
Daling van het HbA1c bij diabetespatiën-

ten is gunstig voor sommige risicofacto-

ren zoals het totaal cholesterol, de trigly-

ceridenspiegel en de bloeddruk. Het

effect op een aantal andere is echter niet

consistent of zelfs tegengesteld. Dat 

vond Annemarie Becker bij een deelgroep

van de Hoorn-studie. Een randomized

controlled trial naar het effect van een 

scherpe instelling (glucose <6,5 mmol/l)

en een matige instelling (glucose <8,5

mmol/l) leverde niks op. Er was te weinig

verschil in de behandeling tussen beide

onderzoeksgroepen en dat zou een van

de redenen zijn waarom het HbA1c in

beide groepen na 2 jaar niet verschilde. In

plaats van alle gegevens weg te gooien,

bekeken de onderzoekers de hele groep

(n=166) nu als een cohort. Daarin verge-

leken ze de diabetespatiënten mét een

daling van het HbA1c met de groep waar-

in dat gelijk bleef of zelfs steeg. Bij een

daling van het HbA1c (gemiddeld -0,56)

nam het insulinegehalte aanzienlijk meer

toe dan in de groep met een stijging van

het HbA1c (6,3 versus 0,3) en ook het

fibrinogeengehalte steeg in de goed gere-

guleerde groep meer (0,22 g/l versus 0,15

g/l). Een hoog fibrinogeen- of insulinege-

halte hangt samen met een relatief hoge
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kans op hart- en vaatziekten. De groepen

zijn klein (55 patiënten) zodat de opmer-

kelijke, maar niet-significante resultaten

voorzichtig geïnterpreteerd moeten wor-

den. Volgens de onderzoekers zouden

deze resultaten kunnen verklaren waarom

de macrovasculaire mortaliteit bij scherp

instellen niet daalt. De bronnen – het

EMGO-instituut en de Hoorn-studie –

van deze twijfel aan de noodzaak scherp

in te stellen zijn onverdacht. Het proef-

schrift biedt op zijn minst enige grond

voor twijfel aan het nut van een al te

scherpe instelling. (JZ)
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Waarom strikte glucosecontrole 
weinig helpt

Laat uw bejaarde patiënten wandelen en

voorspel wie dement wordt. Dat is de

consequentie van het artikel dat

Verghese et al. onlangs publiceerden in

het New England Journal of Medicine. Zij

onderzochten in een mooi prospectief

cohortonderzoek de manier van lopen

van 422 thuiswonende 75-plussers, die

ten tijde van het begin van het onderzoek

niet dement waren. Bij 85 personen wer-

Abnormale gang voorspelt dementie
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den aan het begin van het onderzoek

afwijkingen in het lopen geconstateerd.

Na een mediane follow-up van 6,6 jaar

kon bij 125 personen de diagnose

dementie worden gesteld. Men onder-

scheidde onder andere dementie van

Alzheimer en vasculaire dementie.

Personen met een afwijkende gang had-

den ruwweg een twee keer zo grote kans

dement te worden in vergelijking met

personen die normaal liepen. Het abnor-

male looppatroon voorspelde niet voor

dementie van Alzheimer, maar wel voor

vasculaire dementie (hazard ratio 3,5). Het

bleek bovendien dat de manier van afwij-

kend lopen van belang was. Zo bleken

een onstabiele gang (hazard ratio 2,6),

een frontale gang waarbij korte pasjes

met de voeten ver uit elkaar worden

gemaakt en de voeten moeilijk opgetild

kunnen worden (hazard ratio 4,3) en een

hemiparetische gang (hazard ratio 13,1)

enigszins tot goed te voorspellen wie

dement werd. Verrassenderwijs waren

een parkinsonachtige en een atactische

gang niet voorspellend. 

Blijkbaar is er in de hersenen al lang

voordat dementie optreedt een vasculair

proces aan de gang dat zich eerst mani-

festeert in de manier van lopen en dat

pas na jaren uitmondt in vasculaire

dementie. Het is voor mij echter de vraag

in hoeverre de hazard ratio’s vertekend

zijn doordat er in de voorgeschiedenis

van personen met een hemiparetische

gang bijna driemaal zo vaak een CVA

voorkwam. (PL)
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