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H

et is algemeen geweten dat de Verenigde Staten een heuse epidemie van
zwaarlijvigheid en diabetes kennen, in die mate zelfs dat type 2 diabetes
(ouderdomsdiabetes of niet-insulineafhankelijke diabetes) tegenwoordig al bij
adolescenten en kinderen voorkomt! Ook weten we dat zowel de goede als de slechte
gewoonten uit Amerika enkele jaren later ook bij ons binnenwaaien… Diabetes en
zwaarlijvigheid vormen echter een basis voor hart- en vaatziekten en die blijven nog
altijd de belangrijkste doodsoorzaak in onze contreien.
Het thema dat de Belgische Cardiologische Liga dit jaar voor de Week van het Hart
heeft gekozen is het «METABOOL SYNDROOM». Dat is een wat enigmatische
benaming voor een reeks risicofactoren waarvan de gemene deler op
fysiopathologisch vlak de resistentie tegen insuline is en het voornaamste klinisch
element de buikzwaarlijvigheid.
Het metabool syndroom is makkelijk op te sporen aan de hand van een bloedstaal
en een bloeddrukmeting, en vooral een meting van de buikomvang of tailleomtrek.
Naast de stethoscoop wordt dus ook een doodeenvoudige lintmeter een essentieel
diagnose-instrument voor uw huisarts! De tailleomtrek is immers een maat voor de
hoeveelheid vet rond de buikorganen (buikvetzucht), en professor André Scheen –
wereldwijd erkend als specialist ter zake – legt u nauwkeurig uit hoe het komt dat
dit buikvet een nadelige invloed heeft voor onze slagaders.
Overigens: wat de populariteit van het metabool syndroom in de medische wereld
verklaart, is dat de strijd – naast enkele geneesmiddelen die bestemd zijn om de
insulineresistentie tegen te gaan – hoofdzakelijk berust op een verbetering van onze
leefgewoonten; die maatregelen worden beschreven in de tekst van Nicolas
Guggenbühl en zijn in vier woorden samen te vatten: « beter eten, meer bewegen ».
Ik wens u veel leesplezier!

Prof. Dr. Christian Brohet
Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad
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Prof. Dr. André J. SCHEEN
Universiteit van Luik,
Diensthoofd diabetologie,
voeding en stofwisselingsziekten,
Departement geneeskunde,
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INLEIDING

N

og altijd zijn hart- en vaataandoeningen de voornaamste doodsoorzaak in
de industrielanden. Ze worden in de hand gewerkt door tal van risicofactoren zoals roken, hypercholesterolemie, hoge bloeddruk en diabetes mellitus.
Naast die klassieke risicofactoren wordt ook het metabool syndroom steeds meer
beschouwd als een belangrijke factor, het is tegenwoordig zelfs uitgegroeid tot een
heus volksgezondheidsprobleem. Het metabool syndroom houdt nauw verband
met zwaarlijvigheid en dan in het bijzonder buikzwaarlijvigheid (viscerale vetzucht).
Als gevolg van de veranderde manier van leven die te maken heeft met de industrialisering, is het metabool syndroom de jongste tientallen jaren fors toegenomen.
Doordat meerdere cardiovasculaire risicofactoren gelijktijdig bij eenzelfde persoon
aanwezig zijn, leidt het metabool syndroom tot een groter morbiditeits- en mortaliteitsrisico door coronaropathie (waaronder hartinfarct) en door cerebrovasculaire
aandoeningen (waaronder hersentrombose) (figuur 1).

Figuur 1: Schematische weergave, in ‘ijsbergvorm’, van het metabool syndroom en van
therapeutische doelen voor de verschillende ondergedompelde en uitstekende afwijkingen.

7

1520 BrochureNL:Mise en page 1

27/08/07

9:48

Page 8

Ook neemt het risico toe dat men type 2 diabetes ontwikkelt en die aandoening maakt
op haar beurt de cardiovasculaire prognose een stuk slechter.

De voornaamste doelstellingen van deze monografie zijn
1 kort ingaan op de geschiedenis van het metabool syndroom;
2 de definitie ervan in de klinische praktijk vastleggen;
3 wijzen op het veelvuldig voorkomen van dit syndroom in geïndustrialiseerde
samenlevingen;
4 bondig uitleggen welke cruciale rol viscerale vetzucht speelt;
5 in herinnering brengen waarom het metabool syndroom een rol speelt bij
atherosclerose en de verwikkelingen daarvan;
6 ook wijzen op de beperkingen van dit syndroom voor de exacte inschatting van
iemands cardiovasculair risico; en ten slotte
7 beschrijven waarop de klinische aanpak gebaseerd is, zijnde hoofdzakelijk
maatregelen inzake gezond leven en voeding, eventueel ook het gebruik van
bepaalde geneesmiddelen.
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KORTE HISTORIEK

J

ean Vague uit Marseille was in 1956 de eerste die de aandacht vestigde op de
relatie tussen zwaarlijvigheid van het zogeheten mannelijke type
(buikzwaarlijvigheid) en atherosclerose. Zowat dertig jaar later werd ingezien dat de
toename van het insulinegehalte in het plasma (hyperinsulinemie) de band vormt
tussen zwaarlijvigheid (met name buikzwaarlijvigheid) en de cardiovasculaire
risicofactoren zoals hoge bloeddruk en dyslipidemie. Korte tijd nadien, in 1988,
maakte Reaven van insulinoresistentie de kern van het syndroom, dat hij de nodige
populariteit meegaf door het de raadselachtige naam ‘syndroom X’ te geven.
Het syndroom X kreeg nog andere namen: insulineresistentiesyndroom,
(pluri)metabool syndroom of cardiovasculair metabool syndroom, naar gelang men
de nadruk legt op de vermoedelijke oorzaak (insulineresistentie), op de klinische
manifestaties (combinatie van meerdere metabolische afwijkingen) of op de gevolgen
(cardiovasculaire en in het bijzonder coronaire complicaties). Sinds een tiental jaren
is men vooral ‘metabool syndroom’ als algemeen erkende benaming gaan hanteren.
Steeds meer wordt daarbij aangetoond dat buikzwaarlijvigheid – met de buikomvang
(tailleomtrek) als opvallendste klinische merker – daarin een doorslaggevende rol
speelt.
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DEFINITIES VAN HET METABOOL SYNDROOM

V

an de verschillende definities die in de loop der jaren het licht hebben gezien,
is die van het National Cholesterol Education Program- Adult Treatment Panel
III (NCEP-ATP III) het populairst geworden; ze werd in 2001 opgesteld in de Verenigde
Staten. Krachtens deze definitie lijdt iemand aan het metabool syndroom wanneer hij
of zij ten minste drie van de volgende vijf risicofactoren vertoont (Tabel 1):
I Buikzwaarlijvigheid, d.w.z. een tailleomtrek van :
> 102 cm voor mannen en
> 88 cm voor vrouwen
I Triglyceridengehalte in nuchtere toestand > 150 mg/dl
I Verlaagd HDL-cholesterolgehalte :
< 40 mg/dl bij mannen en
< 50 mg/dl bij vrouwen
I Bloeddruk > 130/> 85 mm Hg
I Glycemie in nuchtere toestand > 110 mg/dl
(in 2004 werd deze waarde verlaagd tot > 100 mg/dl).
Een nieuwe definitie, een zogeheten consensusdefinitie, werd recent voorgesteld door
de International Diabetes Federation (IDF). Ze is sterk gebaseerd op die van het NCEPATP III maar vertoont een paar specifieke verschillen; het belangrijkste daarvan is de
buikomvang (tabel 1). In de IDF-definitie wordt de tailleomtrek namelijk een criterium
sine qua non (zonder buikzwaarlijvigheid geen metabool syndroom) en de kritische
omtrekwaarde is niet langer universeel maar afgestemd op de etnische afkomst. Voor
Europeanen komt dat neer op een verlaging van de drempelwaarden in vergelijking
met de oorspronkelijke waarden van het Amerikaanse NCEP-ATP III: > 94 cm voor
mannen en > 80 voor vrouwen. Naast dat onontbeerlijk geacht anthropometrisch
criterium moet men nog ten minste twee andere factoren uit de lijst van de definitie van
het NCEP-ATP III vertonen om aan het metabool syndroom te lijden. Deze nieuwe
definitie van het metabool syndroom geeft met andere woorden doorslaggevende
waarde aan buikvetzucht (zie verder bij fysiopathologie). Doordat ze de drempelwaarden
voor de tailleomtrek verlaagt, kan deze definitie de prevalentie van het syndroom
vergroten, in het bijzonder in Europese landen.
10
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Tabel 1 : Vergelijking van de in aanmerking genomen criteria bij de twee recentste definities
van het metabool syndroom: die van het National Cholesterol Education Program-Adult
Treatment Panel III (NCEP-ATP III 2001) en die van de International Diabetes Federation
(IDF 2005).

Criterium

NCEP-ATP III 2001

IDF 2005

Tailleomtrek

> 88 (V) of 102 cm (M)

> 80 (V) of 94 cm (M) (*)

Bloeddruk

> 130/85 mm Hg

> 130/85 mm Hg

Glycemie (nuchter)

> 110 mg/dl (**)

> 100 mg/dl

Triglyceriden

> 150 mg/dl

> 150 mg/dl

HDL-cholesterol

< 50 (V) of 40 (M) mg/dl

< 50 (V) of 40 (M) mg/dl

(*) volgens de IDF een absoluut noodzakelijk criterium om van een metabool syndroom te
kunnen spreken, maar de drempel varieert volgens etnische afkomst (tabelwaarde geldig voor
Europeanen)
(**) drempelwaarde verlaagd tot 100 mg/dl in de herwerkte versie van 2005 (11)
M: Mannen

V: Vrouwen

fotolia © ludovic rhodes
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PREVALENTIE

D

e prevalentie van het metabool syndroom hangt samen met de
gehanteerde definitie, maar ook met de kenmerken van de onderzochte
populatie – etnie, geslacht, leeftijd en body mass index. De prevalentie neemt
aanzienlijk toe met de leeftijd (van minder dan 10% onder de 30 jaar tot meer dan
40% bij 60-plussers) en met het lichaamsgewicht (van minder dan 10% bij mensen
met een normaal gewicht tot meer dan 50% bij zwaarlijvigen). Toch kan men er
niet omheen dat het syndroom steeds meer jonge mensen treft, met inbegrip van
kinderen en adolescenten; de reden daarvoor is precies de toenemende
prevalentie van zwaarlijvigheid binnen deze bevolkingsgroep.
In een Belgisch onderzoek met betrekking tot een willekeurig staal van meer dan
8.000 ogenschijnlijk gezonde mensen tussen 35 en 55 jaar, gerecruteerd door
huisartsen in de regio van Erpe-Mere, blijkt de globale prevalentie van het
metabool syndroom 9,4% te bedragen als men uitgaat van de definitie van het
NCEP-ATP III; ze stijgt echter tot 16,4% met de IDF-definitie als uitgangspunt. Welke
definitie men ook hanteert, de prevalentie ligt bij mannen ongeveer twee keer zo
hoog als bij vrouwen en verdubbelt eveneens in de leeftijdsgroep van 46-55 jaar,
vergeleken met die van 35-45.
Het Belgisch BEST-onderzoek (Belgian Evaluation of Screening and Treatment of
high risk patients based on waist and age) onderzocht meer dan 9.000 patiënten
van huisartsen in Vlaanderen en Wallonië tussen 45 en 70 jaar maar zonder
cardiovasculaire aandoeningen, en het bevestigt dat alleen al de meting van de
tailleomtrek toelaat een aanzienlijk percentage van de mensen met metabool
syndroom op te sporen.
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ETIOPATHOGENIE

D

e oorzaken van het metabool syndroom zijn multifactorieel en vallen schematisch uiteen in twee categorieën van bronnen: predispositie (genetisch of
verworven in utero) en omgevingsfactoren (figuur 2).

Figuur 2 : Potentiële bijdrage van de verschillende etiopathogene factoren van het metabool
syndroom: van genetische factoren tot omgevingsfactoren.

SLECHTE
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Predispositie
Duizenden jaren heeft de menselijke soort met honger gekampt en door de
natuurlijke selectie is de kans op overleven groter voor wie sparende genen heeft die
de opslag van een energiereserve vergemakkelijken. Jammer genoeg spelen diezelfde
genen een uiterst nadelige rol als er voedsel in overvloed is: ze maken hun eigenaar
dan vatbaar voor zwaarlijvigheid en metabool syndroom. Een andere oorzaak van
predispositie voor dit syndroom ligt bij een onderontwikkeling van de placenta die
leidt tot groeiachterstand in utero en tot een gering geboortegewicht in vergelijking
met andere borelingen na eenzelfde zwangerschapsduur.
Ook deze afwijking spoort de genen aan tot een vlottere opslag van energie, die
nadelig wordt wanneer er geen tekorten zijn. Deze predispositie zal zich op jongere
leeftijd en in een ernstiger vorm manifesteren wanneer de betrokkene al vroeg wordt
blootgesteld aan ongunstige omgevingsfactoren.

Omgevingsfactoren
Het staat boven elke twijfel verheven dat de omgevingsfactoren bovenop deze
predispositie een enorme rol spelen. Ze vormen op zich de verklaring voor de
aanzienlijke toename van de prevalentie van het metabool syndroom gedurende de
afgelopen decennia.
Dat ons lichaam minder energie moet verbruiken maar intussen kan beschikken over
een overvloed aan voedsel, leidt eerst tot overgewicht en vervolgens tot
zwaarlijvigheid. Gebrek aan lichaamsbeweging verergert bovendien de insulineresistentie in de skeletspieren. Dat geldt eveneens voor een voeding die te rijk is aan
verzadigde vetten.
Ten slotte verminderen ook stress en roken de insulinegevoeligheid, terwijl regelmatig
maar matig alcoholverbruik (zo’n twee glazen per dag) haar veeleer lijken te
verbeteren.
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FYSIOPATHOLOGIE

H

et teveel aan vet en in het bijzonder de buikvetzucht speelt een essentiële rol
in de fysiopathologie van het metabool syndroom. De mechanismen
waardoor het buikvet precies bijdraagt tot het syndroom, zijn allicht van velerlei aard.
Het buikvet is gevoeliger voor de lipolytische hormonen (met name de
catecholaminen) en doordat het zich op die specifieke plaats binnen het lichaam
bevindt, overspoelt het bij voorkeur de lever met vetzuren. Die verstoren de
leverstofwisseling, die meer triglyceridenrijke lipoproteïnen gaat produceren (vandaar
de toename van het triglyceridengehalte en, in tweede orde, de verlaging van het
HDL-gehalte binnen de definitie van het metabool syndroom) en ook meer glucose
(vandaar de lichte hyperglycemie in nuchtere toestand).

Figuur 3 : Illustratie van de voornaamste fysiopathologische mechanismen die een rol spelen bij
de ontwikkeling van het metabool syndroom
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Daarnaast gaat zwaarlijvigheid, en in het bijzonder buikvetzucht, gepaard met een
afzetting van triglyceriden buiten het vetweefsel, onder meer in de lever, de spieren
en de alvleesklier. Dit verschijnsel draagt bij tot de lipotoxiciteit, verergert de
insulineresistentie in de lever en de skeletspieren en bemoeilijkt de
insulineafscheiding door de alvleesklier.
Daarnaast is overtollig vet in het algemeen en buikvet in het bijzonder in staat het
vrijkomen van verschillende hormonen te beïnvloeden (met name het
adiponectinegehalte vermindert) en een reeks inflammatoire stoffen te produceren,
en ook dat zijn verschijnselen die uiteindelijk leiden tot verergering van de
insulineresistentie. Bovendien maken deze stoffen ook de endotheeldysfunctie erger
en kunnen ze bijdragen tot versnelde atherosclerose. (Figuur 3).
Ten slotte kunnen de adipocyten niet alleen angiotensinogeen aanmaken, een stof die
kan bijdragen tot verhoging van de bloeddruk (de laatste merker van het metabool
syndroom), maar ook plasminogeen activator inhibitor-1 (PAI-1), een stof die trombose
in de hand werkt.
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METABOOL SYNDROOM ALS CARDIOVASCULAIRE
MERKER/ RISICOFACTOR

D

e belangrijkste Amerikaanse en Europese organisaties erkennen het metabool
syndroom intussen als een cardiovasculaire risicofactor van belang (figuur 5).
Zeer talrijk zijn de onderzoeken die aantonen dat het gevaar voor cardiovasculaire incidenten in mindere of meerdere mate toeneemt in aanwezigheid van het metabool
syndroom. Uit meta-analyse van de prospectieve onderzoeken die in 1998-2004 werden
gepubliceerd, blijkt een relatief risico van 1,65 (d.w.z. een toename van het risico met
gemiddeld 65%) voor cardiovasculaire aandoeningen bij mensen die lijden aan het metabool syndroom volgens de definitie van het NCEP-ATP III, in vergelijking met mensen
zonder het syndroom.
Het metabool syndroom behelst een aantal afwijkingen die stuk voor stuk ook cardiovasculaire risicofactoren zijn (figuur 1). Het gaat om meerdere redenen gepaard met
een groter cardiovasculair en meer bepaald coronair risico. In de eerste plaats werkt
het syndroom atherosclerose in de hand en gaat het op significante wijze gepaard met
min of meer ernstige slagaderlaesies en in het bijzonder kransslagaderlaesies. Daarnaast bevordert het syndroom een endotheeldysfunctie die ondanks angiografisch gezonde kransslagaders verantwoordelijk zou kunnen zijn voor ischemie van de hartspier.
Ten slotte gaat het metabool syndroom gepaard met een protrombotische toestand en
een pro-inflammatoire toestand, waarvan de nauwe relaties met complicaties van atherosclerose intussen bekend zijn.
Dat het cardiovasculair risico toeneemt bij mensen met het metabool syndroom, wekt
geen verbazing aangezien van elk der verschillende componenten van het syncroom is
aangetoond dat ze het gevaar voor verwikkelingen in verband met atherosclerose significant doen toenemen. Doch volgens meerdere onderzoeken zou het metabool syndroom zelf niet echt bijkomende gegevens aanbrengen in vergelijking met de som van
de betreffende risicofactoren.
Figuur 5 :
Schematische
weergave van de
natuurlijke evolutie
van het metabool
syndroom, die
uiteindelijk leidt tot
cardiovasculaire
complicaties.
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BEPERKINGEN VAN HET METABOOL SYNDROOM VOOR
HET KWANTIFICEREN VAN HET CARDIOVASCULAIR RISICO

H

et metabool syndroom is ontoereikend om op een nauwkeurige wijze het
cardiovasculair risico in te schatten. Het lijdt immers geen twijfel dat iemand
die het syndroom heeft maar met criteriumwaarden net boven de aanvaarde
drempelwaarden, een heel wat geringer risico moet vertonen dan iemand met
dezelfde combinatie van criteria maar waarvan de waarden een stuk hoger liggen.
Daarnaast lijkt het vrij evident dat iemand met alle vijf de criteria van het metabool
syndroom theoretisch een hoger cardiovasculair risico moet vertonen dan iemand
die op basis van slechts drie criteria aan het syndroom lijdt.
Ten slotte is het waarschijnlijk dat de verschillende mogelijke combinaties van drie
van de vijf factoren die in de definitie van het syndroom zijn opgenomen, niet
noodzakelijk dezelfde verhoging van het cardiovasculair risico meebrengen.
In zijn huidige definitie is het metabool syndroom op zich dus geen nauwkeurig
instrument om iemands reëel cardiovasculair risico te kwantificeren. Daartoe kan
men beter een beroep doen op de berekening van het risico over een periode van
tien jaar, ofwel door de Framingham-vergelijking (coronair morbi-mortaliteitsrisico)
ofwel met behulp van de Europese SCORE-tabel (cardiovasculair mortaliteitsrisico).
Daarbij dient men te beseffen dat deze risicoberekening hoofdzakelijk gebruik maakt
van andere variabelen dan degene die voor het metabool syndroom in aanmerking
worden genomen, zoals leeftijd, geslacht, roken en totaal cholesterolgehalte; alleen
de systolische bloeddruk maakt eveneens deel uit van de definitie van het metabool
syndroom.
Beide benaderingen dient men bijgevolg als complementair en niet als concurrentieel
te beschouwen. Interessant is dat een metabool syndroom het coronair of
cardiovasculair risico verhoogt bij relatief jonge mensen bij de klassieke berekeningen
van het risico over een periode van tien jaar niet meteen een uitgesproken risico
opleveren.
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VAN METABOOL SYNDROOM TOT
CARDIOMETABOOL RISICO

D

e term 'cardiometabool risico' wordt sinds kort door verschillende
internationale instanties gehanteerd om het globale risico dat men type 2
diabetes en hart- en vaatziekten ontwikkelt weer te geven. Met dit concept zouden
aanhangers en critici van het metabool syndroom verzoend moeten kunnen
worden. Het cardiometabool risico neemt immers de traditionele risicofactoren in
aanmerking, zoals ze opgenomen zijn in de vergelijking van Framingham en de
SCORE-tabel (leeftijd, mannelijk geslacht, roken, verhouding LDL/HDL-cholesterol,
hoge bloeddruk, diabetes, vermoedelijke genetische factoren door een familiale
voorgeschiedenis van vroegtijdige coronaropathie).
Daarnaast houdt het ook rekening met de extra bijdrage van buikzwaarlijvigheid
en/of insulineresistentie, evenals met de stofwisselingsmerkers die er verband mee
houden, zoals hypertriglyceridemie.
Nochtans lijdt het geen twijfel dat andere merkers, die nog specifieker verband
houden met intra-abdominale vetzucht (waarvan een loutere meting van de
buikomtrek, zoals opgenomen als criterium in de huidige definitie van het
metabool syndroom, een ontoereikend beeld geeft) en met de dysfunctie van die
vetmassa (zoals recent werd gepoogd met CRP-hs - C-reactief proteïne met hoge
gevoeligheid, een merker van een latente ontsteking), nog moeten worden
geïdentificeerd. Zij zouden het in de toekomst mogelijk moeten maken nog beter
te achterhalen welke mensen een zeer groot risico lopen dat ze hart- en vaatziekten
en/of type 2 diabetes ontwikkelen.
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BEHANDELING

D

e behandeling van het metabool syndroom berust op een verandering van
levenswijze: regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding en stoppen
met roken. Die maatregelen hebben het voordeel dat ze tegelijk inwerken op
meerdere afwijkingen die, binnen het syndroom, van ver of dichtbij verband
houden met insulineresistentie. Als deze algemene maatregelen inzake voeding
en levensstijl ontoereikend blijven, dient men eventueel geneesmiddelen voor te
schrijven (figuur 6).

Figuur 6 : Illustratie van de therapeutische benaderingen van het metabool syndroom:
maatregelen inzake voeding en levenswijze moeten de voorkeur krijgen, geneesmiddelen dient
men te beschouwen als aanvulling bij mislukking.
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Voeding en levenswijze
Het spreekt vanzelf dat een aanpassing van voeding en levenswijze vooral van belang
zijn voor jonge mensen: ze moeten overgewicht voorkomen of corrigeren, een
gezonde en evenwichtige voeding bevorderen en aanzetten tot regelmatige
lichaamsbeweging.
Lichaamsgewicht onder controle houden
Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat bij mensen met overgewicht of
zwaarlijvigen een noemenswaardige verbetering van de merkers van het metabool
syndroom kon worden opgetekend na een relatief matig afslanken, met 5 à 10% van
het aanvankelijk gewicht. De redenen voor die soms spectaculaire verbetering van
het syndroom schuilen in het feit dat buikvet het makkelijkst wordt aangesproken
wanneer de calorieaanvoer ontoereikend is. Zo is aangetoond dat bij een afslanking
met 10% van het aanvankelijk lichaamsgewicht wel 25 tot 30% van de (peri)viscerale
vetmassa verdwijnt, wat ertoe bijdraagt dat heel wat stofwisselingsafwijkingen die
cardiovasculaire risicofactoren vormen ten minste gedeeltelijk worden gecorrigeerd.
Wijziging van het voedingspatroon
Naast het gewichtsverlies zou ook de kwantitatieve en/of kwalitatieve wijziging in de
macronutrimenteninhoud van de voeding eveneens een invloed kunnen hebben op
een aantal componenten van het metabool syndroom en bij problemen met de
regeling van het bloedsuikergehalte. Voeding die arm is aan verzadigde vetten en
verrijkt met mono- en/of polyonverzadigde vetzuren verdient aanbeveling; intussen
kiest men maximaal voor samengestelde i.p.v. enkelvoudige suikers en zorgt men
voor voldoende aanvoer van vezels.
Lichaamsbeweging
Regelmatig op uithouding gerichte spieroefeningen verrichten draagt bij tot
vermindering van de buikvetzucht, verbetering van de insulinegevoeligheid en
correctie van cardiovasculaire risicomerkers: het leidt met name tot een verhoging
van het HDL-cholesterolgehalte, verbetering van de glucosetolerantie en verlaging
van de bloeddruk. Lichaamsbeweging (minstens vijf keer per week 30 minuten) moet
dan ook deel uitmaken van om het even welk programma ter preventie van het
metabool syndroom en van hart- en vaataandoeningen, uiteraard mits daarbij de
gebruikelijke voorzorgen worden getroffen als het om risicopatiënten gaat.
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Geneesmiddelen die gewichtsverlies bevorderen
Meerdere geneesmiddelen zijn erkend voor de behandeling van overgewicht met
complicaties en zwaarlijvigheid (orlistat, Xenical®; sibutramine, Reductil®;
rimonabant, Acomplia®). Stuk voor stuk werken ze – in vergelijking met een placebo
– gewichtsverlies in de hand wanneer ze worden voorgeschreven in combinatie met
een matig hypocalorisch dieet. Dankzij deze geneesmiddelen verdrie- tot viervoudigt
het percentage mensen die erin slagen ten minste 10% van hun aanvankelijk gewicht
na een jaar te verliezen. Ze blijken eveneens, in verschillende opzichten, gunstige
effecten te hebben op bepaalde cardiovasculaire risicofactoren, in het bijzonder bij
zwaarlijvigen met het metabool syndroom of met type 2 diabetes. Die gunstige
effecten dient men evenwel af te wegen tegen de eventuele ongewenste effecten van
de betrokken geneesmiddelen en tegen hun kostprijs, te meer daar men ze naar alle
waarschijnlijkheid gedurende lange tijd zal moeten nemen.

Geneesmiddelen die de insulinegevoeligheid verbeteren
Ook al is het verband tussen insulineresistentie en het metabool syndroom niet
automatisch, toch speelt een vermindering van de insulinegevoeligheid ongetwijfeld
een niet te verwaarlozen rol bij dit syndroom. Het verbaast bijgevolg niet dat men
voorgesteld heeft bij mensen met het syndroom geneesmiddelen voor te schrijven
die de insulinegevoeligheid verhogen.
Het gaat vooral om welbekende middelen binnen de behandeling van type 2 diabetes,
een aandoening waarbij de insulineresistentie erg uitgesproken is (metformine,
Glucophage®, Metformax® ; rosiglitazon, Avandia ; pioglitazon, Actos). Metformine is
gebleken in staat te zijn type 2 diabetes te voorkomen bij risicopersonen en de
cardiovasculaire morbi-mortaliteit te verminderen bij zwaarlijvige type 2 diabetici.
Nierinsufficiëntie is echter een formele contra-indicatie voor het gebruik van
metformine.
Glitazonen (ook thiazolidinedionen genaamd) verbeteren specifiek de insulinegevoeligheid. Ze kunnen ook de evolutie naar type 2 diabetes verminderen. Hun
beschermend effect wat het gevaar voor cardiovasculaire verwikkelingen betreft,
staat nog ter discussie. Alleszins vormt hartinsufficiëntie een contra-indicatie voor
het gebruik ervan.
Diverse antihypertensiva (inhibitoren van het renine-angiotensinesysteem) verbeteren
de insulinegevoeligheid (vooral in vergelijking met diuretica of bètablokkers, die in dat
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opzicht veeleer een schadelijk effect hebben). Hun vermogen om het optreden van
type 2 diabetes te verminderen hebben ze bewezen bij mensen met hoge bloeddruk,
kransslagaderaandoeningen of hartdecompensatie. Bij patiënten met dit soort
pathologie en metabool syndroom (overigens een diabetesrisicofactor) moeten deze
geneesmiddelen in eerste instantie worden aangeprezen.

Beheersing van de andere risicofactoren
Dyslipidemie komt vaak voor bij zwaarlijvige patiënten met metabool syndroom. De
eerste therapeutische keuze is een statine, gezien de veelvuldige bewijzen die deze
moleculen hebben geleverd inzake doeltreffendheid op het vlak van cardiovasculaire
preventie. Elke patiënt met een metabool syndroom en een hoog cardiovasculair risico
(berekend met behulp van Framingham of SCORE) zou dan ook de voordelen van een
statine moeten genieten. Het residuele risico bij gebruik van statines kan echter nog
hoog blijven, en bij hoge hypertriglyceridemie en/of een verlaagd HDL-cholesterolgehalte kan de toevoeging van een fibraat (bij voorkeur fenofibraat, Lipanthyl®) of
een nicotinezuurafgeleide overwogen worden.
Het metabool syndroom gaat eveneens gepaard met een protrombotische toestand.
In het licht daarvan kan het redelijk lijken mensen met het syndroom te behandelen
met antiaggregantia (kleine doses aspirine), vooral indien het cardiovasculair risico bij
hen zeer hoog is.
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BESLUITEN

H

et metabool syndroom wekt sinds een tiental jaren toenemende belangstelling. Het heeft een complexe fysiopathologie waarin het buikvetweefsel, dat
metabolisch gesproken het actiefst is, een hoofdrol speelt. Er is een nauw (maar geen
automatisch) verband met resistentie tegen de werking van insuline. De klinische definitie van het syndroom vormt een pragmatische benadering om de risicopersonen op
te sporen en een therapie voor te stellen om met name de cardiovasculaire prognose
te verbeteren. Het metabool syndroom is immers samengesteld uit diverse afwijkingen,
die elk afzonderlijk als onschuldig kunnen worden beschouwd en dus arts noch patiënt
verontrusten. Maar wanneer ze samen voorkomen bij één persoon, vormen ze een aanzienlijke cardiovasculaire risicofactor. Een belangrijke boodschap voor de clinicus is dat
de ontdekking van één van de afwijkingen die deel uitmaken van het metabool syndroom – ongeacht welke, maar in het bijzonder de toename van de buikomvang – de
verplichting inhoudt op zoek te gaan naar de andere afwijkingen, aangezien wel degelijk is de afwijkingen ook afzonderlijk voorkomen.
Rekening houdend met de toegenomen prevalentie van buikzwaarlijvigheid, heeft men
al geopperd dat coronaire accidenten in de toekomst meer verband zouden kunnen
houden met het metabool syndroom dan met de klassieke afzonderlijke risicofactoren
zoals roken, hypercholesterolemie of hoge bloeddruk. Men kan het metabool syndroom
dan ook beschouwen als een ‘veel voorkomende stille doder’ die moet worden opgenomen binnen de evaluatie van het cardiovasculair risico, bijvoorbeeld met de klassieke berekeningsmethoden zoals de Framingham-vergelijking of het Europees
SCORE-model. Vooral bij jonge mensen is het opsporen en aanpakken van een metabool
syndroom van bijzonder groot belang.
Een beleid dat een gezondere manier van leven promoot is essentieel om de prevalentie en de gevolgen van het metabool syndroom te verminderen, maar diverse farmacologische benaderingen, die trouwens steeds talrijker worden, kunnen eveneens
overwogen worden. Ook al blijft de fysiopathologie van het syndroom nog niet helemaal bekend en is de beste manier om risicopersonen op te sporen nog altijd onderwerp van enige discussie, toch is het van belang dat artsen, overheid en publiek
gesensibiliseerd worden voor dit volksgezondheidsprobleem van eerste orde, vooral als
men de morbiditeit en de mortaliteit die met cardiovasculaire aandoeningen verband
houdt wil blijven verminderen.
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Voeding kan ons het beste verschaffen en ons voor het slechtste behoeden…
De strijd tegen het metabool syndroom wordt met mes en vork gevoerd. Overtollige vetophoping op buikhoogte voorkomen, daar gaat het om. We hebben het
dus over afslanken!
Lichaamsgewicht is niet in de eerste plaats een esthetische kwestie maar heeft vooral te maken met conditie en gezondheid. Ophoping van overtollig vet – en dan vooral
ter hoogte van de buik – gaat immers vaak gepaard met stofwisselingsstoornissen
en die kunnen evolueren tot het metabool syndroom. Bij overgewicht is enkele kilo’s afvallen op zichzelf al een zegen, zowel voor het vetgehalte in het bloed als voor
de bloeddruk en het insulinegehalte, om maar een paar dingen te noemen. Het loont
dus beslist de moeite, mits men voor een degelijk dieet kiest. Niet elk dieet maakt immers zalig… Uit den boze zijn in de eerste plaats alle ‘wonderdiëten’ die snelle
resultaten voorspiegelen zonder inspanning en… terwijl men eet wat men wil!
Ook een dieet dat berust op een beperkt aantal voedingswaren laat men best links
liggen, want dat dekt de behoeften van
het lichaam niet. Het is verkieslijk de
eetgewoonten in hun geheel aan te
passen: de aanvoer van overtollige
calorieën afremmen maar voldoende afwisseling houden
zodat men nog steeds de
verschillende noodzakelijke
voedingsstoffen (eiwitten, vitaminen, mineralen…) naar
binnen krijgt en er vooral
voor zorgen dat men niet de
hele dag met een hongergevoel kampt. Kortom:
licht en voedzaam eten,
maar ook lekker*.

* Aarzel niet om voor gepersonaliseerd advies contact op te nemen met een diëtist(e).
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Verzadiging als doel
De moeilijkheid bij diëten is niet zozeer kilo’s verliezen maar het resultaat handhaven. Als de gevraagde inspanningen te groot zijn, kunnen ze snelle maar zeer tijdelijke resultaten opleveren. Het eerste wat men moet doen is bijgevolg een
realistisch doel vooropstellen, bijvoorbeeld 10% van zijn gewicht verliezen als men
zwaarlijvig is. Vervolgens komt het erop aan het menu zo samen te stellen dat de
verminderde calorieaanvoer niet gepaard gaat met een vermindering van de verbruikte massa, zodat men een toereikend verzadigingsgevoel krijgt. Een hongerige
maag verstaat immers geen rede en wie voortdurend zijn honger moet bestrijden
laat vroeg of laat de inspanningen varen. Het gevaar dat men dan meer kilo’s aankomt dan men kwijtspeelde, is niet denkbeeldig

Om verzadiging te bereiken en toch minder calorieën naar binnen te werken, dient
men de energiedensiteit (aantal calorieën per 100 g) van wat men eet en drinkt te verminderen. Dat betekent uiteraard dat men stevig het mes zet in de consumptie van
producten waarin de energie geconcentreerd zit: vette en/of gesuikerde producten
zoals chips, koekjes, frisdranken… Maar wat er aan de ene kant afgaat, moet er
elders weer bij: groenten bereid met weinig of geen vetstoffen en maar lichtjes aangemaakte rauwkost spelen daarbij een fundamentele rol: men kan ze naar hartenlust opnemen in elke maaltijd en ze hebben het voordeel dat ze zeer weinig calorieën
bevatten maar ondertussen wel volume en gewicht op het bord brengen, en dat
draagt bij tot het intreden van het verzadigingsgevoel. Daarom moet men elke dag
best ten minste twee porties bereide groenten en één portie rauwkost eten. De omvang van een portie hangt daarbij af van de eetlust, want beperkingen zijn er in dat
verband niet (behalve als er sausjes of andere bronnen van vetstof in verwerkt zijn).
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Fruit in vaste vorm mag er ook bij zijn, maar zonder te overdrijven (twee tot drie
stuks per dag) omdat het tenslotte heel wat suiker bevat. Vruchtensap drinkt men
niet te veel, aangezien het verzadigend effect daarvan een stuk minder uitgesproken is dan bij voedingsmiddelen waarop men moet kauwen. Voldoende tijd nemen
om te eten en goed te kauwen is trouwens een noodzaak: het is niet alleen beter om
te proeven wat men eet en ervan te genieten, maar ook voor een optimaal op gang
brengen van de vele signalen die naar de hersenen gaan om het verzadigingsgevoel op te roepen. Ook water, zowel uit flessen als uit de kraan, is onschatbaar als
‘calorieënverdunner’. Het is bij uitstek de drank voor wie zijn gewicht onder controle
wil houden en er staat geen maat op. Let wel: water drinken op zich volstaat niet om
het opgehoopte vet uit uw lichaam te krijgen…

Volle granen
In tegenstelling tot wat sommige diëten (Atkins) voorschrijven, hoeft men granen en
graanproducten niet uit de voeding te schrappen. Ze zijn namelijk een bron van samengestelde suikers, de voornaamste brandstof voor het lichaam. Redelijke hoe-
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veelheden kunnen dus best, afhankelijk van de lichamelijke inspanningen die men
verricht (hoe meer energie men verbruikt, des te meer graanproducten mag men
eten); essentieel is wel dat men in de mate van het mogelijke de voorkeur geeft aan
producten op basis van volle granen, zoals volkorenbrood, volle rijst, volle deegwaren, quinoa, volle bulgur (gebroken tarwekorrels).
Let wel: of men met een volkorenbrood te maken heeft, ziet men niet aan de kleur!
Geef de voorkeur aan brood met een dichte textuur, dat een meer uitgesproken
effect heeft op de verzadiging. Volle graanproducten verbruiken heeft tal van voordelen, met name dankzij hun rijkdom aan vezels, die niet alleen gunstig is voor het
verzadigingsgevoel, maar ook voor de suikerstofwisseling en voor de lipiden in het
bloed. Een aantal recente onderzoeken heeft trouwens een omgekeerd verband
aangetoond tussen de aanwezigheid van een metabool syndroom en het verbruik
van volle granen.
Peulvruchten (droge erwten en bonen, linzen, …) zijn eveneens warm aanbevolen
(terwijl ze in heel wat afslankingsdiëten uit den boze zijn), aangezien ze energie
leveren die slechts zeer geleidelijk vrijkomt en een zeer groot hongerstillend vermogen hebben dankzij hun rijkdom aan vezels.

Selectief met vet
Beheersing van het lichaamsgewicht en van het risico voor hart en bloedvaten vergt
een aanzienlijke herschikking van het vetverbruik. Laten we niet vergeten dat slechts
zowat de helft van de vetten die we verbruiken zichtbaar is (broodsmeersel, bakvet,
olie, room…), terwijl de rest ‘verborgen vetten’ zijn (vet vlees, vleeswaren, kazen,
gebak, snacks…). Voor beide dient men aandacht te hebben, met een voorkeur voor
magere voedingswaren, bereidingstechnieken waar weinig of geen vetstof aan te pas
komt, kleine porties. Vetten helemaal bannen mag echter niet, omdat men dan ook
niet de essentiële vetzuren omega 6 en omega 3 naar binnen krijgt. Die kostbare vetzuren kan men opnemen door bepaalde oliën, zoals olijf- en koolzaadolie, af te wisselen voor het aanmaken van gerechten, door te kiezen voor bepaalde
margarines op de boterham, door twee keer per week vis op het menu te zetten
(waarvan één keer een vette vissoort zoals sardien, haring, makreel of zalm) en te opteren voor bepaalde dierlijke voedingswaarden met een beter omega-3 evenwicht.
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Mateloos verbruiken
Tot slot kan nooit genoeg nadruk worden gelegd op de vele voordelen van voldoende lichaamsbeweging. Op die manier kan het lichaam de meeste calorieën
kwijtraken en dat verhoogt de efficiëntie van wat men realiseert door anders te
gaan eten, niet alleen voor het lichaamsgewicht maar ook voor het cardiovasculaire risico. Regelmatig sporten is warm aanbevolen, maar mag geen alibi zijn om
niet elke dag te komen tot een energieverbruik dat overeenkomt met ten minste
30 minuten stevig stappen.

ikophotos@fotolia
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