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Samenvatting 
 
De vraag, die aan dit proefschrift ten grondslag ligt, is, hoe effectief is een aantal zelfzorginterventies 
bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (T2DM). De interventies die zijn onderzocht zijn chroom- en 
kaneelsupplementen, een apparaat met als doel om de bloeddruk te verlagen en zelfcontrole van 
bloedglucosewaarden met behulp van een bloedglucosemeter, specifiek bij patiënten met T2DM die 
daarvoor geen insuline gebruiken. De huidige richtlijnen betreffende T2DM adviseren verschillende 
interventies (indien van toepassing): het stoppen met roken, het beperken van de alcoholconsumptie 
tot 2 eenheden per dag, het intensiveren van lichaamsbeweging, het verminderen van het 
lichaamsgewicht, het beperken van natriuminname en het gezonder gaan eten. Naast deze ‘actieve’ 
interventies, komen patiënten in aanraking met een overmaat aan andere mogelijkheden om zelf iets 
aan hun diabetes te doen, zoals ook ‘passieve’ vormen van zelfzorginterventies. Een selectie van 
populaire voorbeelden hiervan is onderwerp van studie geweest en onderdeel van het voorliggende 
proefschrift. De verschillende hoofdstukken zullen in het kort hieronder worden besproken. 
 
CHROOM 
De eerste interventie, die is onderzocht, is trivalent chroom. In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van 
de mogelijke werking, die chroom zou kunnen hebben bij patiënten met T2DM besproken. In een 
onderzoek bij dieren en één individueel geval, bleek afwezigheid van chroom in de voeding te leiden 
tot het ontstaan van T2DM, omdat er ernstige insulineresistentie optrad (1,2). Suppletie met chroom 
leidde bij de dieren en de individuele patiënte uiteindelijk tot een normoglycemie zonder het gebruik 
van bloedglucoseverlagende middelen. Op cellulair niveau is duidelijk geworden dat chroom een rol 
speelt bij de glucose homeostase (3). De oligopeptide ‘apo-chromoduline’ (ook bekend als ‘apo-low-
molecular-weight chromium-binding substance’) is belangrijk voor de activatie van de insuline 
receptor. Voor een deel is de activatie van de insuline receptor afhankelijk van het aantal chroomionen 
dat gebonden is aan dit eiwit (er zijn 4 mogelijke bindingsplaatsen). De activatie kan tot een 8-voudige 
toename van de insuline receptor activatie leiden bij maximale chroombinding aan ‘apo-chromoduline’ 
(4). Uit een gerandomiseerde, gecontroleerde studie bij Chinese mensen met T2DM (gepubliceerd in 
1997) kwamen de eerste, zeer bemoedigende resultaten naar voren wat betreft het effect van chroom 
op de glucose regulatie (5). In vergelijking met de placebogroep, daalde het HbA1c in de groep die 
chroompicolinaat gebruikte met bijna 2 procentpunten. Studies bij mensen zonder diabetes lieten ook 
zien dat chroomsuppletie kan leiden tot een geringe gewichtsreductie (6). Op basis van de studie in 
China werd een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie opgezet bij 
insulineresistente patiënten met T2DM met een slechte glucose regulatie (zie hoofdstuk 3). De 
patiënten stonden onder behandeling in de tweede lijn en gebruikten minimaal 50 eenheden insuline 
per dag. Zestig patiënten werden geselecteerd, waarvan 53 werden gerandomiseerd in een groep die 
1000 microgram chroom, 500 microgram chroom, of een placebo kreeg gedurende een periode van 6 
maanden. Het HbA1c was aan het begin van de studie 9,5% en daalde gemiddeld met 0,3 tot 0,5% in 
de verschillende groepen. Er werden tussen de verschillende groepen geen significante verschillen 
gevonden (1000 microgram versus placebo: 0,0%, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI): -0,8 tot 0,8). 
Verder werden er ook geen verschillen gevonden wat betreft het gewicht, de bloeddruk of de 
vetspectrumwaarden. 
Een tweede studie werd opgezet om te onderzoeken of de resultaten van de eerste studie 
gerepliceerd zouden kunnen worden (zie hoofdstuk 4). Vanwege vermeende mutagene bijwerkingen 
van chroompicolinaat werd dit preparaat tijdelijk van de markt gehaald. Daarom werd een andere 
chroomverbinding gebruikt voor de tweede studie, namelijk organisch gebonden trivalent chroom in 



gist. Aan deze gerandomiseerde dubbelblinde, placebogecontroleerde studie namen 57 patiënten met 
T2DM deel gedurende een periode van 6 maanden. Patiënten kregen of 400 microgram chroom of 
placebo. De patiënten in deze studie werden in de eerste lijn behandeld met orale, 
bloedglucoseverlagende middelen en hadden een HbA1c aan het begin van de studie van 7,0% tot 
8,5%. Betreffende HbA1c, lichaamsgewicht, bloeddruk, insulineresistentie, lichaamsvet en 
vetspectrum werden na 6 maanden geen verschillen gevonden tussen de interventie- en de 
controlegroep. Ten opzichte van placebo steeg het HbA1c in de interventie groep met 0,24% (95% BI: 
-0,06 tot 0,54). Hoofdstuk 5 is een reactie op een systematische review die in 2007 is gepubliceerd in 
het tijdschrift ‘Diabetes Care’. In deze review, waarin de studie beschreven in hoofdstuk 4 nog niet 
was geïncludeerd, werd geconcludeerd dat chroomsuppletie het HbA1c kan verlagen met 0,6%. Een 
subanalyse, specifiek bij westerse patiënten of bij studies van goede methodologische kwaliteit, 
ontbrak. Het beschreven gunstige effect kan voornamelijk worden verklaard door de eerder genoemde 
studie (van slechte methodologische kwaliteit) bij Chinese patiënten (5). In een reactie van de auteurs 
van de review op onze brief, presenteerden zij een subanalyse waarin de Chinese studie werd 
geëxcludeerd. De veronderstelde verbetering, wat betreft het HbA1c, veroorzaakt door chroom 
suppletie daalde daarbij van 0,6% naar 0,3%. Echter, bij een subanalyse bij alleen westerse studies 
was de daling van het nuchtere glucose van 0,5 mmol/l bij T2DM patiënten, gesuppleerd met chroom 
ten opzichte van placebo, niet significant. Er werden helaas geen resultaten gepresenteerd 
betreffende het HbA1c. 
De auteurs van de review hebben in Medline een zoekactie uitgevoerd tot 8 augustus 2006. Om in 
staat te zijn de discussie en samenvatting aan te vullen met meer recente gegevens werd de volgende 
zoekactie in de Medline databasis uitgevoerd (27 augustus 2009): ((chromi* OR "Chromium"[MeSH]) 
AND (diabeti* OR diabete* OR diabeto* OR "Diabetes Mellitus"[MeSH])) AND ((clinical[Title/Abstract] 
AND trial[Title/Abstract]) OR clinical trials[MeSH Terms] OR clinical trial[Publication Type] OR 
random*[Title/Abstract] OR random allocation[MeSH Terms] OR therapeutic use[MeSH Subheading]) 
De zoekactie leverde 46 aanvullende literatuurreferenties op. Na het lezen van de titels en 
samenvattingen bleven er 5 referenties van mogelijk geschikte studies over, exclusief de studie 
beschreven in hoofdstuk 4 (7-11). De eerste studie was een dubbelblinde, gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde studie bij 30 Taiwanese patiënten met T2DM. Deze patiënten werden in drie 
groepen verdeeld, namelijk een groep die placebo, een groep die 1000 microgram chroom (chroom 
gist) en een groep die 1000 microgram of chroom in combinatie met vitamine C and vitamine E 
ontving. Het HbA1c daalde significant in de groep die chroom ontving van 10,2% (standaard deviatie 
(SD) 0,5) naar 9,5% (SD 0,2). Helaas werden er geen placebogecontroleerde analyses uitgevoerd. 
Echter, in de placebogroep steeg het HbA1c met 0,1%. De overige 4 studies hadden geen interventie 
groep die alleen chroom ontving. 
 
KANEEL 
Hoofdstuk 6 bestaat uit een literatuurstudie die de effecten van kaneel op de glucose regulatie 
bespreekt. Hoewel de mogelijke rol van kaneel in de glucose homeostase niet geheel duidelijk is, zijn 
er wel twee mechanismen beschreven waarbij kaneel zou leiden tot een verhoogde insuline receptor 
activiteit en een stimulatie van de glycogeen synthese (12,13). Vele dierstudies, die zijn uitgevoerd, 
hebben laten zien dat kaneel tot een verbetering van de glucose regulatie leidt. In tegenstelling tot de 
bevindingen bij de dierstudies, is bij de 5 studies uitgevoerd bij mensen (waarvan 3 bij T2DM), slechts 
bij één placebogecontroleerde studie een gunstig effect van kaneel op de nuchtere 
glucoseconcentratie gevonden (14). Deze studie werd uitgevoerd in Pakistan. Helaas hebben de 
onderzoekers geen HbA1c gemeten. Bovendien hebben zij, ondanks opvallende verschillen in 
nuchtere glucosewaarden aan het begin van de studie (variërend van 11,4 mmol/l tot 16,7 mmol/l), 
geen correctie uitgevoerd voor deze verschillen in hun analyses, noch hebben zij 
placebogecontroleerde analyses verricht. Om voor dit proefschrift ook recente literatuur mee te 
kunnen nemen, werd de zoekactie, zoals in hoofdstuk 6 beschreven, opnieuw uitgevoerd op 27 
augustus 2009. Hierbij werden 44 nieuwe referenties gevonden. Na het lezen van de titels en 
samenvattingen, bleven een systematische review en 7 studies over waarin het effect van kaneel bij 
mensen met T2DM werd onderzocht (15-22). Drie studies hadden een openlabel studieopzet, waarbij 
onderzocht werd wat eenmalige inname van kaneel voor effecten zou hebben op de postprandiale 



glucosewaarden (15,16,22). Eén studie was uitgevoerd in Groot-Brittannië bij 8 gezonde mannen. Dit 
was een enkelblind, placebogecontroleerd, cross-over onderzoek, waarin deze mannen 3 gram kaneel 
innamen voor een periode van 14 dagen (18). Er werden geen verschillen gevonden in postprandiale 
glucoseconcentraties. In een andere studie, uitgevoerd in de VS bij 22 mensen zonder diabetes, maar 
met nuchtere glucosewaarden tussen de 5,6 en 6,9 mmol/l, werd in een dubbelblinde, 
gerandomiseerde studie 500 mg kaneel extra per dag gedurende 12 weken vergeleken met placebo 
(17). In de kaneelgroep daalde de nuchtere glucosewaarde significant van 6,5 mmol/l naar 5,9 mmol/l, 
terwijl in de placebogroep deze waarde steeg van 6,2 mmol/l naar 6,3 mmol/l. Helaas is er geen 
correctie verricht voor het verschil in de waarden aan het begin van de studie tussen de groepen. 
Twee studies zijn er gevonden, die bij patiënten met T2DM zijn uitgevoerd (20,21). De eerste is een 
enkelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie bij 60 patiënten in Thailand (20). Het 
verschil van 0,2% in HbA1c dat werd gevonden in het voordeel van de kaneel behandelde groep was 
statistisch niet significant. De tweede studie werd uitgevoerd bij 60 patiënten in de VS en had een 
gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd karakter (21). De patiënten in de interventiegroep 
kregen 1 g kaneel oraal per dag voor de duur van drie maanden. In de interventiegroep steeg het 
HbA1c van 7,2% naar 7,4%, in vergelijking met een stijging van 7,1% naar 7,2% in de placebogroep 
(geen significant verschil). In de systematische review, waarin de Thaise studie niet was geïncludeerd, 
liet de meta-analyse een effect van kaneel ten opzichte van placebo zien op de nuchtere 
glucosewaarden van -1,0 mmol/l (95% BI: -2,6 tot 0,7) en op het HbA1c van 0,01% (95% BI: -0,20 tot 
0,22) (11). 
 
ADEMHALINGSOEFENINGEN 
Hoofdstuk 7 en 8 bevatten twee studies waarin de effecten van ademhalingsoefeningen met behulp 
van een apparaat (Resperate®) op de bloeddruk werd onderzocht. De achtergrond van de 
werkzaamheid van de Resperate® is, dat door het langzaam en regelmatig ademhalen de 
hartslagvariabiliteit toeneemt, waarmee de baroreflex gevoeligheid ook zou toenemen. De verbeterde 
autonome functie die hierdoor ontstaat wordt gezien als een belangrijke factor in het verbeteren van 
hypertensie (24,25). De eerste studie is een gerandomiseerde enkelblinde gecontroleerde studie. 
Hierin werden 30 mensen met T2DM geïncludeerd met een systolische bloeddruk tussen de 
140 en 160 mm Hg gedurende een periode van 8 weken. Een groep kreeg de Resperate® en de 
andere groep een discman met muziek. Hen werd gevraagd de ademhalingsoefeningen te volgen, 
dan wel muziek te luisteren gedurende 15 minuten per dag. De Resperate® helpt bij het vertragen van 
de ademhaling door in het bijzonder de muzikale tonen die de expiratie begeleiden heel langzaam te 
verlengen. Tussen de interventiegroep en controle groep werd na 8 weken geen verschil gevonden in 
zowel bloeddruk (zowel thuis door de patiënten zelf als door de onderzoeker gemeten), als 
kwaliteit van leven parameters. Het verschil in systolische bloeddruk, als gemeten door de 
onderzoeker tussen de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep was 4.7 mm Hg (95% BI: -
2,3 tot 11,7). Het begeleidende, redactionele commentaar in het tijdschrift waar deze studie is 
gepubliceerd, gaf aan dat het niet meten van de autonome functie, of daar een afgeleide van, een 
belangrijke beperking van onze studie was (26). Een hoge prevalentie autonome dysfunctie zou een 
oorzaak kunnen zijn voor een niet gevonden verschil tussen de studiegroepen. 
 
Dit heeft mede geleid tot het opzetten van een tweede studie, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 8. De 
opzet van deze studie is in essentie hetzelfde, echter in deze studie werden mensen zonder diabetes 
geïncludeerd. Ook de resultaten waren in essentie hetzelfde. Het verschil in systolische bloeddruk als 
gemeten door de onderzoeker tussen de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep was -4.2 
mm Hg (95% BI: -12.4 tot 3.9). 
Hoofdstuk 9 is een beschouwing van de literatuur betreffende dit onderwerp. In de literatuur zijn twee 
studies gevonden die bij mensen met T2DM de Resperate® hebben onderzocht. Een van deze 
studies is in hoofdstuk 7 beschreven. De andere studie is uitgevoerd door de fabrikant van de 
Resperate® in Israel. De conclusie van dit onderzoek was dat de systolische bloeddruk in de 
interventiegroep ten opzichte van de controlegroep significant daalde met 11,7 mm Hg (27). Wij 
hebben bij beide studies tevens naar de methodologische kwaliteit gekeken en hebben geconcludeerd 
dat de Israëlische studie van slechte methodologische kwaliteit was. Bij patiënten zonder 



diabetes is er maar één studie van goede methodologische kwaliteit die een significant gunstig effect 
heeft gevonden van de Resperate® ten opzichte van de controle groep, namelijk een verschil in 
systolische bloeddruk van 4,6 mm Hg. Een update van de zoekstrategie leverde geen nieuwe studies 
op (31 augustus 2009).  
 
ZELFCONTROLE VAN BLOEDGLUCOSEWAARDEN 
Dat zelfcontrole van bloedglucosewaarden bij patiënten met diabetes, die insuline gebruiken, een 
gunstig effect heeft op onder andere de glycemische regulatie is bekend (28). Op basis van de 
gemeten waarden, kunnen leefstijl en insulinedoseringen worden aangepast en hypoglycemieën 
worden gedetecteerd. Het is echter onduidelijk wat de effecten van zelfcontrole zijn op de glycemische 
regulatie bij patiënten met T2DM die daarvoor geen insuline gebruiken (29). 
In hoofdstuk 10 staat een reactie op een systematische review gepubliceerd in het tijdschrift ‘Diabetes 
Care’ in 2005. Dezelfde review werd gelijktijdig gepubliceerd in de ‘Cochrane Library’ (30). In het 
tijdschrift ‘Diabetes Care’ concludeerden de auteurs dat het HbA1c significant daalde met 0,39% als 
gevolg van de zelfcontrole, terwijl zij in de Cochrane concludeerden dat zelfcontrole misschien tot een 
verbetering kan leiden. Juist vanwege methodologische problemen werd in de Cochrane publicatie 
geen meta-analyse verricht, welke wel werd uitgevoerd in de ‘Diabetes Care’ publicatie. Een 
belangrijke oorzaak voor de methodologische problemen was een slechte methodologische kwaliteit 
van de meeste tot op dat moment gepubliceerde studies. In de discussie, naar aanleiding van onze 
reactie, concludeerde de hoofdredacteur van ‘Diabetes Care’: “Naar mijn mening, laat het beschikbare 
bewijs tot op heden niet zien dat zelfcontrole van bloedglucosewaarden leidt tot een verbetering van 
het HbA1c.” (31). 
Dit motiveerde ons tot het opzetten van een gerandomiseerde studie, welke is beschreven in 
hoofdstuk 11. Het was een 1 jaar durende gerandomiseerde, gecontroleerde studie waarin 41 T2DM 
patiënten werden gerandomiseerd over twee groepen. Een groep werd gevraagd zelfcontrole uit te 
voeren en de andere groep continueerde zijn of haar gebruikelijke zorg. Zelfcontrole bestond uit het 
twee dagen per week bepalen van een nuchtere en 3 postprandiale glucosewaarden (waarvan een 
dag in het weekend). De deelnemende patiënten hadden bij het begin een HbA1c tussen de 7,0% en 
8,5% en hadden als bloedglucoseverlagende medicatie 1 of 2 orale middelen.  
Het verschil in HbA1c tussen de groepen na 1 jaar was -0.05% (95% BI: -0.51, 0.41). Tevens werden 
metingen verricht aangaande de kwaliteit van leven, tevredenheid van de behandeling en diabetes 
gerelateerde symptomen. Betreffende deze parameters werden er tussen de twee groepen geen 
verschillen gevonden, behalve op een dimensie van de SF-36 (een kwaliteit van leven vragenlijst). Op 
een schaal van 0 tot 100, verslechterde de dimensie gezondheidsverandering in de zelfcontrolegroep 
ten opzichte van de controlegroep met 12.0 (95% BI: -20.9 tot -3.1). De dimensie 
gezondheidsverandering 
bestaat uit 1 vraag met vijf mogelijke antwoorden, waarbij de vraag als volgt luidt: “Hoe beoordeelt u 
nu uw gezondheid over het algemeen, vergeleken met een jaar geleden?”. De conclusie van onze 
studie was dat zelfcontrole geen gunstige effecten had op de glycemische regulatie, en dat het de 
gezondheidsperceptie verslechterde. Hoofdstuk 12 is een literatuurstudie, waarin in Medline 
systematisch is gezocht naar studies die het effect van zelfcontrole bij niet insulinegebruikende T2DM 
patiënten hebben onderzocht. Tevens zijn de referenties van de gevonden studies en reviews 
doorzocht op potentiële, aanvullende studies. Na de Cochrane publicatie, die eerder is besproken 
(hoofdstuk 10), zijn er maar 5 studies gepubliceerd van goede methodologische kwaliteit van de, in 
totaal 9 gevonden studies. Een van deze studies vond een gunstig effect van zelfcontrole ten opzichte 
van de controlegroep op het HbA1c, namelijk -0,24% (95% BI: -0,45 tot -0,03). In de andere 4 studies 
varieerden de gemiddelde niet significante verschillen van 0,0% tot 0,2% in het voordeel van 
zelfcontrole. Al met al verbetert zelfcontrole de glycemische regulatie niet. In vier van de gevonden 
studies werd kwaliteit van leven gemeten, waarvan twee studies van slechte en twee studies van 
goede methodologische kwaliteit. Bij de eerste twee studies was er een studie die een verbetering liet 
zien in een enkele kwaliteit van leven parameter in de zelfcontrolegroep ten opzichte van de 
controlegroep, en de andere studie liet geen veranderingen zien. In de twee studies van goede 
methodologische kwaliteit, werd verslechtering gezien van een paar kwaliteit van leven parameters in 
de zelfcontrolegroep ten opzichte van controlegroep. Deze resultaten bevestigen de resultaten zoals 



gevonden in onze studie (hoofdstuk 11) en geven aan dat het gebruik van de bloedglucosemeter bij 
mensen met T2DM, die daarvoor geen insuline gebruiken, niet zinvol is om de glycemische regulatie 
te verbeteren. De conclusie van mijn dissertatie is dat er geen bewijs is dat het gebruik van de vier 
onderzochte interventies, te weten chroomsupplementen, kaneelsupplementen, een apparaat dat met 
behulp van ademhalingsoefeningen beoogt de bloeddruk te verlagen, en zelfcontrole van 
bloedglucosewaarden, leidt tot een verbetering in de behandeling van westerse patiënten met T2DM. 
Voor wat de zelfcontrole betreft geldt dat specifiek voor de groep T2DM patiënten die geen insuline 
gebruiken. 
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