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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Hartfalen treft meer dan 26 miljoen mensen wereldwijd en is een van de meest 
voorkomende doodsoorzaken in de westerse wereld. Hoewel de medische zorg en de 
wetenschap zich decennia lang met name gefocust hebben op de linkerhelft van het 
hart, als pomp van de systeemcirculatie, is er de afgelopen 20 jaar in toenemende 
mate aandacht voor de rechterhelft van het hart. De rechter hartkamer pompt 
bloed naar de longen waar bloed voorzien wordt van zuurstof en vervult hiermee 
een essentiële functie voor het menselijk lichaam. Daarnaast blijkt dat de functie van 
beide hartkamers niet individueel te bekijken is aangezien zij de gemeenschappelijke 
tussenwand (het septum), die een belangrijke rol speelt bij het verpompen van bloed, 
delen. Wanneer de functie van de rechter hartkamer verslechtert, zullen er op termijn 
lichamelijke klachten ontstaan zoals vocht in de benen of buik, verminderde eetlust, 
vermoeidheid en een verminderd inspanningsvermogen. Er is dan sprake van rechter 
hartkamer falen. Progressieve verslechtering van de rechter hartkamer functie zal 
uiteindelijk leiden tot het overlijden van de patiënt. 

Een belangrijke oorzaak van rechter hartkamer falen is chronische abnormale 
belasting, zoals het geval is bij pulmonale hypertensie, aangeboren hartafwijkingen 
en linker hartkamer falen. Chronische abnormale belasting leidt tot structurele 
en functionele veranderingen in de hartspier. Middels deze veranderingen 
wordt gepoogd de hartfunctie te behouden. Echter, een gedeelte van deze 
veranderingen zal op termijn een averechts effect hebben op de hartfunctie. 
Hoewel veel mechanismen reeds onderzocht zijn in de linker hartkamer, zijn deze 
niet een-op-een te vertalen naar de rechter hartkamer vanwege de verschillen in 
embryonale oorsprong, anatomie en functie. Het onderscheid tussen de adaptieve 
en pathologische mechanismen van de rechter hartkamer als reactie op abnormale 
belasting is in mindere mate onderzocht en hiermee onvoldoende bekend.

In dit proefschrift wordt ingegaan op verschillende mechanismen die betrokken zijn 
bij chronische abnormale belasting van de rechter hartkamer en hoe herkenning van 
deze processen in de patiëntenpopulatie zou kunnen plaatsvinden.  In hoofdstuk 1 
wordt verder ingegaan op de doelen van dit proefschrift en het kader waarbinnen 
deze doelen werden gesteld.

In hoofdstuk 2 karakteriseerden we twee groepen ratten die blootgesteld werden 
aan drukbelasting van de rechter hartkamer. De drukbelasting werd gerealiseerd 
door het chirurgisch plaatsen van een bandje om de longslagader. Bij alle ratten 
was er sprake van een verslechterde rechter hartkamer functie, maar bij de 
helft van de ratten ging dit samen met lichamelijke klachten. Functionele en 
moleculaire parameters van ratten met zogenoemd klinisch rechter hartkamer 
falen (aanwezigheid van lichamelijke klachten) enerzijds en ratten met alleen 
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rechter hartkamer dysfunctie (afwezigheid van lichamelijke klachten) anderzijds, 
werden tegen elkaar afgezet. Klinisch rechter hartkamer falen werd gekenmerkt 
door een toegenomen contractiliteit (knijpkracht) en een verminderde diastolische 
functie (ontspanning). Op genniveau werd in beide groepen voornamelijk een 
toename gezien van processen betrokken bij celgroei, proliferatie en inflammatie 
(onstekingsprocessen).  Ook werd ten gevolge van drukbelasting in rechter 
hartkamer een vermindering van genexpressie gezien  van genen betrokken bij 
het oxidatieve (zuurstofrijke) metabolisme. Vermindering van expressie van genen 
betrokken bij  glycolyse (suikerverbranding zonder zuurstof) trad specifiek op in de 
groep met klinisch rechter hartkamer falen. 

Naar aanleiding van de resultaten in hoofdstuk 2 presenteren we in hoofdstuk 3 
een overzicht van de huidige literatuur betreffende metabolisme in de drukbelaste 
rechter hartkamer. Op basis van 31 studies, waarin bevindingen van verschillende 
diermodellen van rechter hartkamer drukbelasting en patiënten met pulmonale 
hypertensie uitgezet worden, lieten meta-analyses een toegenomen genexpressie 
van glucose transporter 1 (betrokken bij suikeropname) en hexokinase 1 (een 
regulator van glycolyse) zien. Bovendien was er sprake van toegenomen glycolyse 
in de drukbelaste rechter hartkamer.  Ten aanzien van andere metabole processen, 
onder andere processen betrokken bij vetzuurmetabolisme en  de capaciteit van 
de mitochondria (energieproducerende organellen) tot oxidatief metabolisme, 
werden verschillende resultaten in de verschillende studies gezien. Er werd 
getoetst of het type model - bij ieder model is de drukbelasting op een andere 
manier tot stand gebracht - mogelijk van invloed was op metabole veranderingen. 
Inderdaad werden er significante modelgerelateerde verschillen gezien betreffende 
het regulator gen peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 
1-alpha (PGC-1α) en de mitochondriële capaciteit. De duur van de drukbelasting 
bleek van invloed op de genexpressie van carnitine palmitoyltransferase 1B (CPT1B) 
(betrokken bij mitochondriële vetopname) en PGC-1α (regulator van oxidatief 
vetzuur metabolisme en mitochondriële content).  Dit hoofdstuk benadrukt dat het 
vetzuur- en het oxidatieve glucose metabolisme in de rechter hartkamer afhankelijk 
zijn van meerdere factoren dan alleen drukbelasting. Het verder in kaart brengen 
van de gebruikte modellen en geïncludeerde patiënten, en standaardisatie van 
onderzoeksmethoden zijn essentieel om valide uitspraken te kunnen doen over 
metabole veranderingen in de drukbelaste rechter hartkamer. 

Rechter hartkamer falen wordt gekenmerkt door 
verminderde diastolische functie (ontspanning)  en 
verminderde genexpressie van genen betrokken bij 

glycolyse (zuurstofarme suikerverbranding).
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Zo karakteriseerden wij in hoofdstuk 4 het verloop van verschillende histologische, 
functionele en metabole veranderingen door de tijd (na twee, vijf en twaalf weken) 
in een ratmodel van toegenomen rechter hartkamer drukbelasting ten gevolge van 
een longslagaderbandje. Naast de expressie van genen betrokken bij metabolisme 
en de mitochondriële capaciteit, beoordeelden we de aanwezige vetten in de 

drukbelaste rechter hartkamer 
ten opzichte van een onbelaste 
rechter hartkamer. Na twaalf weken 
drukbelasting, waarbij er sprake was 
van rechter hartkamer dysfunctie, 

observeerden we toegenomen oxidatieve capaciteit voor glucose en onveranderde 
oxidatieve capaciteit voor vetzuren. Tegelijkertijd was er sprake van een afname van 
meervoudig onverzadigde vetten, inclusief afname van tetralinoleoyl cardiolipine. 
Tetralinoleoyl cardiolipine is onderdeel van de binnenste mitochondriële membraam 
en speelt een essentiële rol in de oxidatieve functie. Deze studie suggereert dus dat 
tekortkoming van meervoudig onverzadigde vetzuren voorafgaat aan vermindering 
van mitochondriële functie en klinisch rechter hartkamer falen.

In hoofdstuk 5 presenteren we een protocol waarin we de methode van het aanleggen 
van het longslagaderbandje en de beoordeling van de functie en morfologie van beide 
hartkamers middels ‘cardiac magnetic resonance imaging’ in muizen beschrijven.   
Dit protocol is toegepast in hoofdstuk 6 en 7.

De processen die betrokken zijn bij celgroei en zijn toegenomen in drukbelasting 
(hoofdstuk 2), omvatten veelal hypertrofie (verdikking) van de hartspiercellen. Dit 
houdt in dat er celvergroting plaatsvindt waarmee gepoogd wordt te compenseren 
voor de toegenomen druk op de hartspier. Bij aanhoudende belasting wordt deze 
respons pathologisch; dit leidt tot disfunctioneren van de hartkamer. In hoofdstuk 

6  onderzochten we in een muismodel met drukbelasting van de rechter hartkamer 
het calcineurin/nuclear factor of activated T cells (NFAT) signaleringssysteem, 
wat in de linker hartkamer een pathologische rol speelt bij hypertrofie. Hierbij 
bestudeerden we de rol van microRNA 199b en NFAT kinase dual-specificty-
tyrosine-(Y)-phosphorylation (Dyrk1a), welke beide beschreven zijn als activators 
van het calcineurin/NFAT signaleringssysteem in de linker hartkamer. Er werd een 

Er is sprake van toegenomen suikeropname 
en glycolyse in het geval van rechter 
hartkamer drukbelasting zonder tekenen 
van klinisch rechter hartkamer falen.

De vermindering van meervoudig onverzadigde vetzuren, in 
het bijzonder tetralinoleoyl-cardiolipine, gaat vooraf aan de 
vermindering van mitochondriele functie en klinisch rechter 

hartkamer falen.
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opregulatie gezien van microRNA 199b in de drukbelaste rechter hartkamer, welke 
negatief correleerde met de rechter hartkamer functie. Hoewel er activatie optrad 
van het  calcineurin/NFAT signaleringssysteem in drukbelaste rechter hartkamer, 
bleek dit onafhankelijk plaats te vinden van de genexpressie van microRNA 199b en 
Dyrk1a. Een opvallende bevinding was dat in 
het geval van drukbelasting van de rechter 
hartkamer ook opregulatie van microRNA 199b 
in de linker hartkamer plaatsvond. Bovendien 
vond er hierbij wel remming van Dyrk1a plaats, 
conform eerdere bevindingen in studies naar de drukbelaste linker hartkamer. 
Hiermee benadrukt dit hoofdstuk de ongelijkheid van de regulatoire processen in 
de rechter en linker hartkamer van hypertrofie ten gevolge van rechter hartkamer 
drukbelasting.

De verschillen ten aanzien van rechter versus linker hartkamer hypertrofie, worden 
verder uitgewerkt in hoofdstuk 7. Hierbij wordt ingegaan op transcriptie factor heart 
and neural crest derivatives expressed 2 (Hand2). In eerdere studies bleek verminderde 
expressie van Hand2 in experimentele diermodellen tot doodgeboorte te leiden 
vanwege uitblijvende rechter hartkamer ontwikkeling. In patiënten met specifieke 
aangeboren hartafwijkingen bleek Hand2-expressie verminderd te zijn. Echter, in het 
kader van drukbelasting draagt toegenomen Hand2-expressie in de linker hartkamer 
bij aan pathologische hypertrofie, fibrose en hartkamer dysfunctie, terwijl verminderde 
Hand2-expressie deze processen afzwakt. Opvallend genoeg toont onze studie in de 
drukbelaste rechter hartkamer tegenovergestelde resultaten, waarbij remming van 
Hand2 leidt tot toename van rechter hartkamer remodellering en verminderde functie.  
Deze studie toont aan dat Hand2 na zes weken rechter hartkamer drukbelasting geen 
significante bijdrage levert aan de regulatie van reeds bekende genen die betrokken 
zijn bij hypertrofie, fibrose en angiogenese. Daarentegen identificeerde we met behulp 

van RNA sequencing veranderingen 
op genniveau die betrokken zijn bij de 
regulatie van transcriptie en celadhesie, 
die op hun beurt processen als 
hypertrofie, fibrose en angiogenese 

via andere genen reguleren. Verder onderzoek zal meer inzicht moeten geven in de 
betrokken signaleringsprocessen en het effect van deze genen op eiwitniveau. 

In hoofdstuk 8 onderzochten we acht verschillende biomarkers in het bloed van 
125 kinderen met een aangeboren hartafwijking of pulmonale hypertensie. Deze 
biomarkers zijn afgeleiden van processen zoals hypertrofie, fibrose en inflammatie, 
inclusief oxidatieve stress, en werden gerelateerd aan hun echocardiografische 
parameters. De profielen van de biomarkers tussen de verschillende soorten van 

Opregulatie van microRNA 199b is 
geassocieerd met verminderde rechter 
hartkamerfunctie in de drukbelaste 
rechter hartkamer.

Expressie van transcriptefactor Hand2 in de 
rechter hartkamer is nodig om weerstand 
te kunnen bieden aan toegenomen rechter 
hartkamer drukbelasting.
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rechter hartkamerbelasting (druk, volume of gecombineerd) toonden grotendeels 
hetzelfde patroon, al waren de bloedwaarden in patiënten met een drukbelaste 
rechter hartkamer hoger dan in patiënten met een volume belaste rechter 
hartkamer. Dit onderzoek liet ons zien dat N terminal- pro hormone brain natriuretic 
peptide en endotheline-1 in staat zijn drukbelasting te identificeren, dat mid-regional  
pro-adrenomedullin, growth differentiation factor-15 en myeloperioxidase mogelijk in 
staat zijn vroege remodelleringsproccesen van de rechter hartkamer te herkennen 
en dat high sensitive troponine juist kan dienen als marker voor ernstige druk en 
ernstige remodellering. 

Dit proefschrift onderstreept de verschillen, en tegelijkertijd het samenspel, tussen 
de rechter en linker hartkamer, waarbij de processen geïdentificeerd in de linker 
hartkamer niet een-op-een te vertalen zijn naar de rechter hartkamer. Dit betekent 
dat processen van adaptatie geïdentificeerd in de linker hartkamer, ook bestudeerd 
moeten worden in de rechter hartkamer. Daarnaast  laat dit proefschrift zien dat 
metabole processen afhankelijk zijn van het gebruikte experimentele model en 
mogelijk dus ook de etiologie van de onderliggende ziekte. Onze bevindingen 
benadrukken het dynamische karakter van metabole processen, wat standaardisatie 
van experimentele modellen cruciaal maakt om robuuste conclusies te kunnen 
vormen. Ook laat dit proefschrift zien dat het in kaart brengen van het intracardiale 
vetprofiel zou kunnen bijdragen aan de identificatie van vroege ziekte van de 
rechter hartkamer. Tot slot doen we een voorzet voor het toekomstige gebruik 
van multi-biomarker bepalingen bij het herkennen van abnormale belasting en 
remodelleringsprocessen van de rechter hartkamer in kinderen met aangeboren 
hartafwijkingen.  Alles tezamen genomen komt dit proefschrift tegemoet aan  
de vraag van verschillende ‘scientific statements’ om de kennis ten aanzien  
van de abnormaal belaste rechter hartkamer te vergroten, met als doel bij te  
kunnen dragen aan een gerichte behandeling die aangrijpt op rechter hartkamer 
specifieke processen.
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ontspannenheid waarmee je deze uitvoert. Er valt op verschillende fronten veel 

van jou te leren. Dank voor je hulp bij verschillende teksten en de interessante 

samenwerking aan de off-spin van een van jouw projecten, die dit boekje helaas 

niet meer heeft gehaald. To be continued?! 
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  Guido, met jou samenwerken is eigenlijk gewoon plezier maken. Jij zorgde 

dat de bergen zwaar (en regelmatig saai) werk, licht werden – met of zonder een 

door jou gemaakte macro.  Dank voor de wijze lessen die jij mij bijbracht en de 

bergen relativering die je af en toe op m’n bureau wist te storten op momenten dat 

ik dat zo hard nodig had. Patiëntjes en hun ouders mogen in hun handen knijpen met 

jou als dokter!

  Quint, een fijne collega en vriend met vele talenten! Dank voor je hulp op 

verschillende essentiële momenten. Het begon al in 2015 met het inleveren van mijn 

MD-PhD aanvraag toen ik zelf voor coschappen in Zuid-Afrika was en we elkaar nog 

niet eens kenden, tot aan de laatste fase van dit traject waarin je me verschillende 

malen een duwtje in de rug hebt weten te geven. Wat heerlijk dat we nu allebei de 

eindstreep hebben gehaald. Op naar ons volgende doel!

   Lieve Marlies, ik bewonder je om je professionaliteit en de precisie waarmee 

je alles doet. Onze samenwerking aan de biomarkerstudie liep dan ook gesmeerd. Ik 

ga de vele gezellige en toch ook doortastende telefoongesprekken missen!

Ook dank ik graag de verschillende collega’s, cardiologen en arts-assistenten die ik 

tijdens mijn klinische werkzaamheden naast mijn promotietraject in het Noord West 

Ziekenhuisgroep in Alkmaar en het Erasmus Medisch Centrum  in Rotterdam ben 

tegengekomen. Velen van jullie hebben mij weten te inspireren en te motiveren. 

Mijn lieve familie, dank voor jullie interesse en de support die jullie mij op verschillende 

manieren hebben gegeven. Soof, thanks voor je hulp en bemoedigende woorden 

op verschillende belangrijke momenten. Tabitha, mijn ‘grote’ nicht, afgelopen jaar 

heb ik op verschillende manieren ervaren wat voor effect timing kan hebben: wij 

begin september 2019 samen op congres naar Parijs was daar een fijn voorbeeld 

van. Dank voor je luisterend oor, al de gezelligheid en being my biggest cheerleader. 

Je bent een groot voorbeeld in het verleggen van je grenzen en het altijd ‘aiming for 

the best’!

Mijn oudste vriendinnetjes, Eef, Fred, Ge, Ims, Lies, Roos en Will (oftewel Chix United 

a.k.a. de chicks, hoe we onszelf met enige gêne nu toch al 15 jaar noemen), oud en 

vertrouwd, van wie ik enorm van kan genieten. Dank dat ik af en toe stoom bij jullie 

kon afblazen, waarna we vervolgens weer ouderwetse gezelligheid beleefden, en ik 

altijd voor alles bij jullie terecht kan. ♥

JC Royaal, “een grote diverse club”, hoe we dat mooi wisten te verkopen in 2009. 

Dank voor alle gezellige momenten als afwisseling tussen het studeren en werken 

door de afgelopen tien jaar. Jullie weten hoe erg ik daar van kan genieten! Lieve Em, 
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dank voor je luisterend oor en wijze adviezen. Mijn clubbies uit de Riviera, Alex, Anne, 

Milou, Pi, en Sas, en jullie vriendjes, hoewel onze hechte vriendschap misschien 

topografisch bepaald leek te zijn, bewijzen we nu dat het niet zo is. Zoveel dank voor 

jullie steun, met bijzonder groot inlevingsvermogen, en alle lieve en gezellige acties 

voor elkaar, waar we zo goed in zijn. Ik ben zo nieuwsgierig hoe de komende jaren er 

voor ons uit gaan zien, ik kan niet wachten! 

Ewout, jij mag niet ontbreken in deze lijst – oorspronkelijk mijn maatje binnen de 

groep faculteitsbestuurders en de academische raad, en door de jaren heen een 

hele waardevolle vriend. Nog steeds weet jij gesprekken keer op keer weer tot een 

hoger niveau te tillen met al je kennis, enthousiasme en oneindige integriteit. Dank 

voor je support, altijd!

OOTB. Out of the box. Dat waren we, en zijn we nog steeds (nu zelfs met vier meiden 

extra). Lieve Lau, Moo, Annetje, Milou en Kir, zo trots ben ik op ons hoe we het altijd 

op onze eigen manier doen en hoe we elkaar daarin gevonden hebben en steunen. 

Met jullie samenwonende was “work hard, play hard” één groot feest!

Cor en Floor! Hoewel we elkaar amper kenden, wisten we zeker dat we samen 

moesten wonen in Deventer. Het delen van verschillende hoogte- en verdrietige 

dieptepunten heeft onze vriendschap alleen maar sterker en waardevoller gemaakt. 

Dank voor jullie support al vanaf de eerste fases van mijn onderzoek, inclusief de 

sollicitatie voor dit MD-PhD traject - van Deventer tot in Zuid-Afrika!

Dan mijn lieve paranifmen, Sophie en Willemijn. Soof, wij wisselden onze coschappen 

en onderzoeksperioden, en dus ons bureau in de Rechterkamer, af. Zo liet de 

echte vriendschap zoals we die nu hebben nog even op zich wachten. Dat we het 

afgelopen jaar enkele maanden samen in Rotterdam en in het Erasmus MC hebben 

doorgebracht, is voor mij van ongekende betekenis geweest. Je bent een mooi mens 

(hoe jij dat zelf over anderen zou kunnen zeggen), van wie zoveel valt te leren en met 

wie zoveel te beleven valt. Dank voor alles! Will, onze medische carrière trapten wij 

eigenlijk samen af met ons profielstuk “de medische casusbeschrijving”, waarna we 

samen via een omweggetje via onder andere de Universiteit van Amsterdam, via 

decentrale selectie in Groningen terecht kwamen. Het allebei in Amsterdam wonen 

en het promoveren heeft onze vriendschap des te sterker gemaakt. Dank voor alle 

gezelligheid die jij overal brengt, de eindeloze gesprekken en de spreekwoordelijke 

spiegels. Op naar heel veel fijne borrels waarbij we filosoferen over onze toekomst!
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Last but not least, pap, mam en Pieter. Lieve Piet, ik ben zo trots op hoe je je de 

afgelopen jaren hebt ontwikkeld tot wie je nu bent. Geniet van wat je allemaal bereikt 

hebt! Lieve papa en mama, ik weet niet hoe ik jullie genoeg kan bedanken. Jullie doen 

de term ‘onvoorwaardelijk’ eer aan. Dank voor alle momenten die jullie de afgelopen 

dertig jaar voor mij klaar hebben gestaan. Bij elk nieuw ambitieus plan of elke 

(logistieke) uitdaging dachten jullie mee en faciliteerden waar nodig. Ik realiseer me 

maar al te goed dat dit geen vanzelfsprekendheid is, net zoals de fijne basis, al jullie 

mooie waarden, wijze lessen en motivatie die jullie Pieter en mij hebben meegegeven.  

Ik hou van jullie.
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