
Gezocht:  

Mannen met Diabetes Mellitus Type I  
 

De afdeling Inwendige Geneeskunde van het AMC gaat starten met onderzoek naar de rol van  

van een suikerlaagje in de wand van de bloedvaten, de zgn. endothelial surface layer, in de zout- en 

waterbalans van het lichaam. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen met type 1 diabetes een 

beschadigde endothelial surface layer hebben. Dit is de reden dat we u vragen deel te nemen aan het 

onderzoek.  

 

Waarom voeren wij dit onderzoek uit? 

Dit onderzoek is erop gericht om uit te zoeken of de endothelial surface layer in de vaatwand betrokken is bij 

de opslag van zout. Deze zoutopslag zou gevolgen kunnen hebben voor het ontwikkelen van hoge bloeddruk. 

We willen daarom onderzoeken of een beschadigde endothelial surface layer leidt tot een hogere bloeddruk. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn erg belangrijk, omdat het kan leiden tot nieuwe inzichten met betrekking 

tot de zout- en waterbalans van het lichaam, en daarmee ook op de onderliggende oorzaken van hart- en 

vaatziekten. 

 

Daarom zijn wij op zoek naar: 

 

- Mannelijke Diabetes Mellitus Type I patiënten  

- Leeftijd 18-40 jaar 

- Niet rokend 

- HbA1C 42 - 86 mmol/mol afgelopen 6 maanden 

 

Wat is de opzet van de studie? Wat wordt er van mij verwacht? 

In totaal dient u driemaal naar het AMC te komen voor onderzoeken. Het onderzoek zal starten met een 

screeningsvisite van 1,5 à 2 uur. Bij deelname aan het onderzoek zult u tweemaal een dieet met een vaststaand 

zoutgehalte volgen. Beide diëten duren 7 dagen, en bevatten ofwel veel zout (meer dan 12 gram per dag) ofwel 

weinig zout (minder dan 3 gram per dag).  Tussen beide diëten zit een 'pauze' van 1 à 2 weken. Tijdens de 

diëten kunt u doen wat u verder altijd doet. Het zoutgehalte wordt tussendoor gecontroleerd door middel van 

controle van de urine, zodat we weten of het goed lukt om het zoutdieet vol te houden. Zodoende moet er 

tijdens het dieet driemaal urine gespaard worden gedurende een periode van 24 uur. Na afloop van ieder dieet 

vindt er een meetdag plaats. Hiervoor dient u nuchter naar het AMC te komen. De meetdagen duren of een 

ochtend (na het hoog-zoutdieet) of een gehele dag (na het laag-zoutdieet). Bij het laag-zoutdieet zult u de 

tweede helft van de onderzoeksdag een infuus krijgen met een hoog zoutgehalte. 

 

Voor het gehele onderzoek ontvangt u een financiële vergoeding van 250,- Euro en een vergoeding voor de 

gemaakte reiskosten.  

 

Informatie en vragen 

Bent u geïnteresseerd in deelname of heeft u vragen? Neem dan contact op met de onderzoeksartsen: 

- N.M.G. Rorije of R.H.G. Olde Engberink, arts-onderzoekers AMC,  

email: n.m.rorije@amc.uva.nl of r.h.oldeengberink@amc.uva.nl, telefoonnummer: 020 - 566 61 38.  

 

U kunt ook contact opnemen met de hoofdonderzoeker: 

- Dr. L. Vogt, internist-nefroloog, telefoonnummer: 020 – 566 59 90, email adres: l.vogt@amc.uva.nl.  

 


