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Dit proefschrift laat zien dat (veranderingen in) biomarkers gebruikt 

kunnen worden om   farmacologische therapie bij diabetische nierziekte 

te sturen. Diabetische nierziekte (DN) is een heterogene ziekte met een 

complexe onderliggende pathofysiologie. Eerdere studies hebben laten 

zien dat patiënten met DN een grote variabiliteit laten zien in hun res-

pons op geneesmiddeltherapie. Uit grootschalige klinische onderzoeken 

is gebleken dat deze variabiliteit in individuele geneesmiddelrespons ge-

deeltelijk verklaart waarom verschillende middelen in deze onderzoeken 

niet hebben geleid tot verbetering in renale en cardiovasculaire uitkom-

sten. Deze bevindingen benadrukken dat er gepersonaliseerde behan-

delstrategieën ontwikkeld zouden moeten worden om een geneesmiddel 

voor te kunnen schrijven aan een patiënt die ook daadwerkelijk baat heeft 

bij dit specifieke geneesmiddel (personalized medicine). Onlangs is aange-

toond dat het mogelijk is om, op basis van veranderingen in biomarkers 

tijdens de eerste paar weken van de geneesmiddeltherapie, responsieve 

patiënten te selecteren voor klinische studies. De werkzaamheid en toe-

pasbaarheid van deze methode wordt momenteel verder geëvalueerd. 

Tevens is er meer onderzoek nodig om biomarkers te identificeren die 

de werkzaamheid van verschillende geneesmiddelen op lange termijn te 

voorspellen bij patiënten met DN.

Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken of (veranderingen 

in) routinematig gemeten biomarkers - vóór blootstelling aan het genees-

middel of tijdens een korte periode van behandeling - de geneesmiddel-

respons op lange termijn kunnen voorspellen. In hoofdstuk 2 en 3 is de 

toepassing van afzonderlijke biomarkers als voorspeller van geneesmid-

delrespons op de lange(re) termijn geëvalueerd. In de daaropvolgende 

hoofdstukken hebben we onderzocht of een eerder ontwikkeld algoritme 

dat korte termijn effecten op meerdere biomarkers integreert gebruikt 

kan worden om het lange termijn effect van verschillende nieuwe far-

macologische interventies op de progressie van nierziekte te voorspellen. 

In hoofdstuk 2 werd een post-hoc analyse uitgevoerd bij 5081 patiën-

ten met diabetes mellitus type 2 om te onderzoeken of NT-proBNP, een 

marker voor vaatwandstress en overvulling, de effecten van aanvullende 

therapie met de renineremmer aliskiren op cardiorenale eindpunten kon 
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voorspellen. De primaire resultaten van dit onderzoek toonden aan dat 

aliskiren op populatieniveau geen renale of cardiovasculaire bescherming 

bood. De huidige studie liet zien dat NT-pro BNP vooraf aan het star-

ten van therapie met aliskiren een onafhankelijke voorspeller was voor 

het uiteindelijke effect van aliskiren op renale en cardiovasculaire risico’s. 

Bij hogere NT-proBNP-waarden verhoogde aliskiren in vergelijking met 

placebo het risico op het renale en cardiovasculaire complicaties, terwijl 

in het laagste NT-proBNP tertiel een trend werd gezien richting betere 

uitkomsten in de aliskiren groep. Effecten van aliskiren in vergelijking met 

placebo op veiligheidsparameters (hyperkaliëmie en ziekenhuisopname 

voor acuut nierfalen) waren niet geassocieerd met NT-proBNP. Eerdere 

studies hebben reeds aangetoond dat het beperken van het extracellulaire 

volume, door middel van een zoutbeperkt dieet en/of behandeling met di-

uretica, de gunstige werking van RAAS remmers op renale en cardiovas-

culaire uitkomsten versterkt. De resultaten van de huidige studie sugge-

reren dat NT-proBNP kan helpen bij het identificeren van personen die 

mogelijk niet reageren op dubbele RAAS-remming met aliskiren en baat 

kunnen hebben bij behandeling met diuretica of een zoutbeperkt dieet.

Hoofdstuk 3 behandelt een studie bij 471 patiënten met proteïnurie die 

hebben deelgenomen aan de PLANET I en II-onderzoeken (Renal ef-

fects of Rosuvastatin and Atorvastatin in Patients Who Have Progressive 

Renal Disease) waarin de effecten van atorvastatine en rosuvastatine op 

proteïnurie en nierfunctie werden onderzocht. De PLANET-onderzoeken 

toonden aan dat de respons in proteïnurie op rosuvastatine verschilt van 

die op atorvastatine, ondanks een vergelijkbare respons in cholesterol op 

populatieniveau. In deze post-hoc analyse vonden we dat de respons in 

proteïnurie en cholesterol vanaf het begin van de studie tot 14 weken na 

starten van de therapie niet alleen variabel waren tussen de statines, maar 

ook zeer variabel tussen patiënten voor beide statines. Daarnaast ging bij 

een aanzienlijk aantal patiënten een daling in proteïnurie niet gepaard met 

een daling in cholesterol en vice versa. De individuele respons in prote-

inurie en cholesterol voorspelde de mate van eGFR-afname tijdens de 

daaropvolgende 9 maanden: een goede respons in zowel proteïnurie als 

cholesterol werd geassocieerd met een stabiele nierfunctie, terwijl non-res-

ponders in zowel proteïnurie als cholesterol de snelste eGFR-daling lieten 

zien, onafhankelijk van het type statine. Deze bevindingen suggereren dat 
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veranderingen in zowel proteïnurie als cholesterol zouden moeten worden 

gemonitord om te bepalen wie baat heeft bij statinetherapie. In hoofd-

stuk 3 hebben we laten zien dat statines meerdere effecten hebben die 

gedissocieerd kunnen zijn binnen een individu. Deze resultaten sluiten 

aan bij eerdere studies, waarin hetzelfde fenomeen werd waargenomen 

voor angiotensine receptor blokkers (ARB’s). Veranderingen in afzonder-

lijke biomarkers waren hier onafhankelijke voorspellers voor geneesmid-

deleffecten op progressie van nierziekte, hetgeen impliceert dat meerdere 

korte termijn effecten in ogenschouw genomen moeten worden om de 

geneesmiddelrespons op de lange termijn adequaat te kunnen voorspellen. 

Onlangs is aangetoond dat de PRE-score, door veranderingen in biomar-

kers te integreren na een korte behandelingsperiode, kan worden gebruikt 

om de geneesmiddelrespons op lange termijn te voorspellen. Er zijn over 

de afgelopen jaren verschillende scores ontwikkeld en gevalideerd om 

het risico op progressie van nierziekte te voorspellen op basis van een set 

van patiëntkenmerken. Tot nu toe is niet vastgesteld of deze scores ook 

kunnen worden gebruikt om de respons op medicamenteuze therapie 

te voorspellen. In hoofdstuk 4 hebben we twee bestaande risicoscores 

vergeleken met de PRE score wat betreft hun vermogen om de renale 

effecten van ARB-therapie op lange termijn te voorspellen bij patiënten 

met diabetes type 2 en nierziekte. Hoewel alle scores op baseline over het 

algemeen een goede voorspellende waarde hadden wat betreft absoluut 

risico, kon de PRE score lange termijn effecten van ARB’s op progressie 

van nierziekte adequater voorspellen dan de twee bestaande risicoscores. 

Dit impliceert dat algoritmen die zijn ontwikkeld om een absoluut risico 

te voorspellen - en niet noodzakelijkerwijs biomarkers gebruiken die ge-

neesmiddeleneffecten op de korte termijn weerspiegelen – de verandering 

in relatief risico na medicamenteuze behandeling mogelijk niet voldoende 

voorspellen. Een score die meerdere korte termijn geneesmiddeleffecten 

integreert, zoals de PRE score, kan bijdragen aan een betere voorspelling 

van de werkzaamheid van een geneesmiddel op de lange termijn. Daar-

naast kan een dergelijke score helpen bij het identificeren van patiënten 

die het meest waarschijnlijk baat hebben bij een farmacologische inter-

ventie. In het laatste deel van dit proefschrift hebben we onderzocht of de 

PRE score toepasbaar is op andere geneesmiddelklassen die momenteel 

worden gebruikt om het risico op cardiovasculaire complicaties en/of nier-

ziekten te verminderen bij patiënten met diabetes type 2. 
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In hoofdstuk 5 hebben we een secundaire analyse uitgevoerd op EXS-

CEL (Exenatide Study of Cardiovascular Event Lowering), een place-

bo-gecontroleerde studie die de cardiovasculaire veiligheid van de 

glucagonachtige peptide-1 receptor analoog (GLP-1 RA) exenatide on-

derzocht in een brede populatie van patiënten met type 2 diabetes met 

of zonder atherosclerotische cardiovasculaire ziekte. Exenatide gaf een 

daling van geglyceerd hemoglobine na 6 maanden behandeling, maar 

leidde ook tot een significante daling in andere cardio-renale biomarkers, 

waaronder systolische bloeddruk en progressie naar micro- of macroalbu-

minurie. Door deze korte termijn effecten met behulp van de PRE score 

te integreren voorspelden we een substantiële relatieve risicoreductie op 

progressie van nierziekte die vergelijkbaar was met de relatieve risicore-

ductie die in de studie werd waargenomen. Deze resultaten impliceren 

dat de PRE score ook toepasbaar is op GLP-1 RA’s en dat dit algoritme 

zou kunnen worden gebruikt als een hulpmiddel om de geneesmiddelres-

pons voor deze klasse geneesmiddelen te voorspellen. 

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of de PRE score de lange ter-

mijn effecten van de sodium glucose transporter 2 (SGLT2) -remmer 

dapagliflozine op progressie van nierziekte en hartfalen kon voorspellen. 

Hiertoe werden de korte termijn effecten van dapagliflozine op meer-

dere biomarkers vastgesteld bij patiënten met diabetes type 2 en chroni-

sche nierziekte die deelnamen aan een fase 3-programma van klinische 

onderzoeken met dapagliflozine. Integratie van deze korte termijn ef-

fecten door de PRE-score voorspelde dat behandeling met dapagliflo-

zine bij deze patiënten zowel de progressie van nierziekte als de kans 

op hartfalen aanzienlijk zou vertragen. De voorspelde risicoreducties op 

dapagliflozine waren zeer vergelijkbaar met de lange termijn effecten van 

SGLT2-remming die geobserveerd werden in recente cardiovasculaire 

uitkomststudies bij patiënten met diabetes type 2 met een hoog cardio-

vasculair risico. Een groot onderzoek naar de effecten van dapagliflo-

zine dat momenteel gaande is (DAPA-CKD; NCT 03036150) zal een 

meer definitief antwoord geven op de vraag of de voorspelde effecten 

van dapagliflozine bij patiënten met chronische nierziekte juist zijn en 

zal deze voorspellingen dus valideren of weerleggen.
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Toekomstperspectieven

In dit proefschrift hebben we strategieën onderzocht om op basis van 

biomarkers de effecten van farmacologische therapie te voorspellen bij 

patiënten met DN. Het gebruik van de PRE score, die korte termijn 

veranderingen in biomarkers vertaalt in een voorspelde lange termijn 

respons op geneesmiddeltherapie, lijkt een veelbelovende strategie om 

medicamenteuze therapie te personaliseren. De PRE score kan in de 

klinische praktijk worden gebruikt om de individuele geneesmiddelres-

pons te monitoren en beslissingen omtrent vervolgtherapie te begelei-

den. Bovendien kan het in toekomstige klinische onderzoeken worden 

toegepast om geneesmiddeleffecten op progressie van nierfalen al vroeg 

tijdens de ontwikkeling van geneesmiddelen in te schatten, wat van 

waarde kan zijn bij de beslissing of het geneesmiddel in fase III klinische 

onderzoeken moet worden getest. Tenslotte kan de PRE score worden 

gebruikt om responsieve patiënten te selecteren voor klinische studies, 

door geneesmiddeleffecten in te schatten op basis van veranderingen in 

meerdere biomarkers na een korte behandelperiode. Op deze manier 

kunnen patiënten die waarschijnlijk baat hebben bij de therapie worden 

geïncludeerd, en patiënten die vatbaar zijn voor schadelijke effecten van 

de nieuwe interventie worden uitgesloten. 

Wat is er nodig om de PRE score te integreren in de toekomstige prak-

tijk? Op populatieniveau kan de lange termijns- geneesmiddelrespons 

voor verschillende medicatieklassen adequaat voorspeld worden door de 

PRE score. Prospectieve, vooraf gespecificeerde onderzoeken waarin de 

PRE score wordt gebruikt om farmacologische therapie in de klinische 

praktijk te monitoren en aan te passen, zijn vereist om vast te stellen of 

de PRE score ook kan worden gebruikt om uitkomsten op individueel 

patiëntniveau te verbeteren. In een dergelijke studie zouden patiënten 

worden gerandomiseerd in enerzijds een groep waarin geneesmiddelthe-

rapie bijgestuurd wordt op basis van de PRE score en anderzijds een 

groep die op conventionele wijze wordt behandeld. Therapeutische op-

ties zouden in beide groepen worden gegeven volgens de geldende kli-

nische richtlijnen, echter in de PRE score groep wordt de aangewende 

behandeling gemonitord en aangepast gebruikmakend van de voor-

spelde individuele geneesmiddelrespons op basis van veranderingen in 
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meerdere biomarkers. Vooraf aan het uitvoeren van deze studie moeten 

bepaalde aspecten goed doordacht worden, bijvoorbeeld de selectie van 

klinisch relevante eindpunten met voldoende bewijsniveau en of de deel-

nemers op praktijk- of patiëntniveau moeten worden gerandomiseerd. 

Zulke prospectieve studies zullen duidelijk maken of de PRE-score in de 

klinisch praktijk gebruikt kan worden om individuele geneesmiddelthe-

rapie te sturen. 

Implementatie van op biomarkers gebaseerde responsscores zoals de 

PRE score is slechts één aspect van personalized medicine. In de praktijk 

omvat het vele andere facetten, zoals het bevorderen van therapietrouw 

en het stimuleren van gedeelde besluitvorming. Ongeacht de verschil-

lende aspecten van personalized medicine, vereist de implementatie ervan 

een veelzijdige aanpak waarbij veel belanghebbenden betrokken zijn die 

ieder hun specifieke prioriteiten hebben. Regelgevende instanties zou-

den bijvoorbeeld modellen moeten ontwikkelen om de werkzaamheid 

en veiligheid te beoordelen, en farmaceutische bedrijven zouden genees-

middelen voor specifieke patiëntenpopulaties op de markt moeten bren-

gen. Zorgaanbieders zouden zich moeten richten op de ontwikkeling van 

nieuwe richtlijnen en de implementatie van op biomarkers gebaseerde 

behandelingen in de klinische praktijk en clinici zouden onderwijs nodig 

hebben op het gebied van personalized medicine. Essentieel bij de imple-

mentatie van personalized medicine bij DN is een nauwe betrokkenheid 

van patiënten, aangezien zij de belangrijkste eindgebruikers van de ge-

zondheidszorg zijn.

Dit proefschrift is in het kader van het BEAt-DKD project tot stand ge-

komen. Eén van de belangrijke doelstellingen van het BEAt-DKD con-

sortium is het bevorderen van de implementatie van personalized medicine. 

BEAt-DKD werkt hieraan door de samenwerking van belanghebbenden 

te stimuleren. Tussen verschillende belanghebbenden zijn besprekingen 

gaande om prioriteiten op elkaar af te stemmen, tot een consensus te 

komen en oplossingen te bedenken om personalized medicine bij DN te 

bevorderen. Patiënten en patiëntenorganisaties ondersteunen bijvoor-

beeld de implementatie van een geneesmiddelresponsscore zoals de 

PRE score, omdat deze toegang kan bieden tot een geïndividualiseerde 

therapie die de kwaliteit van leven verbetert. Zorgverleners zouden over 
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het algemeen bereid zijn om de PRE score in de klinische praktijk te ge-

bruiken, omdat deze individuele, wetenschappelijk ondersteunde behan-

delkeuzes kan ondersteunen. Modellen die therapierespons beschrijven 

moeten echter worden vertaald in betrouwbare en efficiënte toepassin-

gen voor de klinische praktijk. Regelgevende instanties en beleidsmakers 

op het gebied van gezondheid hebben prospectief bewijs nodig dat aan-

toont dat de implementatie van de PRE score leidt tot extra voordeel in 

vergelijking met bestaande middelen die behandelkeuzes ondersteunen, 

in termen van winst in gezonde patiëntjaren. De voortdurende gezamen-

lijke inspanningen om een   consensus te bereiken over de implementatie 

van gepersonaliseerde methodologieën zoals de PRE score zijn essenti-

eel om personalized medicine bij patiënten met DN te vertalen van onder-

zoek naar de klinische praktijk.
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