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Het metabool syndroom: een cluster van vasculaire risicofactoren
J.K.Olijhoek, F.M.A.C.Martens, J.D.Banga en F.L.J.Visseren

Zie ook de artikelen op bl. 855, 866 en 871.

– Het metabool syndroom bestaat uit een cluster van vasculaire risicofactoren (hyperglykemie, dyslipidemie, hypertensie en centrale adipositas).
– De prevalentie van het metabool syndroom is hoog en varieert, afhankelijk van leeftijd en geslacht,
van 10 tot 40%. Deze prevalentie zal de komende jaren door de toename van overgewicht/obesitas
toenemen.
– Er bestaat een voor de praktijk eenvoudig toepasbare definitie om het metabool syndroom te identificeren, namelijk bij 3 of meer van de volgende kenmerken: hyperglykemie, hypertensie, lage plasmaHDL-cholesterolwaarde, hoge plasmatriglyceridenwaarde en centrale adipositas.
– Het pathofysiologisch mechanisme is nog niet geheel ontrafeld, maar insulineresistentie speelt een
belangrijke rol.
– Het metabool syndroom gaat gepaard met een verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit
en met een verhoogde kans op het ontstaan van diabetes mellitus type 2.
– Bij individuen met 1 of 2 kenmerken van het metabool syndroom en bij patiënten met manifest
vaatlijden lijkt het goed om alert te zijn op de aanwezigheid van de andere kenmerken om de diagnose
‘metabool syndroom’ te stellen dan wel uit te sluiten.
– Hoewel dit nog niet in onderzoek is aangetoond, lijkt het vanuit pathofysiologisch oogpunt zinvol om
therapie te richten op het verbeteren van de insulineresistentie, waarbij het accent ligt op het bewerkstelligen van gewichtsreductie en toename van lichamelijke activiteit. Daarnaast dient, afhankelijk van
het vasculaire risico, behandeling van de afzonderlijke risicofactoren overwogen te worden.
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Er is een toenemende stroom van medische publicaties
waarin de term ‘metabool syndroom’ wordt gehanteerd.
Wat het metabool syndroom betekent, hoe vaak het voorkomt en wat de gevolgen zijn voor de dagelijkse praktijk
blijft vaak onduidelijk, mede door het gebruik van verschillende definities. Met dit artikel willen wij inzicht geven in
de huidige definities van het metabool syndroom, de pathofysiologie en de relatie met de toegenomen kans op het
ontstaan van (cardio)vasculaire aandoeningen en diabetes
mellitus type 2.
definities van het metabool syndroom
In 1988 werd door Reaven het gegroepeerd voorkomen van
een aantal risicofactoren beschreven, die verband houden
met een verhoogde kans op het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen. Hij noemde deze clustering ‘syndrome
X’ en stelde dat insulineresistentie en een compensatoir toegenomen insulineproductie door het pancreas een rol speelden bij deze clustering.1 Gezien de belangrijke rol van insu-
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lineresistentie werd dit syndroom door anderen ‘insulineresistentiesyndroom’ genoemd. Ook minder klassieke risicofactoren als verminderde fibrinolyse, endotheeldisfunctie, aanwezigheid van kleine LDL-cholesteroldeeltjes (‘small
dense’-LDL), hypercoagulabiliteit, ontsteking en hyperinsulinemie bleken gekoppeld te zijn aan insulineresistentie.2-4 Duidelijke diagnostische criteria voor dit syndroom
ontbraken, maar in 1998 (met een herziening in 1999) werd
door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een definitie opgesteld onder de naam ‘metabool syndroom’.5 Voor
het stellen van de diagnose is insulineresistentie obligaat,
samen met de aanwezigheid van 2 andere risicofactoren
(tabel). Volgens deze definitie wordt de diagnose ‘insulineresistentie’ gesteld op basis van de aanwezigheid van diabetes, een gestoorde glucosetolerantietest of, bij een nietafwijkende glucosetolerantietest, op basis van het resultaat
van een hyperinsulinemische euglykemische ‘clamp’-test.
Het is duidelijk dat deze definitie niet handig is voor de
dagelijkse praktijk.
In 2001 werd in de VS door het National Cholesterol
Education Program (NCEP) een nieuwe, voor de praktijk
eenvoudiger te hanteren, definitie geïntroduceerd (zie de
tabel).6 De diagnose ‘metabool syndroom’ wordt volgens de
NCEP-definitie gesteld wanneer een individu aan minimaal
3 van 5 criteria voldoet (hyperglykemie, hypertensie, lage
plasma-HDL-cholesterolwaarde, hoge plasmatriglyceride-
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Definities van het metabool syndroom
NCEP, 20016
combinatie van 3 of meer van de
volgende kenmerken

WHO, 19985
diabetes of gestoorde glucosetolerantie
of insulineresistentie† en tevens 2 van
de volgende kenmerken

EGIR, 19997*
insulineresistentie of hyperinsulinemie‡
en tevens 2 van de volgende kenmerken

1. nuchtere glucosewaarde C 6,1 mmol/l
en/of medicatie
2. middelomvang > 102 cm (씹) of > 88 cm (씸)

albumine-excretie C 20 µg/min of
albumine-creatinineratio C 20 mg/g
BMI > 30 kg/m2 en/of WHR > 0,90 (씹)
of > 0,85 (씸)
triglyceridewaarde C 1,7 mmol/l en/of
HDL < 0,9 mmol/l (씹) of < 1,0 mmol/l (씸)
bloeddruk C 140/90 mmHg en/of medicatie

nuchtere glucosewaarde C 6,1 mmol/l

3. triglyceridewaarde C 1,7 mmol/l
4. HDL < 1,04 mmol/l (씹) of < 1,29 mmol/l (씸)
5. bloeddruk C 130/85 mmHg en/of medicatie

triglyceridewaarde > 2,0 mmol/l en/of
HDL < 1,0 mmol/l en/of medicatie
middelomvang C 94 cm (씹) of C 80 cm (씸)
bloeddruk C 140/90 mmHg en/of medicatie

NCEP = National Cholesterol Education Program (VS); WHO = Wereldgezondheidsorganisatie; EGIR = European Group for the Study of Insulin
Resistance; BMI = ‘body mass index’; WHR = middel-heupomtrekratio.
*Alleen voor patiënten zonder diabetes mellitus type 2.
†Insulineresistentie: onder hyperinsulinemische euglykemische condities een glucoseopname in het laagste kwartiel van de onderzochte achtergrondpopulatie.
‡Insulineresistentie of hyperinsulinemie: een nuchtere insulineconcentratie in het hoogste kwartiel van de onderzochte studiepopulatie.

waarde en centrale adipositas), waarbij het niet nodig is om
insulineresistentie aan te tonen.
In 1999 heeft de European Group for the Study of Insulin
Resistance (EGIR) als reactie op de WHO-definitie een
Europese definitie opgesteld (zie de tabel).7 Deze groep
prefereert echter de term ‘insulineresistentiesyndroom’ in
plaats van ‘metabool syndroom’, gezien de aanwezigheid
van ook niet-metabole kenmerken zoals verhoogde bloeddruk. Net als de WHO-definitie is die van de EGIR gebaseerd
op de aanwezigheid van insulineresistentie, maar volstaat
het meten van de nuchtere insulineconcentratie. Bovendien
worden patiënten met diabetes mellitus type 2 uitgesloten
in deze definitie, omdat insulineresistentie bij hen niet eenvoudig te meten zou zijn.
In een grote populatiestudie zijn de prevalenties van het
metabool syndroom volgens de definities van de WHO (versie 1998) en de NCEP vergeleken.8 Hoewel beide definities,
met uitzondering van bepaalde subpopulaties, overeenkomstige prevalentiecijfers opleverden, bleken beide definities
verschillende groepen personen te omvatten.
Het feit dat in verschillende studies verschillende definities worden gehanteerd, leidt ertoe dat uitkomsten moeilijk
te interpreteren en te vergelijken zijn. Daarnaast worden de
definities vaak naar eigen inzicht aangepast omdat parameters, nodig voor het stellen van de diagnose, ontbreken. Zo
wordt voor het stellen van de diagnose ‘metabool syndroom’
volgens de NCEP-definitie de tailleomvang vaak door de
‘body mass index’ (BMI) vervangen, waarbij tevens verschillende afkapwaarden worden gehanteerd. Toch blijkt de tailleomvang een betere voorspeller voor het ontstaan van type2-diabetes dan BMI.9 Er bestaat dus grote behoefte aan een
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uniforme definitie waardoor resultaten van studies in verschillende populaties vergelijkbaar zijn.
Wij geven de voorkeur aan de NCEP-definitie, aangezien
deze uitgaat van parameters die in de dagelijkse praktijk
eenvoudig te meten zijn. Wanneer wij in dit artikel de term
‘metabool syndroom’ gebruiken, bedoelen wij dan ook
het metabool syndroom volgens de NCEP-definitie, tenzij
anders aangegeven.
prevalentie van het metabool syndroom
De voor leeftijd gecorrigeerde prevalentie van het metabool
syndroom in een ogenschijnlijk gezonde Amerikaanse populatie bedraagt ongeveer 24%.10 Ook in Europa is de prevalentie bij ‘gezonde’ personen inmiddels in kaart gebracht.
Zo werd in een Griekse populatiestudie een prevalentie van
20% gevonden.11 Een Franse studie onder 35-64-jarigen
beschrijft een prevalentie van 12% bij vrouwen en 23% bij
mannen volgens een gemodificeerde WHO-definitie.12 Bij
patiënten met manifest vaatlijden bedraagt de prevalentie
45% en bij patiënten met type-2-diabetes 80% (WHO-definitie).13 14
Kortom, los van absolute prevalentiecijfers die mede
bepaald worden door de gehanteerde definitie, komt het
metabool syndroom frequent voor. Naar verwachting zal
de prevalentie de komende jaren verder toenemen, gezien
de stijgende prevalentie van personen met overgewicht/obesitas.
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betekenis van insulineresistentie in het
metabool syndroom
In tegenstelling tot de NCEP-definitie is het aantonen van
insulineresistentie zowel bij de WHO-definitie als de EGIRdefinitie een voorwaarde voor het stellen van de diagnose
‘metabool syndroom’. In een recent onderzoek werd gevonden dat bij ongeveer tweederde van de personen bij wie de
diagnose ‘metabool syndroom’ volgens de NCEP-definitie
wordt gesteld insulineresistentie aanwezig is.15 Hoewel
insulineresistentie een belangrijke rol speelt bij het ontstaan
en het instandhouden van het metabool syndroom, kan
worden gesteld dat metabool syndroom en insulineresistentie geen synoniemen zijn. Ook andere factoren, zoals
obesitas, ontsteking, endotheeldisfunctie en een verstoorde
balans van het autonome zenuwstelsel zijn betrokken bij het
ontstaan van het metabool syndroom, waarbij oorzaak en
gevolg niet altijd duidelijk te scheiden zijn.16 17 Daarnaast
kunnen diverse nog onbekende genetische factoren mede
de individuele gevoeligheid voor het ontstaan van dit
syndroom bepalen. De pathofysiologie van het metabool
syndroom is derhalve nog niet volledig ontrafeld. Op dit
moment wordt er op dit terrein uitgebreid onderzoek
verricht om hier meer inzicht in te verkrijgen.
Hoewel insulineresistentie, zoals gezegd, niet als enige
betrokken is bij de pathofysiologie van het metabool syndroom, heeft deze wel een belangrijk aandeel. Insuline heeft
in het lichaam diverse fysiologische functies. Het hormoon
is de belangrijkste regulator van de plasmaglucosespiegel
door de opname van glucose in spier- en vetweefsel te bevorderen en de glucoseproductie door de lever te remmen.
Tevens stimuleert insuline de lipogenese en de glycogeenen eiwitsynthese in vetweefsel, lever en spier, en remt het de
glycogenolyse, de lipolyse en de eiwitafbraak (figuur). Daarnaast speelt insuline een rol in de regulatie van celgroei en
differentiatie. Wanneer insuline aan de insulinereceptor op

diverse metabole en hemodynamische
gevolgen van insulineresistentie
Glucose. Insulineresistentie zal, mits de β-celfunctie van het
pancreas adequaat is, leiden tot een compensatoire hyperinsulinemie om zo een normale plasmaglucosespiegel te
handhaven.
Wanneer dit compensatiemechanisme faalt, zal (postprandiale) hyperglykemie het gevolg zijn.
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de cel bindt, wordt een complex intracellulair signaaltransductiesysteem in gang gezet, waardoor de diverse functies
van insuline uitgeoefend kunnen worden.
Insulineresistentie kenmerkt zich door een onvoldoende
reactie van doelorganen op fysiologische concentraties van
insuline in het bloed. Vetweefsel, en met name een overmaat
hieraan, speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van
insulineresistentie. Vetweefsel wordt niet langer gezien als
een inert opslagdepot, maar als een orgaan met belangrijke
endocrinologische functies. Zo produceren adipocyten diverse stoffen, adipocytokinen genaamd, die betrokken zijn
bij de energiehomeostase. Bij overgewicht/obesitas neemt
de productie van deze adipocytokinen toe, zoals van tumornecrosisfactor α (TNFα), leptine en interleukine-6 (IL-6),
en neemt die van adiponectine af.18 Dit kan in adipocyten
leiden tot een verminderde gevoeligheid voor insuline,
waardoor de opname van glucose in adipocyten afneemt.
Tevens wordt het inhiberende effect van insuline op de lipolyse in vetcellen onderdrukt, waardoor de afgifte van vrije
vetzuren toeneemt. In skeletspiercellen neemt, door een
gestoorde signaaltransductie na binding van insuline aan
de receptor, de opname van glucose af. In de lever zal de toegenomen hoeveelheid vrije vetzuren leiden tot onderdrukking van het remmende effect van insuline op de gluconeogenese en daarmee zal de hepatische glucoseproductie dus
toenemen (zie de figuur).19

toename
lipolyse

+

glucoseopname

remming
glucoseopname

+
glucoseopname

remming
glucoseopname
vetcellen

Fysiologische functies van insuline (a) en gevolgen van insulineresistentie (b).
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Lipiden. Het bij insulineresistentie toegenomen aanbod
van vrije vetzuren aan de lever zal tot een toename van de
productie van ‘very low-density’-lipoproteïne (VLDL) leiden,
waardoor de hoeveelheid plasmatriglyceriden toeneemt.
Bij aanwezigheid van insulineresistentie is mogelijk ook de
activiteit van lipoproteïnelipase, als enzym betrokken bij
de lipolyse van VLDL, verminderd. Hierdoor worden VLDLdeeltjes minder snel afgebroken en neemt ook de plasmatriglycerideconcentratie toe. Bij een toegenomen hoeveelheid
VLDL zal via cholesterolestertransferproteïne de hoeveelheid triglyceriden in het HDL-partikel stijgen. Triglyceriderijke HDL-partikels worden sneller door de lever geklaard,
waardoor de plasmaconcentratie van HDL afneemt.20
Bloeddruk. Meerdere mechanismen kunnen een rol spelen bij de pathogenese van verhoogde bloeddruk bij insulineresistentie. Hoewel insuline onder normale omstandigheden vasodilatoire effecten heeft, is insuline in een insulineresistente situatie in staat het sympathische zenuwstelsel
te activeren en de renale zoutretentie te doen toenemen.
Samen met endotheeldisfunctie kunnen deze mechanismen
bijdragen aan verhoogde bloeddruk bij insulineresistentie.21
metabool syndroom en verhoogde kans op
(cardio)vasculaire aandoeningen
In diverse studies is aangetoond dat de aanwezigheid van
het metabool syndroom de kans op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit verhoogt, waarbij meerdere studies een
2- tot 3-voudig verhoogd risico aantoonden, bij toepassing
van de WHO- en de NCEP-definities van metabool syndroom.14 22-25 Daarnaast is aangetoond dat het metabool
syndroom ook bij patiënten met reeds manifest vaatlijden
gepaard gaat met de aanwezigheid van meer vaatschade.26
Verklaringen. Het is redelijk te veronderstellen dat het
cardiovasculaire risico van het metabool syndroom alleen
al verklaard wordt door een optelsom van de risico’s veroorzaakt door de afzonderlijke risicofactoren. Een studie naar
het verband tussen het metabool syndroom en vaatschade
toont echter aan dat het syndroom gepaard gaat met meer
vaatschade dan op grond van de afzonderlijke risicofactoren verwacht kan worden.27 Daarnaast is aangetoond dat
het verhoogde cardiovasculaire risico niet geheel verklaard
kan worden met traditionele risicoscoremodellen zoals de
Framingham-risicoscore.28
De niet-routinematig gemeten risicofactoren die met
insulineresistentie samenhangen, zouden samen met de
afzonderlijke componenten van het metabool syndroom
(hyperglykemie, hypertensie, lage plasma-HDL-cholesterolwaarde, hoge plasmatriglyceridewaarde en centrale adipositas) het verhoogde cardiovasculaire risico kunnen verklaren. Onder die niet routinematig gemeten risicofactoren
vallen onder meer de reeds genoemde verminderde fibri-
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nolyse, endotheeldisfunctie, aanwezigheid van small-denseLDL, hypercoagulabiliteit, ontsteking en hyperinsulinemie.2-4
Bij aanwezigheid van insulineresistentie gaat hyperinsulinemie samen met endotheeldisfunctie, onder meer doordat insuline de afgifte van endotheline, een krachtige vasoconstrictor, stimuleert. Ook andere mechanismen, waaronder ontsteking, een toegenomen productie van cytokinen
en een verhoogde plasmaconcentratie van vrije vetzuren zijn
bij endotheeldisfunctie betrokken.29 30 Small-dense-LDLpartikels worden eerder geoxideerd en kunnen door hun
geringere omvang sneller de endotheellaag penetreren.31
Meerdere studies hebben de relatie gelegd tussen de aanwezigheid van small-dense-LDL en ischemische hartziekten.32 33 In een populatie van ogenschijnlijk gezonde vrouwen is aangetoond dat het aantal afzonderlijke componenten van het metabool syndroom (NCEP-definitie) verband
houdt met de hoogte van de concentratie C-reactieve proteïne (CRP), een inflammatoire biomarker.23 Bovendien lijkt
er een significante relatie te bestaan tussen de hoogte van
de CRP-spiegel en de plasma-insulineconcentratie.34 CRP
wordt niet alleen beschouwd als indicator voor cardiovasculair risico, maar zou mogelijk ook zelf betrokken zijn in het
proces van atherogenese.35 Op deze wijze zou chronisch
laaggradige ontsteking een rol kunnen spelen in de relatie
tussen het metabool syndroom en de verhoogde kans op
het ontstaan van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.
metabool syndroom en verhoogde kans op het
ontstaan van diabetes mellitus type 2
Bij aanwezigheid van het metabool syndroom (volgens de
WHO- en NCEP-definities) is de kans op het ontstaan van
diabetes mellitus type 2 meer dan verdubbeld.36-38 In een
Amerikaanse populatiestudie met een follow-upperiode van
7 tot 8 jaar verhoogde de aanwezigheid van het metabool
syndroom de kans op het ontstaan van diabetes meer dan
6-voudig. Na correctie voor andere risicofactoren als leeftijd, geslacht, ras, voor diabetes belaste familiegeschiedenis, gestoorde glucosetolerantie en de nuchtere plasmainsulineconcentratie, bleek het risico nog steeds meer dan
3 keer verhoogd te zijn.39
identificatie en behandeling van het
metabool syndroom
Identificatie. De aanwezigheid van het metabool syndroom
gaat gepaard met een verhoogde kans op cardiovasculaire
morbiditeit en mortaliteit. In tegenstelling tot de bestaande
risicoscoremodellen, waarmee alleen het cardiovasculaire
risico kan worden geschat, is bij identificatie van het metabool syndroom ook de kans op type-2-diabetes verhoogd.
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Daarnaast berust risicoschatting door identificatie van het
metabool syndroom op andere risicofactoren dan de traditionele risicoalgoritmen. Zo wordt bij de risicoschatting volgens de Framingham-risicoscore geen rekening gehouden
met de aanwezigheid van (centrale) adipositas. Recent is
aangetoond dat de aanwezigheid van het metabool syndroom de kans op cardiovasculaire aandoeningen verhoogt
boven op het risico zoals berekend volgens de Framinghamscore.28 Ook wordt in een publicatie van de NCEP gesuggereerd dat bij patiënten met manifest vaatlijden de streefwaarde voor behandeling van het LDL-cholesterol nog verder verlaagd zou moeten worden (< 1,8 mmol/l) wanneer
bij deze patiëntencategorie ook het metabool syndroom
wordt gediagnosticeerd.40 Identificatie van het metabool
syndroom kan dus additionele waarde hebben bij de schatting van het cardiovasculaire risico op basis van de al bestaande risicoscoremodellen.
Gezien de clustering van factoren is het verdedigbaar om
bij personen bij wie al 1 of 2 van de 5 NCEP-factoren van het
metabool syndroom aanwezig zijn, alert te zijn op de aanwezigheid van het metabool syndroom door ook de andere
componenten te meten. Gezien de hoge prevalentie van het
metabool syndroom bij patiënten met manifest vaatlijden
(ongeveer 45%) is het ook goed bedacht te zijn op de aanwezigheid van het syndroom bij deze categorie patiënten.
Voor identificatie van het metabool syndroom geven wij,
zoals gezegd, de voorkeur aan het gebruik van de NCEPdefinitie, gezien de eenvoudige toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.
Behandeling door leefstijlinterventie. Gezien de belangrijke
rol van insulineresistentie lijkt vanuit pathofysiologisch
oogpunt verbetering van de insulinegevoeligheid een logische behandelstrategie. Gewichtsverlies (streven naar 10%
gewichtsverlies in 6 maanden) en voldoende lichaamsbeweging (30 tot 45 min per dag, 3 tot 5 keer per week) zijn hierbij twee aparte doelen (www.hartstichting.nl: doorklikken
op ‘Gezond leven’ en ‘Bewegen’; www.cdc.gov/nccdphp/
sgr/summary.htm: Physical activity and health. A report of
the surgeon general).41 Door deze leefstijlinterventies zullen
naar verwachting de waarden van afzonderlijke componenten verbeteren (hyperglykemie, hypertensie, lage plasmaHDL-cholesterolwaarde, hoge plasmatriglyceridewaarde en
centrale adipositas) en ook die van niet-klassieke risicofactoren (verminderde fibrinolyse, endotheeldisfunctie,
aanwezigheid van small-dense-LDL, hypercoagulabiliteit,
ontsteking en hyperinsulinemie). Leefstijlinterventies kunnen deze effecten niet alleen via verbetering van de insulinegevoeligheid bewerkstelligen, maar mogelijk ook via beinvloeding van de andere factoren die een rol spelen bij het
ontstaan van het metabool syndroom.
Naast verbetering van het cardiovasculaire risicoprofiel
kunnen deze leefstijlinterventies het ontstaan van diabetes
bij individuen met een verstoord glucosemetabolisme ook

voorkómen of uitstellen.42 43 Hierbij dient wel opgemerkt
te worden dat er nog geen studies met relevante cardiovasculaire uitkomsten zijn naar de effecten van leefstijlinterventies bij personen met de diagnose ‘metabool syndroom’
volgens de hierboven beschreven strikte definities.
Medicamenteuze behandeling. Ook bestaan er medicamenten met een gunstig effect op de insulinegevoeligheid. Bij
patiënten met een verhoogd risico op type-2-diabetes leidde
het gebruik van metformine tot een reductie van 31% in de
incidentie van diabetes.42 Uit ander onderzoek blijkt tevens
dat metformine bij patiënten met overgewicht en type-2diabetes de incidentie van myocardinfarcten verlaagt ten
opzichte van conventionele therapie.44 Dit effect van metformine kan berusten op vermindering van de insulineresistentie.
Thiazolidinedionen zoals rosiglitazon en pioglitazon
verbeteren de insulinegevoeligheid en worden al ingezet bij
de behandeling van diabetes. Hierbij worden naast glucoseverlagende effecten tevens gunstige effecten op bloeddruk,
lipidewaarden en laaggradige ontsteking gezien. Verder zijn
van deze medicamenten verschillende directe anti-atherosclerotische effecten op de vaatwand beschreven.45 Momenteel wordt het effect van thiazolidinedionen op het voorkómen van macrovasculaire complicaties bij patiënten met
type-2-diabetes in grotere studies onderzocht. Naar onze
mening is er nu echter nog onvoldoende wetenschappelijk
bewijs voor de behandeling van individuen met het metabool syndroom met thiazolidinedionen of metformine wanneer zij (nog) geen diabetes hebben.
Een vergelijkend onderzoek naar de verschillen tussen
specifieke interventies gericht op behandeling van het metabool syndroom en behandeling van de individuele risicofactoren ontbreekt nog. Bij de behandeling van patiënten met
cardiovasculaire risicofactoren zonder manifest vaatlijden
kunnen de huidige risicoscoremodellen worden gebruikt
om het 10-jaarsrisico op cardiovasculaire morbiditeit en
mortaliteit te berekenen en richting te geven aan het verdere
beleid. Wanneer de risicofactoren clusteren in het metabool
syndroom, impliceert dit een onderlinge samenhang die
gunstig beïnvloed kan worden door leefstijlinterventies
(gewichtsreductie en beweging). Inzicht in de samenhang
van de onderlinge risicofactoren bij zowel arts als patiënt
kan het belang van deze leefstijlinterventies extra onderstrepen en daarmee wellicht ook de slagingskans vergroten.
Wanneer bij patiënten met manifest vaatlijden het metabool
syndroom wordt gediagnosticeerd, kan dit volgens een
reeds aangehaalde publicatie van de NCEP aanleiding zijn
een nog lagere waarde na te streven van het LDL-cholesterol
(< 1,8 mmol/l) dan gebruikelijk is bij hoogrisicopatiënten.40
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besluit
Het metabool syndroom bestaat uit een cluster van bekende
en minder bekende vasculaire risicofactoren en gaat gepaard met een 2-3 keer verhoogde kans op het ontstaan
van (cardio)vasculaire aandoeningen en een meer dan 3 keer
verhoogde kans op het ontstaan van diabetes mellitus type
2. Naar verwachting zal de prevalentie van het metabool
syndroom de komende jaren sterk toenemen vanwege de
toenemende prevalentie van overgewicht/obesitas in de
algemene bevolking.
Over een aantal zaken van het metabool syndroom
bestaat nog geen volledige duidelijkheid, zoals onderdelen
van de pathofysiologie en de exacte plaats bij risicoschatting
samen met bestaande algoritmen. Toekomstig onderzoek
zal duidelijk moeten maken welke plaats identificatie van
het metabool syndroom precies heeft bij het opstellen van
behandelstrategieën ter voorkoming van cardiovasculaire
aandoeningen en type-2-diabetes. Tot die tijd kan men overwegen om, gezien de clustering van risicofactoren, bij individuen met 1 of 2 kenmerken van de NCEP-definitie van metabool syndroom (hyperglykemie, hypertensie, lage plasmaHDL-cholesterolwaarde, hoge plasmatriglyceridewaarde en
centrale adipositas) en gezien de hoge prevalentie bij patiënten met manifest vaatlijden, alert te zijn op de aanwezigheid van het metabool syndroom. Wanneer het metabool
syndroom daadwerkelijk gediagnosticeerd wordt, kunnen,
nog meer dan gebruikelijk, naast behandeling gericht
op individuele risicofactoren, leefstijlmaatregelen worden
geadviseerd, gericht op gewichtsreductie en toename van
lichamelijke activiteit. Bij patiënten met manifest vaatlijden
en het metabool syndroom kan een nog intensievere cholesterolverlaging overwogen worden dan de huidige streefwaarde voor hoogrisicopatiënten.
Dr.M.C.Verhaar, internist, gaf commentaar op het manuscript.
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Abstract
The metabolic syndrome: a cluster of vascular risk factors
– The metabolic syndrome is a cluster of several vascular risk factors
(impaired glucose metabolism, dyslipidaemia, hypertension and
central adiposity).
– The prevalence of the metabolic syndrome is high, varying between
10 and 40% depending on age and sex. This prevalence will increase
in the years to come due to the increased prevalence of overweight/obesity.
– To identify the metabolic syndrome, there is a readily applicable definition for daily clinical practice, i.e. the presence of three or more
of the following characteristics: hyperglycaemia, hypertension, low
plasma HDL cholesterol level, high plasma triglyceride level and
central adiposity.
– The underlying pathophysiology is not fully clarified, but insulin
resistance plays an important role in this syndrome.
– The metabolic syndrome is associated with increased cardiovascular
morbidity and mortality and an increased risk for the development of
diabetes mellitus type 2.
– In subjects with one or two components of the metabolic syndrome
and in patients with manifest vascular disease, it seems advisable to
be alert to the presence of the other components in order to either
diagnose or exclude the metabolic syndrome.
– Although clinical evidence is lacking, from a pathophysiological
point of view it seems reasonable to focus the treatment on reducing
insulin resistance, which can be achieved by weight reduction and an
increase in physical activity. Treatment of the individual risk factors
may also be considered, depending on the degree of vascular risk.
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