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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Het voorkomen van hartfalen is een belangrijke doelstelling ter verbetering van de algehele 
gezondheidszorg. Een gezonde levensstijl, evenals het voorkomen en tijdig behandelen van 
cardiovasculaire risicofactoren zoals diabetes, obesitas en een hoge bloeddruk zijn hierbij 
essentieel. Het volledig voorkomen van hartfalen lijkt daarentegen niet altijd haalbaar. Dit geldt in 
het bijzonder voor mensen met  reeds bestaande hartziekten, zoals mensen die eerder een 
hartinfarct doorgemaakt hebben, en voor ouderen, bij wie doorgaans  sprake is van aantoobare 
structurele en functionele veranderingen van de hartspier. Het vertragen van de ontwikkeling van 
hartfalen en het verlengen van de tijd tussen verschillende stadia van hartfalen (nadat deze stadia 
duidelijk gedefinieerd zijn), lijkt daarom een meer realistische doelstelling.  

Volgens de huidige richtlijnen worden alleen patiënten met hartfalen in stadium B of C 
behandeld met eerstelijns medicijnen zoals ACEIs/ARBs ACE-remmers, angiotensine-
recepterblokkers (ARB’s) en bètablokkers. Het identificeren van patiënten met hartfalen in 
stadium A en het vertragen van de overgang van stadium A naar B  zou echter een effectievere 
preventiestrategie zijn. Naast het bevorderen van een gezonde levensstijl en het tijdig behandelen 
van cardiovasculaire risicofactoren, is het enerzijds noodzakelijk om i) therapieën te ontwikkelen 
die gericht zijn tegen de onderliggende pathofysiologische oorzaken van hartfalen (met name 
fibro-inflammatoire activatie) en niet alleen tegen de gevolgen van het hartfalen (zoals neuro-
hormonale activatie), en anderzijds om ii) onze kennis te vergroten over accurate en goedkope 
methodes om individuen met een hoog risico op hartfalen op te sporen (bijvoorbeeld door het 
optimaliseren van het gebruik van biomarkers bij risicopredictie en vroegdiagnostiek van 
hartfalen).  

In Hoofdstuk 1 vatten we de rol van de  fibro-inflammatoire processen bij hartfalen samen. 
Hierbij benadrukken wij dat inflammatie en fibrose centraal staan bij pathofysiologie van 
hartfalen, en dat schade aan de hartspier zowel de oorzaak als het gevolg kan zijn van 
ongecontroleerde fibro-inflammatioire activatie. Daarnaast geven we een overzicht van 
mogelijke behandelingen die worden ontwikkeld om in te grijpen in deze fibro-
inflammatoire processen in zowel het hart als de rest van het lichaam. In Hoofdstuk 2 
vatten we de rol samen van de fibrosebiomarker galectine-3 bij hartfalen en cardiovasculaire 
ziekten in het algemeen, waarbij galectine-3 vanuit een eiwitbindend  perspectief wordt 
beschreven. We bediscussiëren daarbij welke mechanismes betrokken zijn bij de biologische 
activatie van galectine-3 en bespreken verschillende manieren waarop multimerisatie van 
galectine-3 kan plaatsvinden, waaronder het vormen van netwerken. Ook geven we een overzicht 
van galectine-3 remmers en  en bespreken we hun gebrek aan selectiviteit. Het reguleren van 
fibo-inflammatoire processen door het remmen van galectine-3  met behulp van nieuw 
ontwikkelde selectieve medicijnen lijkt een veelbelovende onderzoekstak, die in de komende 
decennia een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan verbeterde behandelmethoden voor 
hartfalen.  

In Hoofdstuk 3 analyseren we gegevens van 7.953 individuen uit het “Prevention of Renal and 
Vascular End-stage Disease” (PREVEND) cohort, waarbij we gebruik maken van 
hartfalenbiomarkers om overeenkomstige mechanismes tussen nieuw ontstane diabetes type 2 en  
nieuw ontstaan hartfalen te identificeren. We tonen daarbij aan dat het mechanisme dat leidt tot 

 

 

hartspierschade niet onafhankelijk geassocieerd is met het risico op het ontwikkelen van diabetes, 
ondanks de nauwe associatie tussen diabetes en hartfalen. Desalniettemin blijken inflammatoire 
processen wel sterk geassocieerd te zijn met het risico op het ontwikkelen van zowel diabetes als 
hartfalen. Het moduleren van deze inflammatoire processen zou daarom kunnen bijdragen aan 
het voorkomen of het vertragen van de ontwikkeling van beide aandoeningen. Echter zal dit 
waarschijnlijk niet eenduidig in de praktijk toe te passen zijn. Ontstekingsremmende medicijnen , 
zoals statines,  kunnen het risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen 
weliswaar verlagen (JUPITER studie), maar verhogen het risico op het ontwikkelen van diabetes. 
Andere veel gebruikte ontstekingsremmers, zoals NSAIDS, verlagen de bloedglucosespiegels 
maar verhogen wel weer het risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen. Deze 
tegenstrijdigheden maken duidelijk dat meer onderzoek gedaan moet worden naar 
ontstekingsremmers die het risico op zowel diabetes als cardiovasculaire ziektes kunnen verlagen 
zonder ernstige bijwerkingen. 

In Hoofdstuk 4 analyseren we gegevens van 8.188 individuen uit het PREVEND cohort, en 
evalueren we de associatie van body-mass index (BMI) met 13 verschillende  cardiovasculaire 
biomarkers. Daarbij keken we over het gehele BMI spectrum of deze biomarkers verschillend 
associeerden met het ontstaan van hartfalen. Zes fibro-inflammatoire biomarkers, tezamen met 
cardiaal troponine-T (cTnT), waren positief geassocieerd met overgewicht, terwijl vier biomarkers 
(NT-proBNP, MR-proANP, CT-pro-ET-1 en aldosteron) negatief waren geassocieerd met 
overgewicht.  Van alle onderzochte biomarkers waren enkel de natriuretische peptiden (NT-
proBNP, MR-proANP) en cTnT sterk geassocieerd met het ontstaan van hartfalen. Deze 
associatie was onafhankelijk vanBMI. De optimale drempelwaardes voor het voorspellen van 
toekomstig hartfalen waren voor NT-proBNP en cTNT niet verschillend tussen mensen met 
gezond gewicht en mensen met overgewicht. Deze gegevens tonen aan dat voor het gehele BMI-
spectrum één drempelwaarde van NT-proBNP en cTnT kan worden gehanteerd bij het 
voorspellen van toekomstig hartfalen in de algemene populatie.  

In Hoofdstuk 5 bekijken we de associatie van vetdistributie en NT-proBNP in 8.260 individuen 
uit het PREVEND cohort. Aangezien de distributie van lichaamsvet sterk verschilt  tussen 
mannen  en vrouwen, hebben we gebruik gemaakt van geslachtsspecifieke analyses. Wij vonden 
dat de zogenaamde “U-vormige relatie van natriuretische peptiden (NP’s) met obesitas” met name bepaald 
werd door geslacht als confounder van obesitas. Leeftijd was een andere belangrijke factor die 
effect had op de NT-proBNP-waardes. Obesitas leek positief geassocieerd te zijn met NT-
proBNP wanneer leeftijd een sterke confounder was. Relevant voor clinici is dat in individuen 
zonder hartfalen de met obesitas geassocieerde verlaging van NP’s vrij subtiel is en dat de impact 
van leeftijd en geslacht op NT-proBNP-waardes veel sterker is dan van obesitas. Alleen na een 
leeftijdscorrectie werd de omgekeerde associatie van obesitas met NT-proBNP in zowel mannen 
als vrouwen zichtbaar. Dit effect is echter sterker aanwezig in vrouwen. Dit zou deels kunnen 
worden verklaard  door het feit dat BMI bij vrouwen een betere afspiegeling is van de vetmassa  
dan bij mannen. Desalniettemin zien we dat de associatie van NT-proBNP met de buikomtrek 
ook sterker is bij vrouwen dan bij mannen. We vonden dat abdominale adipositas, onafhankelijk 
van BMI, bij vrouwen geassocieerd was met een lineaire daling van NT-proBNP, terwijl dit 
verband bij mannan U-vormig was. Speculerend zou dit kunnen verklaard kunnen worden door 
het verhoogde androgene hormoongehalte bij vrouwen met abdominale obesitas. Dit is echter 



A

247

 

 

NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Het voorkomen van hartfalen is een belangrijke doelstelling ter verbetering van de algehele 
gezondheidszorg. Een gezonde levensstijl, evenals het voorkomen en tijdig behandelen van 
cardiovasculaire risicofactoren zoals diabetes, obesitas en een hoge bloeddruk zijn hierbij 
essentieel. Het volledig voorkomen van hartfalen lijkt daarentegen niet altijd haalbaar. Dit geldt in 
het bijzonder voor mensen met  reeds bestaande hartziekten, zoals mensen die eerder een 
hartinfarct doorgemaakt hebben, en voor ouderen, bij wie doorgaans  sprake is van aantoobare 
structurele en functionele veranderingen van de hartspier. Het vertragen van de ontwikkeling van 
hartfalen en het verlengen van de tijd tussen verschillende stadia van hartfalen (nadat deze stadia 
duidelijk gedefinieerd zijn), lijkt daarom een meer realistische doelstelling.  

Volgens de huidige richtlijnen worden alleen patiënten met hartfalen in stadium B of C 
behandeld met eerstelijns medicijnen zoals ACEIs/ARBs ACE-remmers, angiotensine-
recepterblokkers (ARB’s) en bètablokkers. Het identificeren van patiënten met hartfalen in 
stadium A en het vertragen van de overgang van stadium A naar B  zou echter een effectievere 
preventiestrategie zijn. Naast het bevorderen van een gezonde levensstijl en het tijdig behandelen 
van cardiovasculaire risicofactoren, is het enerzijds noodzakelijk om i) therapieën te ontwikkelen 
die gericht zijn tegen de onderliggende pathofysiologische oorzaken van hartfalen (met name 
fibro-inflammatoire activatie) en niet alleen tegen de gevolgen van het hartfalen (zoals neuro-
hormonale activatie), en anderzijds om ii) onze kennis te vergroten over accurate en goedkope 
methodes om individuen met een hoog risico op hartfalen op te sporen (bijvoorbeeld door het 
optimaliseren van het gebruik van biomarkers bij risicopredictie en vroegdiagnostiek van 
hartfalen).  

In Hoofdstuk 1 vatten we de rol van de  fibro-inflammatoire processen bij hartfalen samen. 
Hierbij benadrukken wij dat inflammatie en fibrose centraal staan bij pathofysiologie van 
hartfalen, en dat schade aan de hartspier zowel de oorzaak als het gevolg kan zijn van 
ongecontroleerde fibro-inflammatioire activatie. Daarnaast geven we een overzicht van 
mogelijke behandelingen die worden ontwikkeld om in te grijpen in deze fibro-
inflammatoire processen in zowel het hart als de rest van het lichaam. In Hoofdstuk 2 
vatten we de rol samen van de fibrosebiomarker galectine-3 bij hartfalen en cardiovasculaire 
ziekten in het algemeen, waarbij galectine-3 vanuit een eiwitbindend  perspectief wordt 
beschreven. We bediscussiëren daarbij welke mechanismes betrokken zijn bij de biologische 
activatie van galectine-3 en bespreken verschillende manieren waarop multimerisatie van 
galectine-3 kan plaatsvinden, waaronder het vormen van netwerken. Ook geven we een overzicht 
van galectine-3 remmers en  en bespreken we hun gebrek aan selectiviteit. Het reguleren van 
fibo-inflammatoire processen door het remmen van galectine-3  met behulp van nieuw 
ontwikkelde selectieve medicijnen lijkt een veelbelovende onderzoekstak, die in de komende 
decennia een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan verbeterde behandelmethoden voor 
hartfalen.  

In Hoofdstuk 3 analyseren we gegevens van 7.953 individuen uit het “Prevention of Renal and 
Vascular End-stage Disease” (PREVEND) cohort, waarbij we gebruik maken van 
hartfalenbiomarkers om overeenkomstige mechanismes tussen nieuw ontstane diabetes type 2 en  
nieuw ontstaan hartfalen te identificeren. We tonen daarbij aan dat het mechanisme dat leidt tot 

 

 

hartspierschade niet onafhankelijk geassocieerd is met het risico op het ontwikkelen van diabetes, 
ondanks de nauwe associatie tussen diabetes en hartfalen. Desalniettemin blijken inflammatoire 
processen wel sterk geassocieerd te zijn met het risico op het ontwikkelen van zowel diabetes als 
hartfalen. Het moduleren van deze inflammatoire processen zou daarom kunnen bijdragen aan 
het voorkomen of het vertragen van de ontwikkeling van beide aandoeningen. Echter zal dit 
waarschijnlijk niet eenduidig in de praktijk toe te passen zijn. Ontstekingsremmende medicijnen , 
zoals statines,  kunnen het risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen 
weliswaar verlagen (JUPITER studie), maar verhogen het risico op het ontwikkelen van diabetes. 
Andere veel gebruikte ontstekingsremmers, zoals NSAIDS, verlagen de bloedglucosespiegels 
maar verhogen wel weer het risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen. Deze 
tegenstrijdigheden maken duidelijk dat meer onderzoek gedaan moet worden naar 
ontstekingsremmers die het risico op zowel diabetes als cardiovasculaire ziektes kunnen verlagen 
zonder ernstige bijwerkingen. 

In Hoofdstuk 4 analyseren we gegevens van 8.188 individuen uit het PREVEND cohort, en 
evalueren we de associatie van body-mass index (BMI) met 13 verschillende  cardiovasculaire 
biomarkers. Daarbij keken we over het gehele BMI spectrum of deze biomarkers verschillend 
associeerden met het ontstaan van hartfalen. Zes fibro-inflammatoire biomarkers, tezamen met 
cardiaal troponine-T (cTnT), waren positief geassocieerd met overgewicht, terwijl vier biomarkers 
(NT-proBNP, MR-proANP, CT-pro-ET-1 en aldosteron) negatief waren geassocieerd met 
overgewicht.  Van alle onderzochte biomarkers waren enkel de natriuretische peptiden (NT-
proBNP, MR-proANP) en cTnT sterk geassocieerd met het ontstaan van hartfalen. Deze 
associatie was onafhankelijk vanBMI. De optimale drempelwaardes voor het voorspellen van 
toekomstig hartfalen waren voor NT-proBNP en cTNT niet verschillend tussen mensen met 
gezond gewicht en mensen met overgewicht. Deze gegevens tonen aan dat voor het gehele BMI-
spectrum één drempelwaarde van NT-proBNP en cTnT kan worden gehanteerd bij het 
voorspellen van toekomstig hartfalen in de algemene populatie.  

In Hoofdstuk 5 bekijken we de associatie van vetdistributie en NT-proBNP in 8.260 individuen 
uit het PREVEND cohort. Aangezien de distributie van lichaamsvet sterk verschilt  tussen 
mannen  en vrouwen, hebben we gebruik gemaakt van geslachtsspecifieke analyses. Wij vonden 
dat de zogenaamde “U-vormige relatie van natriuretische peptiden (NP’s) met obesitas” met name bepaald 
werd door geslacht als confounder van obesitas. Leeftijd was een andere belangrijke factor die 
effect had op de NT-proBNP-waardes. Obesitas leek positief geassocieerd te zijn met NT-
proBNP wanneer leeftijd een sterke confounder was. Relevant voor clinici is dat in individuen 
zonder hartfalen de met obesitas geassocieerde verlaging van NP’s vrij subtiel is en dat de impact 
van leeftijd en geslacht op NT-proBNP-waardes veel sterker is dan van obesitas. Alleen na een 
leeftijdscorrectie werd de omgekeerde associatie van obesitas met NT-proBNP in zowel mannen 
als vrouwen zichtbaar. Dit effect is echter sterker aanwezig in vrouwen. Dit zou deels kunnen 
worden verklaard  door het feit dat BMI bij vrouwen een betere afspiegeling is van de vetmassa  
dan bij mannen. Desalniettemin zien we dat de associatie van NT-proBNP met de buikomtrek 
ook sterker is bij vrouwen dan bij mannen. We vonden dat abdominale adipositas, onafhankelijk 
van BMI, bij vrouwen geassocieerd was met een lineaire daling van NT-proBNP, terwijl dit 
verband bij mannan U-vormig was. Speculerend zou dit kunnen verklaard kunnen worden door 
het verhoogde androgene hormoongehalte bij vrouwen met abdominale obesitas. Dit is echter 



Dutch Summary | Nederlandse samenvatting

248

 

 

nog hypothetisch en vereist toetsing in mechanistische modellen. Het commentaar gebaseerd op 
Hoofdstuk 5  toonde de controverse over dit onderwerp, d.w.z. de overlappende effecten van 
geslacht en obesitas op NT-proBNP. Dit leidde op zijn beurt tot Hoofdstuk 6, waarin we de 
literatuur m.b.t. geslachtsverschillen in hartfalenbiomarkers bespreken, met nadruk op de overlap 
van geslacht en obesitas. We observeerden dat geslachts-geassocieerde verschillen in 
biomarkerwaardes prominenter aanwezig waren in de algemene populatie dan bij mensen met 
hartfalen. Aan de andere kant  zouden de effecten van obesitas op biomarkers een belangrijkere 
rol kunnen spelen bij patiënten met hartfalen. Verder geven we in dit hoofdstuk enkele 
handvaten voor klinische toepassingen en formuleren we potentiële onderzoeksvragen die nuttig 
zouden kunnen zijn voor artsen, arts-assistenten en onderzoekers die zich bezig houden met 
onderzoek naar hartfalen.  

In Hoofdstuk 7 bestuderen we 8.225 individuen uit het PREVEND cohort met de focus op 
geslachtsverschillen in de associatie van cardiaal troponine-T (cTnT) met hartfalen en 
cardiovasculaire ziekten. We vonden dat de associatie van cTnT met cardiovasculaire ziekten 
sterker was in vrouwen dan in mannen. Bij vrouwen kon een lagere drempelwaarde van cTnT 
(<3ng/L) toekomstige cardiovasculaire ziektes voorspellen, terwijl bij mannen een relatief hogere 
drempelwaarde (>5ng/L) nodig was. In een vergelijkbaar onderzoek met gegevens van 48.455 
individuen werd dezelfde bevinding gedaan: de optimale waarde van cardiaal troponine-I (cTnI) 
om HF te voorspellen was 2,6 ng/L voor vrouwen en 4,2 ng/L voor mannen. Deze bevindingen 
kunnen daardoor als leidraad fungeren bij het ontwerpen van toekomstige studies, waarbij het 
potentieel van cardiale troponines als voorspellers van cardiovasculaire ziekte kan worden 
onderzocht in individuen met een hoge risicoscore (zoals in de STOP-HF studie). Het zou met 
name interessant zijn om te onderzoeken of het gebruik van een geslachts-specifieke 
drempelwaarde in de kliniek de prognose van vrouwen kan verbeteren.  

In Hoofdstuk 8 maken we gebruik van een samengestelde databank bestaande uit 22.756 
individuen uit de Framingham Heart Study (FHS), PREVEND-studie,  Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis (MESA) en Cardiovascular Health Study (CHS) om te onderzoeken of 
cardiovasculaire risicofactoren en biomarkers verschillend gerelateerd zijn aan het risico op het 
ontwikkelen van HF in mannen en vrouwen. Ondanks dat de cardiovasculaire risicofactoren in 
verschillende mate voorkomen bij mannen en vrouwen, suggereren onze resultaten dat in beide 
geslachten cardiovasculaire risicofactoren en biomarkers sterk en gelijkwaardig geassocieerd zijn 
met  het ontwikkelen van hartfalen. Op dezelfde manier waren er substantiele verschillen in  
biomarkerconcentraties tussen mannen en vrouwen, maar waren verhoogde biomarkerwaardes 
bij mannen en vrouwen in dezelfde mate geassocieerd met toekomstig  hartfalen. Deze 
bevindingen benadrukken het belang van het voorkomen van cardiovasculaire risicofactoren en 
het nut van een optimaal biomarkerprofiel om hartfalen te voorkomen in beide geslachten. 
Echter moet hierbij worden opgemerkt dat het risico op hartfalen kleiner is bij vrouwen dan bij 
mannen. We hypothetiseren dat de totale last van cardiovasculaire risicofactoren groter  is bij 
mannen dan bij vrouwen. Vervolgonderzoek zou dit moeten uitwijzen. Vervolgens vonden we 
dat de toevoeging van individuele biomarkers aan bestaande klinische predictiemodellen de 
risicobepaling van hartfalen voor beide geslachten niet verbeterde. Wel werden er kleine 
geslachtsverschillen geobserveerd in de voorspellende waarde van individuele biomarkers: 
cardiale troponines en de urine-albumine-creatinine ratio (UACR) verbeterden de 

 

 

risicovoorspelling van hartfalen in beide geslachten, maar natriuretische peptiden verbeterden 
deze alleen in mannen en niet in vrouwen. Deze bevindingen, hoewel subtiel, zijn interessant en 
controversieel en zullen verder onderzocht moeten worden in toekomstige studies.   

In Hoofdstuk 9 gaan we dieper in op de discussie van het vorige hoofdstuk en benadrukken we 
de ontoereikendheid van NPs bij de diagnose van HFpEF. Er zijn verscheidene biomarkers die 
informatie verschaffen over de niet-cardiale aspecten van het syndroom HFpEF. Ondanks dat 
deze biomarkers (nog) niet direct helpen bij de diagnose van HFpEF, kunnen deze nuttig zijn in 
de classificatie van HfpEF-fenotypes, het selecteren van patiënten voor HfpEF-trials en het 
optimaliseren van behandelstrategieën. Daarnaast wijzen we er op dat sommige niet-cardiale 
biomarkers, inclusief nieuwe markers van ontsteking en fibrose, ook kunnen fungeren als biotargets 
bij de behandeling van HFpEF. 

 
DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAPPEN VAN DEZE THESIS ZIJN: 

 
1) Fibro-inflammatoire mechanismen zijn sterk gelinkt aan obesitas, diabetes type 2 en 
hartfalen. Nieuwe therapeutische interventies gericht op deze mechanismen, hoewel ze 
momenteel nog in de kinderschoenen staan, zijn veelbelovend voor de toekomstige 
behandeling van hartfalen.  

2) De waardes van hartfalenbiomarkers  kunnen sterk worden beïnvloed door obesitas en 
geslacht. Het effect van obesitas en geslacht vertoont sterke overlap.  

3) In de algemene bevolking kunnen lagere concentraties van natriuretische peptiden bij 
mensen met een hoger gewicht beter worden verklaard door het mannelijke geslacht dan 
door obesitas. Zowel geslacht als obesitas hebben echter geen invloed op de associatie 
van natriuretische peptiden met toekomstig hartfalen. Bovendien verschilt de 
grenswaarde voor natriuretische peptiden waarbij sprake is van een verhoogd risico op 
hartfalen niet tussen mensen met een normaal gewicht, overgewicht of obesitas. 
Toekomstige onderzoeken zouden kunnen uitwijzen of geslachtsspecifieke  
grenswaarden nodig zijn bij het voorspellen van toekomstig hartfalen. 

4) Cardiale troponines zijn van grote waarde bij het voorspellen van hartfalen, andere 
cardiovasculaire ziekten en vroegtijdig overlijden in beide geslachten, maar de 
drempelwaarde is lager bij vrouwen dan bij mannen. Daarom is het belangrijk om ook 
kleine verhogingen van troponine concentraties in acht te nemen, met name bij vrouwen. 

5) De prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren en het risico op hartfalen is in het 
algemeen lager bij vrouwen dan bij mannen. Echter, wanneer risicofactoren of 
hartziekten (bijvoorbeeld obesitas, diabetes, hypertesie of een doorgemaakt hartinfarct) 
eenmaal aanwezig zijn, is de bijbehorende toename van het risico op hartfalen gelijk voor 
mannen en vrouwen. Op dezelfde manier zijn er weliswaar verschillen in de niveaus van 
biomarkers tussen mannen en vrouwen, maar is de toename van het risico op hartfalen 
bij bepaalde stijgingen van de biomarkerwaardes gelijk voor beide geslachten.    
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Limitaties: Een grote limitatie van deze studies is het gebruik van biomarkers gemeten op een 
enkel tijdspunt, namelijk de nulmeting (baseline). Het gebruik van meerdere tijdspunten geeft een 
preciezer en beter beeld van de pathofysiologie. Daarnaast erkennen we dat de biomarkers die in 
deze thesis zijn gebruikt, gelimiteerd zijn tot de biomarkers die a priori zijn geselecteerd op basis 
van de kennis die toen voorhanden was.  

Toekomstperspectief: Om nieuwe hartfalenbiomarkers te identificeren, is een 
onbevooroordeelde, grootschalige en snelle screening nodig. Het palet van biomarkers is vaak 
gelimiteerd tot de circulerende eiwitten, maar hieraan kunnen ook urine-, genomische of 
beeldvormingsbiomarkers worden toegevoegd. Het gebruik van meerdere biomarkers, gemeten 
op meerdere tijdspunten zou de kennis over het klinische verloop van hartfalen kunnen 
vergroten, en zou (geslachtsspecifieke)pathofysiologische mechanismen in de ontwikkeling van 
hartfalen kunnen blootleggen. Daarnaast is het gebruik van biomarkers voor het vaststellen van 
subklinischhartfalen bij mannen en vrouwen een interessant onderwerp voor toekomstig 
onderzoek.  

Voor de toekomst voorzie ik dat een systematiische epidemiologische aanpak belangrijk gaat 
worden om ziekte en gezondheid in de gehele populatie te beschrijven. Hierbij moeten 
verschillende facetten zoals het fenoom, metaboloom, proteoom, transcriptoom, genoom als ook 
omgevingsfactoren en hun interacties worden geïncludeerd. Dit alles om een breder beeld te 
creëren van de mechanismen die lijden tot hartfalen, wat uiteindelijk kan bijdragen aan verbeterde 
behandelopties voor hartfalen.  
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