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suMMAry 

The results of the study on the diagnostic yield of the Groningen Marfan outpatient clinic (Chapter 

2) showed that the 2010 Ghent nosology has not caused any major changes in the number of 

patients diagnosed with MFS compared to the 1996 Ghent nosology (13% vs. 14% using the 1996 

and the 2010 nosology, respectively). However, the extra cases of MFS that were diagnosed using 

the 2010 nosology demonstrate  that this nosology is more straightforward and specific compared 

to the 1996 version; aortic root dilatation combined with a FBN1 mutation (two cases) or ectopia 

lentis (two cases) led to four extra cases of MFS. In addition, the results of the study in Chapter 

2 demonstrated a significant increase in non-Marfan diagnoses using the 2010 Ghent nosology. 

This was caused by a significant increase in cases of MVPS (1% vs. 8% using the 1996 and the 2010 

nosology, respectively). 

Another important result of the study in Chapter 2 was the high diagnostic yield in patients 

with aortic root dilatation (65% vs. 70% using the 1996 and 2010 nosology, respectively) and it 

therefore seems reasonable to evaluate all patients younger than 50 years with unexplained aortic 

root dilatation for a possible connective tissue disorder. 

Chapter 3 addressed LDS, which can also be a cause of aortic dilatation. LDS should therefore 

be in the differential diagnosis in a patient suspected to have MFS. The study in Chapter 3 discussed 

important aspects of LDS: how it can be recognized, how it can be diagnosed and how it should be 

managed. Distinctive features are arterial aneurysms and tortuosity, craniosynostosis (premature 

closure of cranial sutures), hypertelorism (increased distance between the pupils) and a cleft palate/

bifid uvula. LDS is diagnosed when typical features combined with a mutation in TGFBR1 or TGFBR2 

are present. Non-surgical management consists of regular echocardiography, paying special 

attention to the aortic root, and magnetic resonance angiography from head to pelvis to discover 

other arterial aneurysms. In addition, β-blocker therapy and/or treatment with losartan might 

be indicated. Prophylactic surgical intervention should be performed at smaller aortic diameters 

compared to MFS (Chapter 3: table 3).

Chapter 4 addressed familial MVP, a slightly different connective tissue disorder in which 

aortic pathology is not a major feature. It can, however, be associated with malignant ventricular 

arrhythmias that can, just like aortic pathology, have devastating consequences. Besides causing 

LDS, FTAAD and MFS, the hypothesis was that mutations in TGFBR1 or TGFBR2 might also cause 

isolated familial MVP, as there is a relation between dysregulation of TGF-β and the development 

of MVP. The results of the study in Chapter 4 in 8 families with isolated MVP suggested otherwise: 

one previously described FLNA missense mutation (p.Gly288Arg) was identified but mutations in 

TGFBR1 and TGFBR2 were absent. Along with a prior study, these results indicate that mutations 

in TGFBR and TGFBR2 presumably do not play a major role in isolated valve pathology. For now, 

with regard to familial MVP with myxomatous degeneration, FLNA remains the only gene known 

to cause this disease. Mutations in FLNA should certainly be suspected in MVP with myxomatous 

degeneration when inheritance is expected to be X-linked dominant. 
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Chapter 5 highlighted an interesting aspect of MFS: intrafamilial phenotypic heterogeneity. 

The study in Chapter 5 presented the largest family ever reported with a single recurrent FBN1 

(c.7916A>G) mutation, leading to a change of amino acid tyrosine into cysteine at position 2639 

(p.Y2639C). Some patients in the four-generation family only had mild skeletal or cutaneous 

manifestations like a pectus excavatum or striae, whereas others had severe cardiovascular 

involvement with aortic root dilatation or type A aortic dissection. 

Possible causes of clinical variability in MFS are: allelic variation in the non-mutated FBN1 

allele, multiple FBN1 mutations (compound heterozygosity), other regulatory genes involved in 

the process of extracellular matrix formation and homocysteine levels, as well as non-genetic, i.e. 

environmental, influences such as physical exercise. 

The clinical variability of MFS has consequences for the diagnostic process of patients suspected 

of MFS. ‘Mild’ cases could well go unnoticed and, in the absence of aortic pathology, this might 

seem unimportant, but a family member or future offspring could have a more ‘aggressive’ form of 

MFS that might not be recognized in time if the ‘mild’ case passes by unperceived. This stresses the 

importance of a careful diagnostic work-up. 

Chapter 6 further explored the relationship between genotype and phenotype in MFS. Mild 

dilatation of the left ventricle (LV) can occur in MFS, even in patients without significant valvular 

disease. In the study in Chapter 6, Marfan patients with a mutation leading to haploinsufficiency 

demonstrated LV dilatation (LV end diastolic diameter corrected for age and body surface area 

>112%) more often than patients with missense mutations. Furthermore, patients without an FBN1 

mutation more often had LV dilatation compared to patients with an FBN1 mutation. The clinical 

implication of these findings is limited as (mild) dilatation of the LV does not necessarily imply 

reduced LV function and heart failure is not a common manifestation of MFS in patients without 

severe valvular disease. Nonetheless, as life expectancy for patients with MFS has increased over 

the years, ventricular dysfunction may develop over time and patients with mutations leading to 

haploinsufficiency or FBN1-negative patients might be at increased risk. 

Chapter 7 continued on from Chapter 6: do Marfan patients have ventricular dysfunction? In 

a study of 144 MFS patients using cardiac magnetic resonance imaging (CMR) there was a mild 

biventricular dysfunction compared to healthy controls that was independent of aortic elasticity 

and β-blocker usage. Thirteen patients had an left ventricular ejection fraction (LVEF) <45% and 

three of these patients even fulfilled the diagnostic criteria for a dilated cardiomyopathy. Together 

these results suggest the existence of an intrinsic biventricular cardiomyopathy in MFS. Clinical 

implications of these findings are not readily apparent as none of the patients had a diagnosis or 

history of heart failure at the time, but it is conceivable that some of these subjects may develop 

heart failure in the future. Every MFS patient will probably have MRA of their aorta at some time and 

it seems reasonable to combine this with CMR to assess ventricular function. Treatment with ACE 

inhibitors or angiotensin II blockers should be considered in patients with a reduced LV ejection 

fraction. 
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Chapter 8 dealt with the clinically most relevant manifestation of MFS: aortic root dilatation. 

In the study in Chapter 8 a protocol for prophylactic aortic root replacement based on BSA was 

shown to be safe and effective in preventing aortic dissection and mortality. Patients were operated 

on if their relative aortic size was >1.3 (measured aortic root diameter/maximum predicted aortic 

root diameter). In accordance with the guidelines at that time, other indications for prophylactic 

aortic root replacement were growth of >0.2 cm/year and an aneurysm of the ascending aorta. 

Incidentally, a smaller aortic root diameter (corrected for BSA) was found in women compared to 

men. 

Finally in Chapter 9 the results of the preceding studies were discussed and possible future 

developments were shortly explored. 
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nederLAndse sAMenvAttinG

Erfelijke bindweefselziekten zijn relatief zeldzame aandoeningen die worden gekenmerkt door 

afwijkingen in de extracellulaire matrix. In dit proefschrift wordt nader ingegaan op belangrijke 

cardiale en genetische aspecten van drie van deze bindweefselziekten. De studies in dit proefschrift 

dragen op deze manier bij aan de kennis over deze ziektebeelden. Het gaat om het marfansyndroom, 

het loeys-dietzsyndroom en familiaire mitralisklepprolaps. 

hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over deze erfelijke bindweefselziekten en hun 

pathofysiologie. Het marfansyndroom is een klinisch heterogene aandoening veroorzaakt door 

mutaties in het fibrilline 1 gen (FBN1) en in zeldzame gevallen door mutaties in de transforming 

growth factor-β receptor 1 (TGFBR1) en 2 (TGFBR2) genen. Typische kenmerken van dit syndroom 

zijn o.a. aortaworteldilatatie, mitralisklepprolaps, lens(sub)luxaties, lange en slanke lichaamsbouw, 

en pectus afwijkingen. De diagnose marfansyndroom wordt sinds 1996 gesteld aan de hand van 

de Gentse nosologie en deze diagnostische criteria werden in 2010 gereviseerd. In Nederland 

worden patiënten waarbij het vermoeden bestaat op het marfansyndroom systematisch 

geëvalueerd op gespecialiseerde poliklinieken in Groningen, Amsterdam, Nijmegen of Leiden. De 

cardiovasculaire behandeling van het marfansyndroom bestaat op dit moment uit β-blokkade, om 

de aortaworteldilatatie af te remmen, en profylactische aorta(wortel)chirurgie.

Het loeys-dietzsyndroom is eveneens klinisch heterogeen en wordt veroorzaakt door mutaties 

in TGFBR1 of TGFBR2. Er worden twee typen van het syndroom onderscheiden die samen een 

continuüm vormen. Loeys-dietzsyndroom type I wordt gekarakteriseerd door craniofaciale 

afwijkingen zoals een schisis, brede/wijde uvula, craniosynostosis (prematuur sluiten van 

schedelnaden) en hypertelorisme (toegenomen afstand tussen de pupillen). Bij type II komen 

geen craniofaciale afwijkingen voor, maar uitgesproken huidafwijkingen, zoals een ‘fluwelen’ huid, 

het snel ontwikkelen van blauwe plekken en atrofische littekens. Echter soms kunnen bij loeys-

dietzsyndroom type II toch een wijde/brede uvula en hypertelorisme aanwezig zijn. Daarnaast 

treden in beide typen agressieve arteriële aneurysmata (bijv. aortawortel, cerebraal) en vasculaire 

tortuositeit op. De diagnose loeys-dietzsyndroom wordt gesteld wanneer typische kenmerken 

gecombineerd met een mutatie in TGFBR1 of TGFBR2 aanwezig zijn. Tijdige profylactische chirurgie 

is op dit moment de enige cardiovasculaire behandeling. 

Mitralisklepprolaps wordt gekenmerkt door een systolische doorbuiging van één of beide 

mitralisklepbladen in het linker atrium. Daarnaast kan er sprake zijn van verdikte (mitralis)klepbladen 

en overmatig klepweefsel, dat laatste wordt histologisch gekenmerkt door myxomateuze 

degeneratie. Mitralisklepprolaps kan voorkomen in het kader van een algemene bindweefselziekte, 

bijvoorbeeld bij het marfansyndroom, maar mitralisklepprolaps kan ook geïsoleerd (familiair) 

voorkomen. Mutaties in het filamine A gen (FLNA) zijn de eerste en dusverre enige mutaties 

beschreven die geïsoleerde myxomateuze valvulaire dystrofie kunnen voorzaken en daarvan is 

mitralisklepprolaps de meest voorkomende vorm. 
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Mitralisklepprolaps kan worden gecompliceerd door belangrijke mitralisklepinsufficiëntie, 

bacteriële endocarditis, trombo-embolieën en zelfs plotse cardiale dood als gevolg van ventriculaire 

ritmestoornissen. De behandeling hangt af van de klinische situatie; een chirurgische interventie is 

aangewezen bij belangrijke mitralisklepinsufficiëntie en behalve behandeling met β-blokkers kan 

een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) nodig zijn bij ventriculaire ritmestoornissen

De resultaten van de studie in hoofdstuk 2 tonen aan dat de 2010 Gentse nosologie in vergelijking 

met de 1996 Gentse nosologie geen belangrijke veranderingen geeft met betrekking tot het aantal 

patiënten dat wordt gediagnosticeerd met het marfansyndroom (1996;13% vs. 2010;14%). De extra 

patiënten die met het marfansyndroom werden gediagnosticeerd gebruikmakende van de 2010 

Gentse nosologie illustreren dat de 2010 Gentse nosologie directer en specifieker is in vergelijking 

met de 1996 Gentse nosologie; aortaworteldilatatie gecombineerd met een FBN1 mutatie (twee 

patiënten) of ectopia lentis (twee patiënten) leidde tot vier extra gevallen van het marfansyndroom. 

Verder tonen de resultaten van hoofdstuk 2 dat de 2010 Gentse nosologie een significante 

toename geeft van het aantal non-marfan diagnoses. Dit werd veroorzaak door een significante 

toename van het aantal patiënten met het mitralisklepprolapssyndroom (1996; 1% vs. 2010; 8%). 

Een andere belangrijke bevinding van de studie in hoofdstuk 2 is de hoge diagnostische opbrengst 

van patiënten met een aortaworteldilatatie (1996;65% vs. 2010;70%). Het lijkt daarom verstandig 

om alle patiënten jonger dan 50 jaar met een onverklaarde aortaworteldilatatie te evalueren voor 

een mogelijke bindweefselziekte. 

In hoofdstuk 3 wordt het loeys-dietzsyndroom besproken, wat ook een oorzaak van 

aortaworteldilatatie kan zijn. Dit ziektebeeld hoort dan ook in de differentiële diagnose te staan 

van een patiënt die wordt verdacht van het marfansyndroom. In de studie van hoofdstuk 3 

worden belangrijke aspecten van het loeys-dietzsyndroom besproken; de herkenning, het stellen 

van de diagnose en de behandeling. Onderscheidende kenmerken zijn arteriële aneurysmata en 

tortuositeit, craniosynostose (prematuur sluiten van schedelnaden), hypertelorisme (toegenomen 

afstand tussen de pupillen) en een gespleten/bifide uvula. De diagnose loeys-dietzsyndroom wordt 

gesteld wanneer typische kenmerken gecombineerd met een mutatie in TGFBR1 of TGFBR2 aanwezig 

zijn. Non-chirurgische behandeling bestaat uit regelmatige echocardiografie, waarbij er speciale 

aandacht voor de aortawortel moet zijn, en magnetische resonantie angiografie (MRA) van hoofd 

tot bekken om andere arteriële aneurysmata te ontdekken. Mogelijk is behandeling met β-blokkers 

en/of losartan ook geïndiceerd. Profylactische chirurgische interventie moet plaatsvinden bij een 

kleinere aortadiameter in vergelijking met het marfansyndroom. 

Familiaire mitralisklepprolaps komt aan de orde in hoofdstuk 4. Een enigszins andere 

bindweefselziekte waarbij aortapathologie niet een belangrijk kenmerk is. Familiare 

mitralisklepprolaps kan echter gepaard gaan met maligne ventriculaire aritmieën die net als 
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aortapathologie verschrikkelijke consequenties kunnen hebben. De hypothese van de studie in 

hoofdstuk 4 was dat mutaties in TGFBR1 of TGFBR2 familiaire mitralisklepprolaps zouden kunnen 

veroorzaken, aangezien er een relatie bestaat tussen disregulatie van TGF-β en het ontwikkelen van 

mitralisklepprolaps. De resultaten suggereren anders: één eerder beschreven missense mutatie in 

FLNA (p.Gly288 Arg) werd gevonden en mutaties in TGFBR1 of TGFBR2 waren afwezig. Samen met 

een eerdere studie geven deze resultaten aan dat mutaties in TGFBR1 of TGFBR2 waarschijnlijk geen 

belangrijk rol spelen bij geïsoleerde kleppathologie. 

Op dit moment blijft FLNA het enige gen waarvan bekend is dat het familiaire mitralisklepprolaps met 

myxomateuze degeneratie kan veroorzaken. Er moet zeker aan mutaties in FLNA worden gedacht 

wanneer er sprake lijkt te zijn van mitralisklepprolaps met X-gebonden dominante overerving. 

hoofdstuk 5 benadrukt een interessant aspect van het marfansyndroom: intrafamiliale fenotypische 

heterogeniteit. In de studie van hoofdstuk 5 wordt de grootste familie ooit beschreven met een 

enkele terugkerende mutatie in FBN1 (c.7916A>G). Sommige van de patiënten in de vier generatie 

grote familie hadden slechts milde skelet- of huidafwijkingen, zoals een pectus excavatum of 

striae. Andere leden van de familie hadden ernstige cardiovasculaire manifestaties hadden zoals 

aortaworteldilatatie of een type A aortadissectie. Mogelijke oorzaken van de klinische variabiliteit 

van het marfansyndroom zijn: allelische variatie van het niet-gemuteerde FBN1 allel, multipele FBN1 

mutaties (samengesteld heterozygoot), andere regulerende genen betrokken bij het proces van 

extracellulaire matrix formatie, homocysteïne spiegels, maar ook niet-genetische factoren zoals 

lichamelijke inspanning. 

De klinische variabiliteit van het marfansyndroom heeft consequenties voor het diagnostische 

proces van patiënten verdacht van het marfansyndroom. ‘Milde’ gevallen kunnen onopgemerkt 

blijven en in de afwezigheid van aortapathologie lijkt dit misschien onbelangrijk. Echter een familielid 

of toekomstige nakomelingen zouden een meer ‘agressieve’ vorm van het marfansyndroom kunnen 

hebben en dit zou misschien niet tijdig herkend worden wanneer ‘milde’ gevallen onopgemerkt 

blijven. Dit benadrukt het belang van een zorgvuldige diagnostische evaluatie. 

hoofdstuk 6 onderzoekt de relatie tussen genotype en fenotype in het marfansyndroom nader. 

Een milde dilatatie van de linker ventrikel kan optreden in het marfansyndroom, zelfs bij patiënten 

zonder belangrijk kleplijden. In de studie in hoofdstuk 6 hadden marfanpatiënten met een mutatie 

die leidde tot haploinsufficiëntie vaker linker ventrikel dilatatie (linker ventrikel einddiastolische 

diameter gecorrigeerd voor leeftijd en lichaamsoppervlakte >112%) in vergelijking met patiënten 

met missense mutaties. Verder hadden patiënten zonder een FBN1 mutatie vaker linker ventrikel 

dilatatie in vergelijking met patiënten zonder een FBN1 mutatie. 

De klinische implicaties van deze bevindingen zijn beperkt; aangezien (milde) dilatatie van 

de linker ventrikel niet per se een verminderde functie betekent en hartfalen geen algemeen 

verschijnsel is bij patiënten met het marfansyndroom zonder belangrijk kleplijden. Gezien de 
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toenemende levensverwachting van patiënten met het marfansyndroom, zou ventriculaire 

disfunctie zich in de loop van de tijd desondanks kunnen ontwikkelen. En patiënten met mutaties 

die leiden tot haploinsufficiëntie of FBN1-negatieve patiënten zouden een verhoogd risico hierop 

kunnen lopen. 

hoofdstuk 7 gaat verder waar hoofdstuk 6 was gebleven: hebben patiënten met het 

marfansyndroom ventriculaire disfunctie? In een cardiale MRI-studie van honderdvierenveertig 

marfanpatiënten was er een milde biventriculaire disfunctie bij de marfanpatiënten in vergelijking 

met gezonde controles, onafhankelijk van aorta-elasticiteit en β-blokker gebruik. Dertien patiënten 

hadden een linker ventrikel ejectiefractie <45% en drie daarvan voldeden aan de diagnostische 

criteria voor een dilaterende cardiomyopathie. Deze resultaten suggereren het bestaan van een 

intrinsieke biventriculaire cardiomyopathie bij het marfansyndroom. 

De klinische implicaties van deze bevindingen zijn niet direct duidelijk, aangezien geen van de 

patiënten bekend waren met hartfalen. Het is echter denkbaar dat sommige van deze patiënten te 

zijner tijd hartfalen zullen ontwikkelen. 

Elke marfanpatiënt zal op een bepaald moment een MRA van zijn aorta ondergaan en het 

lijkt verstandig dit te combineren met een cardiale MRI om de ventriculaire functie te beoordelen. 

Behandeling met ACE-remmers of angiotensine-II blokkers moet worden overwogen bij patiënten 

met een verminderde linker ventrikel ejectiefractie. 

hoofdstuk 8 behandelt de klinisch meest relevante manifestatie van het marfansyndroom: 

aortaworteldilatatie. In de studie van hoofdstuk 8 was een protocol voor profylactische 

aortawortelchirurgie gebaseerd op lichaamsoppervlakte veilig en effectief in het voorkomen van 

aortadissectie en mortaliteit. Patiënten werden geopereerd wanneer hun relatieve aortamaat 

>1.3 was (gemeten aortaworteldiameter/maximaal voorspelde aortaworteldiameter). In 

overeenstemming met de richtlijnen van die tijd, waren andere indicaties voor profylactische 

aortawortelvervanging: groei van >0.2 cm/jaar en een aneurysma van de aorta ascendens. 

Bijkomstig werd er een gemiddeld kleinere aortawortel bij vrouwen in vergelijking met mannen 

gevonden (gecorrigeerd voor lichaamsoppervlakte). 

Ten slotte worden in hoofdstuk 9 de bevindingen van de studies uit de eerder hoofdstukken 

bediscussieerd en wordt kort ingegaan op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
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dAnkwoord

Dan rest nu nog een belangrijk en waarschijnlijk meest gelezen onderdeel van een proefschrift, het 

dankwoord. Belangrijk is het zeker, want zonder hulp van anderen is het onmogelijk om ‘een boekje’ 

te schrijven. Of het ook terecht het meest gelezen onderdeel is, laat ik graag aan de lezer over. 

Prof. dr. van den Berg, Maarten, jouw bijdrage aan dit proefschrift kan niet worden overschat. Na 

mijn eerste wetenschappelijke project bij de cardiothoracale chirurgie kwam ik in contact met jou 

en vijf jaar later heeft het uitgemond in dit proefschrift. Dank voor je ideeën voor studies, dank voor 

je scherpe, snelle prikkelende commentaar op mijn manuscripten, en dank voor de tijd die je me 

hebt gegeven om dit proefschrift naast mijn opleiding te doen. Je wist me steeds met een paar 

aanwijzingen grote stappen vooruit te brengen. Verder ben ik je erg erkentelijk voor de kans die je 

me hebt gegeven om cardioloog te worden. 

Dr. van Tintelen, Peter, ook jij hebt een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van dit proefschrift. 

Via Maarten kwam ik bij jou terecht en hoorde ik voor het eerst van het bestaan van het loeys-

dietzsyndroom en vanuit daar volgde de rest. Ook jou bedank ik voor je ideeën voor studies, dank 

voor het uitzoeken van allerlei ‘genetische informatie’, zonder jouw werk zou ik nog veel meer tijd 

hebben moeten steken in mijn promotie. Je commentaar was altijd helder en praktisch, precies wat 

ik nodig had om verder te komen. 

Prof. dr. van Langen, Irene, je bent wat later bij mijn promotieonderzoek betrokken geraakt dan 

Maarten en Peter, maar niettemin heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan dit proefschrift.         

Je was altijd snel met commentaar op manuscripten, maar wel heel zorgvuldig. Regelmatig kwam ik 

de zin tegen: ‘wat bedoel je hiermee’. Zeer nuttig, want duidelijkheid is belangrijk in de wetenschap.

Nu volgen in willekeurige volgorde een heleboel andere mensen die een bijdrage hebben geleverd 

aan dit proefschrift. Ongetwijfeld ben ik mensen vergeten en daarom bedank ik in algemene zin 

alvast iedereen die er niet tussen staat, maar dit wel heeft verdiend. 

Chris Thio bedankt voor al het werk voor de studie over de marfanpolikliniek, je inzet en uitwerking 

waren uitstekend en je hebt me daardoor ontzettend vooruit geholpen met een belangrijk onderdeel 

van mijn proefschrift. Piet de Witte en Teodora Radonic bedankt voor de goede samenwerking 

tijdens de studie over de ventriculaire functie van marfanpatiënten, het was eerst even worstelen 

met de MRI’s, maar we zijn er uitgekomen. Dr. Boonstra, Piet, bij jou begon mijn wetenschappelijke 

project, bedankt dat je me op weg hebt gebracht. Drs. Waterbolk, Tjalling, dank voor je adviezen 

over de studie over aortawortelchirurgie bij marfanpatiënten en bedankt voor alles wat ik van je 

heb geleerd tijdens mijn periode bij de cardiothoracale chirurgie. Bij jou bleef het grote technische 
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vak van de cardiothoracale chirurgie toch altijd menselijk. Prof. dr. Ebels, Tjark, ook jij was betrokken 

bij de studie over aortawortelchirurgie bij marfanpatiënten, bedankt voor je hulp en commentaar. 

Verder bedank ik je voor alle operaties waar ik je bij mocht staan; je kunt zonder zichtbare moeite 

de meest complexe problemen tot de essentie terugbrengen en een ‘eenvoudige’ oplossing geven. 

Een aantal mensen in het bijzonder van de genetica wil ik ook bedanken voor hun hulp: Jorieke 

Bergman, Agnes Schuurman, Karin van Spaendonck, Gerdien Bosman, Rina Ceupink en Eelco Dulfer. 

Zonder ‘jullie patiënten’ en gegevens was ik niet ver gekomen. Daarnaast natuurlijk het secretariaat 

van de genetica, dank voor het opvragen van alle dossiers. 

Alma Guikema bedankt voor je secretariële en organisatorische ondersteuning, bij jou komen deze 

dingen altijd goed. Verder bedank ik natuurlijk ook de rest van het secretariaat van de cardiologie 

voor het af en toe opvragen van patiëntendossiers. Marco Willemsen, bedankt voor de fraaie 3-D 

echo figuren. Jackie Senior, ontzettend bedankt voor het editen van bijna al mijn manuscripten. 

Peter van der Sijde, heel erg bedankt voor het opmaken van dit proefschrift. 
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Appendix A: heritable connective tissue disorders and syndromes with cardiovascular involvement 

Connective tissue 
disorder

Gene(s)a(locus) Protein Cardiovascular 
features

Prevalence 

Alagille syndrome JAG1 (20p12) JAGGED 1 congenital heart 
malformations, aortic 
aneurysm, aortic 
coarctation

1:70 000

Allport syndrome 
X-linked

COL4A5 (Xq22.3) α5 type IV 
procollagen

aortic aneurysm 1: 50 000

Arterial tortuosity 
syndrome 

SLC2A10 (20q13.1) glucose transporter 
10

arterial tortuosity 
and aneurysms

unknown 

Autosomal 
dominant cutis laxa

ELN (7q11.2) elastin aortic coarctation, 
aortic aneurysm, 
congenital heart 
malformations

extremely rare

Autosomal 
recessive cutis laxa

EFEMP2 (11q13) fibulin-4 arterial tortuosity, 
arterial aneurysms

extremely rare

Bicuspid aortic 
valve

NOTCH1 (9q34.3), 
ACTA2(10q23.31)

NOTCH1, smooth 
muscle aortic alpha-
actin

aortic aneurysm, 
aortic coarctation

1: 50 - 200

Ehlers-Danlos 
syndrome vascular 
type

COL3A1 (2q31) α1 type III 
procollagen

arterial dissection 
without aneurysm

1: 50 000

FTAAD ACTA2 (10q23.31), 
TGFBR1(9q22.33), 
TGFBR2(3p24.1), 
FBN1(15.
q21.1), MYH11 
(16p13.11),SMAD3 
(15q22.33), MYLK 
(3q21), NOTCH1 
(9q34.3)

smooth muscle 
aortic alpha-actin, 
TGF-β-receptor, 
fibrillin-1, smooth 
muscle myosin 
heavy-chain-11, 
SMAD3, myosin 
light chain kinase, 
NOTCH1

thoracic aortic 
aneurysm

unknown

Hereditary 
hemorrhagic 
telangiectasia

ENG (9q34.1), 
ACVRL1 
(12q11-q14), 
SMAD4 (18q21.2)

endoglin, activin A 
receptor type II-like 
1, SMAD4

aortic aneurysm, 
mitral valve prolapse, 
arteriovenous 
malformations

1: 10 000

Loeys-Dietz 
syndrome

TGFBR1 (9q22.33), 
TGFBR2 (3p24.1), 
SMAD3

TGF-β-receptor, 
SMAD3

arterial aneurysms 
and dissecion

unknown

Lujan-Fryns 
syndrome

MED12 (Xq13.1) mediator-12 aortic root dilatation, 
ventricular septal 
defect

unknown

Marfan syndrome FBN1 (15q21.1), 
TGFBR1 (9q22.33), 
TGFBR2 (3p24.1)

fibrillin-1, TGF- β aortic aneurysm, 
mitral valve prolapse

1-3: 5 000

MASS phenotype FBN115q21.1) fibrillin-1 borderline aortic 
root dilatation, mitral 
valve prolapse

unknown 
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Connective tissue 
disorder

Gene(s)a(locus) Protein Cardiovascular 
features

Prevalence 

Mitral valve 
prolapse syndrome, 
familial

FLNA (Xq28) filamin A valvular dystrophy, 
aortic aneurysm

unknown

Neurofibromatosis 
type I

NF1 (17q11.2) neurofibromin-1 congenital heart 
malformations, aortic 
coarctation, arterial 
aneurysm

1: 4 000

Noonan syndrome PTPN11 (12q24.1) protein-tyrosine 
phosphatise 2c or 
SHP2

congenital heart 
malformations, aortic 
coarctation

1: 1 000 - 2500

Osteogenesis 
imperfecta

COL1A1 (17q21.31), 
COL1A2 (7q22.1)

α1 type I 
procollagen, α2 type 
I procollagen

aortic aneurysm 1:15 000

Shprintzen-
Goldberg 
syndrome

FBN1 (15q21.1) fibrillin-1 aortic aneurysm, 
congenital heart 
malformations

extremely rare

a Currently identified gene(s) causing the connective tissue disorder. Note: identifying a mutation is not per se 
needed in order to diagnose a particular connective tissue disorder
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Appendix B: explanation of graphs chapter 10 figure iv

- Function of graph “age: younger than 40 years”: 

y = (1.12 x BSA + 0.97 + 2 SD) x 1.3 

BSA (body surface area) = weight (kg) 0.5378 x length (cm) 0.3964 x 0.024265

SD (standard deviation) = 0.24

y = aortic root diameter (cm) 

- Function of graph “age: 40 years and older”: 

y = 0.74 x BSA + 1.92 + 2 SD) x 1.3

BSA (body surface area) = weight (kg) 0.5378 x length (cm) 0.3964 x 0.024265

SD = 0.37

y = aortic root diameter (cm)
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APPendix C: List of abbreviations

ACE  angiotensin converting enzyme 

ACTA2  smooth muscle aortic alpha-actin 2 gene

BSA  body surface area

COL3A1  type III collagen 3 alpha-1 chain gene

COMPARE COzaar in Marfan PAtients Reduces aortic Enlargement

CMR  cardiac magnetic resonance imaging 

ECM  extracellular matrix

EDS  Ehlers-Danlos syndrome

FBN1  fibrillin 1 gene

FLNA  filamin A gene

FTAAD  familial thoracic aortic aneurysm and/or dissection

ICD  implantable cardioverter defibrillator 

LDS  Loeys-Dietz syndrome

LV  left ventricle

MASS  mitral valve, aorta, skin, skeletal phenotype 

MFS  Marfan syndrome

MR  mitral regurgitation 

MRA  magnetic resonance angiography 

MRI   magnetic resonance imaging

MVP  mitral valve prolapse

MVPS  mitral valve prolapse syndrome

MYH11  smooth muscle myosin heavy-chain 11 gene

MYLK  myosin light chain kinase gene

NOTCH1  translocation-associated Notch 1 gene

SMADs  signal transducer- and transcriptional modulator-proteins

SMAD3  signal transducer- and transcriptional modulator 3 gene

SMC  smooth muscle cell

TGF-β  transforming growth factor beta

TGFBR1  transforming growth factor receptor 1 gene

TGFBR2  transforming growth factor receptor 2 gene

WES  whole exome sequencing



Marfan syndrome is probably the best known heritable connective tissue disorder with 
cardiovascular involvement and was named after Antoine Bernard-Jean Marfan. In 1896 he 
presented the case of a 5-year old girl with disproportionally long limbs accompanied by long 
and slender �ngers and toes. Since then, more than 100 years of medical development have 
passed and Marfan syndrome is now known as a clinically heterogeneous disorder caused by 
mutations in the �brillin-1 gene (FBN1). Typical features include aortic root dilatation, mitral 
valve prolapse, lens (sub)luxation, slender body habitus and pectus deformities. This thesis 
addresses several interesting cardiological and  genetic aspects of Marfan syndrome. For 
example the diagnostic yield of an outpatient clinic where patients suspected of Marfan 
syndrome are evaluated, the impact of the 2010 Ghent nosology, the relation between geno-
type and phenotype in Marfan syndrome, biventricular function in Marfan syndrome and the 
e�ectiveness of a protocol for prophylactic aortic root surgery in Marfan syndrome based on 
body surface area. 
Besides Marfan syndrome, this thesis also discusses cardiological and genetic aspects of the 
connective tissue disorders Loeys-Dietz syndrome and familial mitral valve prolapse, which 
both share characteristics with Marfan syndrome. 

Marfan syndrome and 
related connective tissue disorders

Cardiological and genetic aspects




