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enGlIsH sUMMARY

Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained arrhythmia and its prevalence is 

rising. The lifetime risk of AF in individuals from European ancestry has increased from 

~1 in 4 to ~1 in 3 by age 90 years.1-5 This is problematic since AF is associated with 

increased risk of adverse diseases and events, including among others, heart failure, 

stroke, myocardial infarction, dementia, and death.6,7

Several modifiable and non-modifiable risk factors promote the development and 

maintenance of AF. In almost all cases risk factors are present, making AF without 

underlying risk factors extremely rare.8 Advancing age is the key non-modifiable risk 

factor for AF. Modifiable AF risk factors include hypertension, coronary artery disease, 

heart failure, obesity, diabetes, and valvular disease, just to name a few.9,10 The normal 

ageing process, risk factors, as well as the arrhythmia itself (‘’AF begets AF’’) play a role 

in inducing a unique atrial substrate that is the manifestation of multiple pathophysi-

ological pathways.11-13

Heart failure has a high prevalence in patients with AF. When viewed as separate enti-

ties AF and heart failure are already complex clinical syndromes, but when occurring 

together, especially AF and heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), they 

pose one of the most challenging conditions to date.14 In clinical practice affected 

patients are often the elderly with a significant risk factor burden.15

AF plagues both women and men, but not in the same manner. In the recent years it 

has come to light that sex differences exist in all facets of the disease: from incidence, 

risk factors, and clinical presentation, to treatment and outcomes.16 This makes AF a 

chronic, complex, highly prevalent disease with significant morbidity and no cure.17-20 

More insights into the multifaceted (sex-specific) aspects of this arrhythmia are needed.

In the first part of this thesis we investigated prevalence of (subclinical) risk factors as 

well as sex differences in the number of risk factors and AF treatment. In Chapter 2 we 

showed that almost all patients without traditionally-defined AF risk factors in the RE-LY 

AF Registry, a study that included patients with AF from emergency departments in 47 

countries worldwide, have less-established or borderline risk factors upon closer exami-

nation. These patients had seemingly less severe AF with predominantly paroxysmal 

episodes, less AF persistence, and a low 1-year risk of death, stroke and heart failure 

hospitalizations. Nevertheless, their risk of AF-related re-hospitalization was high. Rec-

ognition and management of these less-established or borderline risk factors, which 

differ across the world, may facilitate sinus rhythm maintenance and improve outcomes.
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In Chapter 3 we showed that women with permanent AF enrolled in the Rate Control 

Efficacy in Permanent AF: A Comparison between Lenient versus Strict Rate Control 

II (RACE II) study experienced more accumulation of risk factors than men, and had 

a worse quality of life. This lower quality of life in women, especially in the physical 

domains, was strongly associated with the higher risk factor burden in women. Focusing 

on the underlying risk factors may provide a basis to better understand the sex-related 

differences in the underlying substrate, associated risk, and reported quality of life in 

women and men with AF.

Women, with their higher symptom burden and lower quality of life have potentially 

the most to gain from a successful AF ablation. In Chapter 4, we showed that women 

and men included in The Anticoagulation using the direct factor Xa inhibitor apixaban 

during Atrial Fibrillation catheter Ablation: comparison to vitamin K antagonist therapy 

(AXAFA-AFNET 5) study experienced uniform benefit in terms of effectiveness in main-

taining short-term sinus rhythm, increase in quality of life, and cognitive function as 

assessed by the Montreal Cognitive Assessment test. Importantly, no major differences 

regarding safety were observed with the exception of slightly more nonfatal minor 

bleeding events. The fact that women can achieve similar results as men is an important 

reason to offer this therapy to women.

In the second part of this thesis we studied heart failure patients with concomitant 

AF included in The BIOlogy Study to Tailored Treatment in Chronic Heart Failure 

(BIOSTAT-CHF) study. In Chapter 5 we showed that an AF genetic risk score, based 

on 97 single nucleotide polymorphisms (SNPs) associated with AF in patients from 

European ancestry, is associated with AF prevalence in patients with heart failure. Ge-

netic variation accounted for 22.9% of overall AF SNP-heritability. In the future genetic 

profiling, together with more insights into the functional consequences of SNPs, may 

help us understand why some patients develop AF and others do not, as well as identify 

potential therapeutic targets for this major health burden.

In Chapter 6 we showed that in patients with heart failure with reduced ejection frac-

tion (HFrEF) the presence of AF was associated with a homogeneously elevated blood 

biomarker profile, consisting of 92 cardiovascular risk markers, while in patients with 

HFpEF and AF a more scattered blood marker profile was observed. This scattered 

profile supports the hypothesis that AF and HFpEF may be the result of an array of 

underlying risk factors that trigger multiple pathophysiological pathways. Assessment 

of blood biomarker profiles could help to characterize different AF populations, which 

ultimately could help to personalize management.
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In the discussion the heterogeneity of the clinical population of patients with AF is 

outlined. The findings of this thesis show that attempting to better characterize patient 

populations can provide valuable insights. The risks associated with AF are predomi-

nately influenced by clinical risk factors and these risk factors, which are present in 

a unique combination in almost every patient (Chapter 2), will provide opportunities 

for tailored therapy. Combined with a sex-sensitive approach, that acknowledges 

and recognizes that differences exist in risk factor profiles and treatment provided to 

women and men, may allow clinicians to improve the health of the individual patient, 

as well as the overall patient population (Chapter 3-4). Importantly, risk factor manage-

ment should start early, and treatments should not be withheld or delayed in women 

(Chapter 4). Genetic risk scores (Chapter 5), and blood biomarkers (Chapter 6) may 

provide the first step in understanding how, and in whom, AF develops. In the end the 

success of all treatments will depend on the effectiveness and appropriateness of the 

intervention at the individual-patient level.
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DUTCH sUMMARY | neDeRlAnDse sAMenvATTInG

Atriumfibrilleren (AF) is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis en de pre-

valentie stijgt. Voor individuen van Europese afkomst is het risico om ooit AF te ontwik-

kelen, gestegen van ~1 in 4 tot ~1 in 3.1-5 Dit is problematisch want AF is geassocieerd 

met een verhoogd risico op hartfalen, beroerte, hartinfarct, dementie en overlijden.6,7

Verschillende modificeerbare en niet-modificeerbare risicofactoren bevorderen de 

ontwikkeling van AF. In bijna alle gevallen zijn risicofactoren aanwezig, wat AF zonder 

onderliggende risicofactoren uiterst zeldzaam maakt.8 Voortschrijdende leeftijd is de 

belangrijkste niet-modificeerbare risicofactor van AF. Modificeerbare risicofactoren 

voor AF zijn o.a. hypertensie, kransvatlijden, hartfalen, obesitas, diabetes en valvulaire 

aandoeningen.9,10 Het normale verouderingsproces, de risicofactoren en de aritmie zelf 

(‘’AF lokt AF uit’’) spelen een rol bij het induceren van een uniek atriaal substraat dat de 

manifestatie is van meerdere pathofysiologische processen.11-13

Hartfalen komt veelvuldig voor bij patiënten met AF. Wanneer ze als afzonderlijke 

entiteiten worden beschouwd, zijn AF en hartfalen al complexe klinische syndromen, 

maar wanneer ze samen voorkomen, vooral AF en hartfalen met behouden ejectie-

fractie (HFpEF), vormen ze één van de meest uitdagende klinische syndromen in de 

hedendaagse cardiologie.14 In de praktijk zijn getroffen patiënten vaak ouderen met 

meerdere onderliggende risicofactoren.15

AF treft zowel vrouwen als mannen, maar niet op dezelfde manier. In de afgelopen 

jaren is de kennis betreffende sekseverschillen toegenomen en deze blijken te bestaan 

in alle facetten van de ziekte: van incidentie, risicofactoren en klinische presentatie 

tot behandeling en uitkomsten.16 Dit maakt AF een chronische, complexe, zeer veel 

voorkomende ziekte met significante morbiditeit en geen genezing.17-20 Meer inzicht in 

de veelzijdige (sekse-specifieke) aspecten van deze aritmie is nodig.

In het eerste deel van dit proefschrift hebben we de prevalentie van subklinische- en 

minder bekende risicofactoren onderzocht, evenals sekseverschillen in het aantal risi-

cofactoren en AF-behandeling.

In Hoofdstuk 2 hebben we aangetoond dat bijna alle patiënten zonder traditioneel ge-

definieerde AF risicofactoren die waren geïncludeerd in de RE-LY AF studie, een onder-

zoek naar patiënten met AF die zich presenteerden op spoedeisende hulpafdelingen 

in 47 landen verspreid over de wereld, bij nader onderzoek wel subklinische- en minder 

bekende risicofactoren hadden. Deze patiënten hadden ogenschijnlijk minder ernstig 
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AF met overwegend paroxismale episodes, minder AF progressie en een laag 1-jaars 

risico op overlijden, beroerte of hartfalen. Niettemin was hun risico op AF-gerelateerde 

re-hospitalisatie hoog. Erkenning en behandeling van deze subklinische- en minder 

bekende risicofactoren, die variëren tussen wereldregio’s, kan mogelijk het behoud van 

sinusritme bevorderen en uitkomsten verbeteren.

In Hoofdstuk 3 hebben we aangetoond dat vrouwen met permanent AF die deelnamen 

aan de Rate Control Efficacy in Permanent AF: A Comparison between Lenient versus 

Strict Rate Control II (RACE II) -studie meer accumulatie van risicofactoren hadden 

dan mannen. Tevens hadden vrouwen een slechtere kwaliteit van leven. Deze lagere 

kwaliteit van leven bij vrouwen, vooral in de fysieke domeinen, was sterk geassocieerd 

met de hogere risicofactorlast bij vrouwen. Meer besef van sekseverschillen in risicofac-

toren kan inzicht bieden in het onderliggende substraat, het bijbehorende risico en de 

kwaliteit van leven van vrouwen en mannen met AF.

Vrouwen, met meer AF symptomen en een lagere kwaliteit van leven, hebben potentieel 

de meeste winst te behalen van een succesvolle AF-ablatie. In Hoofdstuk 4 beschrijven 

we dat vrouwen en mannen die deelnamen aan de Atrial Fibrillation catheter Ablation: 

comparison to vitamin K antagonist therapy (AXAFA-AFNET 5) -studie evenveel winst 

ondervonden wat betreft behoud van sinusritme na ablatie, toename van kwaliteit van 

leven en toename in cognitieve functie zoals beoordeeld met de Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) test. Een belangrijke observatie was dat er geen grote verschillen 

met betrekking tot veiligheid werden gezien. De enige uitzondering was dat vrouwen 

iets meer kleine, niet-fatale bloedingen hadden na de ingreep. Het feit dat vrouwen na 

katheterablatie van AF vergelijkbare winst ervaren als mannen is een belangrijke reden 

om vrouwen deze therapie aan te bieden.

In het tweede deel van het proefschrift hebben we ons gericht op patiënten met hartfa-

len en AF die waren geïncludeerd in de BIOlogy Study to Tailored Treatment in Chronic 

Heart Failure (BIOSTAT-CHF) -studie. In Hoofdstuk 5 hebben we laten zien dat een AF 

genetische risicoscore, gebaseerd op 97 single nucleotide polymorphisms (SNPs), was 

geassocieerd met AF-prevalentie in patiënten met hartfalen. De genetische variatie 

was goed voor 22.9% van de totale AF SNP-erfelijkheid. In de toekomst kan genetische 

profilering, samen met meer inzicht in de functionele gevolgen van SNPs, mogelijk 

antwoord geven op de vraag waarom sommige patiënten AF ontwikkelen en andere 

niet, evenals helpen in het identificeren van nieuwe therapeutische doelen voor de 

behandeling van AF.
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In Hoofdstuk 6 hebben we laten zien dat bij patiënten met hartfalen met verminderde 

ejectiefractie (HFrEF) de aanwezigheid van AF was geassocieerd met een homogeen 

verhoogd biomarkerprofiel, bestaande uit 92 cardiovasculaire risicomarkers, in het 

bloed terwijl bij patiënten met HFpEF en AF een meer diffuus biomarkerprofiel werd 

waargenomen. Dit heterogene biomarkerprofiel ondersteunt de hypothese dat AF en 

HFpEF mogelijk het resultaat zijn van een reeks onderliggende risicofactoren die meer-

dere pathofysiologische processen activeren. Biomarkerprofielen kunnen mogelijk in 

de toekomst helpen om verschillende AF-populaties te karakteriseren, wat uiteindelijk 

kan helpen om de behandeling te personaliseren.

In het laatste deel van dit proefschrift, de discussie (Hoofdstuk 7), wordt de heteroge-

niteit van de klinische populatie van patiënten met AF besproken. De bevindingen van 

dit proefschrift laten zien dat een poging om patiëntpopulaties beter te karakteriseren 

waardevolle inzichten kan opleveren. De risico’s verbonden aan AF worden voorname-

lijk gedreven door de klinische risicofactoren, welke aanwezig zijn in een unieke com-

binatie in bijna elke patiënt (Hoofdstuk 2). Deze risicofactoren bieden mogelijkheden 

voor therapie op maat. Gecombineerd met een seksegevoelige benadering, die erkent 

dat er verschillen bestaan in risicofactorprofielen en AF behandeling van vrouwen en 

mannen, kan clinici helpen om de gezondheid van de individuele patiënt en de totale 

patiëntenpopulatie te verbeteren (Hoofdstuk 3-4). Belangrijk is dat behandeling van 

risicofactoren vroeg start en dat vrouwen bepaalde therapieën, zoals AF katheterabla-

tie, niet wordt onthouden (Hoofdstuk 4). Genetische risicoscores (Hoofdstuk 5) en 

biomarkerprofielen (Hoofdstuk 6) kunnen de eerste stap vormen om te begrijpen hoe, 

en bij wie, AF zich ontwikkelt. Uiteindelijk zal het succes van elke behandeling afhangen 

van de effectiviteit en geschiktheid van de interventie op het individuele patiënten-

niveau.
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