkunde voldoet. Voldoende hydratatie en 

halfjaarlijks opvolgen van serumcalcium, eventuele vitamine D-deficiëntie behandelen. 

 Medicamenteus: 

o Antiresorptieve therapie voor bot; o.a. bisfosfonaten bij maligne hypercalciëmie ter 

voorbereiding van heelkunde, bij inoperabiliteit of gefaalde chirurgie. 

o Calcimimetica: cinacalcet verlaagt serumcalcium en PTH maar heeft geen effect op 

het bot. Gegeven bij inoperabiliteit, gefaalde chirurgie en blijvende hypercalciëmie. 

 

C. Secundaire hyperparathyroïdie 
Ontstaat wanneer het serumcalcium langdurig laag is, vooral bij: 

 Vitamine D-deficiëntie of metabolismestoornis 

 Chronische nierinsufficiëntie: renale osteodystrofie ontstaat vooral door 

o Fosfaatretentie aangezien inname en absorptie de excretie overtreft. Hierdoor 

verhoogd serumfosfaat en gedaald serumcalcium. 

o Deficiënte D3-productie door verminderde niermassa en hyperfosfatemie. Dit geeft 

minder calciumabsorptie uit de darm, minder mineralisatie en PTH-hypersecretie. 

 Klinisch is er vooral een progressieve botontkalking/osteomalacie en veralgemeende 

spierzwakte. Soms zijn er secundair ook metastatische calcificaties. 

 Biochemisch ziet men laag Ca, hoog P, hoge ALP, hoge PTH 

 Behandeling  

o Bij CKD: 

 Hyperfosfatemie verminderen door inname en absorptie te beperken 

 D3 toedienen 

o Bij vitamine D-deficiëntie: substitutie, cholecalciferol of α-calcidiol 

 

D. Metabole botziekten 
Het skelet bestaat uit een reeks cellen omgeven door een ECM van organisch (1/3) en anorganisch 

(2/3) materiaal. De organische matrix bestaat vooral uit collageen en niet-collagene bestanddelen. 

De anorganische matrix bestaat vooral uit calcium en fosfaat dat omgevormd wordt tot 

hydroxyapatietkristallen. De regeling van botaanmaak en –afbraak is traag en complex 

1. Osteomalacie en rachitis 
Gekenmerkt door een tekort aan mineralisatie van de organische botmatrix, dus een overmaat aan 

nieuwgevormd doch niet-verkalkt osteoïd 

a. Etiologie & pathogenese 

1. Stoornis in vitamine D-beschikbaarheid of metabolisme 

 Onvoldoende synthese in de huid (kinderen, bejaarden, 

donkere huidskleur) 

 Onvoldoende absorptie of overdreven GI-verlies 

(vetmalabsorptie) 

 Onvoldoende metabolisatie in de lever 

 Onvoldoende metabolisatie in de nier 

o Aangeboren of verworven 

 Vitamine D-resistentie 



 

 

2. Onvoldoende aanvoer van calcium 

3. Onvoldoende beschikbaarheid van fosfaat (vooral door urinair verlies) 

b. Symptomen 

1. Kinderen 

 Vooral in eerste levensmaanden: rachitis 

 Vertraagde groei en tandontwikkeling 

 Hypotonie, spierzwakte 

 Vervorming van het skelet (X-benen, vertraagde fontanelsluiting, Harrisonsulcus) 

2. Volwassenen 

 Botpijn bij druk 

 Spierzwakte 

 Fractuur en pseudofracturen 

c. Diagnose 

 Soms typische radiologische bevindingen 

o Bij kinderen: 

 Vertraagde ossificatie van epifyse 

 Verbreding van groeikraakbeenschijven 

 Vervorming van het skelet 

o Bij volwassenen: 

 Pseudofracturen, veralgemeend lagere botdensiteit 

 Biochemisch: 

o Laag/laagnormaal serumcalcium 

o Laag serumfosfaat 

o Laag D3 

o Secundaire hyperparathyroïdie 

d. Behandeling 

 Causaal zo mogelijk 

 Vitamine D-substitutie 

o Bij gewone deficiëntie D3 PO, hogere doses bij malabsorptie 

o Bij 1α-hydroxylasedeficiëntie: D-metabolieten 

 Mineraaldeficiëntie 

o Calciumsupplementen 

o Fosfaatsupplementen 

2. Osteoporose 

a. Definitie 

Is een heterogene aandoening met multifactoriële etiologie die frequent voorkomt bij oudere, 

vooral vrouwelijke populatie en kan leiden tot ernstige morbiditeit en mortaliteit. 

De botmassa neemt af, hoewel het mineraalgehalte per bot en de organische matrix ongewijzigd 

blijfven. Na progressieve toename door enchondrale en periostale botvorming in jongere jaren, met 

het bereiken van de piekbotmassa, wordt de botafbraak op een gegeven moment groter dan de 

aanmaak bij iedere cyclus van remodellering. Vele factoren zijn hierop van invloed. 

De grens vanaf wanneer men spreekt van gedaalde botmassa is moeilijk te definiëren; het makkelijk 

optreden van fracturen of indeukingen is echter ee duidelijke indicatie van verminderde 

draagkracht. Vaak gaat hieraan radiologisch aantoonbare osteopenie vooraf. 



 

 

Ideaal gebruikt men een dual x-ray absorptiometrie (DEXA), waarmee de botmassa (BMC) en 

densiteit per oppervlakte van bot (BMD). Deze worden vergeleken met de gemiddelde waarden van 

leeftijdsgenoten. Zo wordt osteoporose gedefinieerd als BMD<2.5SD onder het gemiddelde van de 

botmassa op jeugdige leeftijd. Bij <1SD spreekt men van osteopenie, en bij elke standaarddeviatie 

die men daalt verdubbelt het relatieve fractuurrisico. 

Gesofistikeerder is de FRAX-score, een absoluut risico berekend obv BMD, leeftijd, geslacht... 

b. Etiologie & pathogenese 

1. Primaire osteoporose 

Het botgehalte neemt af met de leeftijd, maar kan soms versneld verlopen: 

 Juveniele idiopathische osteoporse (zeldzaam) 

 Postmenopauzale osteoporose: snellere verlaging in botmassa door oestrogenentekort. 

Vooral tussen 50-70 jaar, voornamelijk trabeculair bot aangetast 

 Seniele osteoporose: bij beide geslachten >75 jaar, vooral in corticaal bot 

Risicofactoren zijn o.a.: 

 Vrouwelijk geslacht 

 Vroege menopauze 

 Blank ras 

 Tengere lichaamsbouw 

 Fysieke inactiviteit 

 Roken 

 Laag calcium- en hoge eiwitinname, alcoholabusus 

2. Secundaire osteoporose 

 Hormonaal 

o Hyperthyroïdie 

o Hyperparathyroïdie 

o Hypercortisolisme 

o Hypogonadisme 

 Niet-hormonaal 

o Malabsorptie 

o Malnutritie 

o Immobilisatie 

o Levercirrose 

o Maligniteiten 

o Osteogenesis imperfecta (familiaal; jong fracturen en blauwe sclerae) 

c. Symptomen 

 Fracturen en verwikkelingen daarvan 

o Vertebrale indeuking zonder trauma; pijn, lengteverlies 

o Laagenergetische fracturen van pols, femurhals en ribben 

 Verminderde botdensiteit bij onderzoek (BMC-bepaling op femur en lumbaal, DEXA) 

 Symptomen van secundaire oorzaak 

d. Behandeling 

 Causaal bij secundaire vormen 

 



 

 

 Preventief  

o Valpreventie 

o Calcium en vitamine D optimaliseren 

o Fysieke activiteit verhogen 

 Curatief 

o Voldoende calcium icm voldoende vitamine D 

o Resorptieremmers: 

 Bisfosfonaten remmen botafbraak en verhogen botmassa met reductie van 

wervel- en heupfracturen. Zijn synthetische pyrofosfaat-analogen die 

osteoclastactiviteit inhiberen. Aangewezen bij bewezen osteoporose of ij 

het starten van langdurige glucocorticoïden bij risicogroepen.  

Neveneffecten zijn vooral van GI-aard; niet bij IV-vormen. 

 SERMs verminderen borstcarcinoomrisico en reduceren fractuurrisico met 

50%, maar soms is er ongunstig effect op postmenopauzale symptomen en 

verhoogd trombo-embolisch risico. 

 Denosumab remt botresorptie door osteoclasten immunologisch te 

inhiberen 

o Anabolen: 

 PTH 1-34 stimuleert botvorming meer dan afbraak en reduceert het 

optreden van wervelfracturen met 50%. Dit effect stabiliseert echter na 

ongeveer 1.5 jaar therapie.  

 Strontiumranelaat (wordt amper nog gebruikt) 

 Combinatietherapie 


