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Nederlandse samenvatting
Het doel van dit proefschrift was het verkrijgen van nieuwe inzichten in het effect van 
cardiovasculaire risicofactoren en hartinfarcten op remodeling (het veranderen van structuur en 
functie) van het linker ventrikel van het hart. Ook bevat dit proefschrift aanbevelingen voor 
het optimaliseren  van vroege detectie van schadelijke remodeling van het hart met als doel de 
primaire preventie van hart- en vaatziekten te verbeteren. 

Deel I: Risicofactoren voor hart- en vaatziekten
De doelstelling van het eerste deel van het proefschrift was om meer inzicht te verkrijgen in 
de mechanismen die leiden tot remodeling van het linker ventrikel, door verbanden tussen 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten en verandering in structuur en functie van het hart te 
onderzoeken. In Hoofdstuk 2 vonden we een dosisafhankelijke associatie tussen roken en een 
verminderde functie van de linker (en rechter) ventrikel, zowel in de vorm van ejectiefractie als 
myocardiale strain metingen. Eerdere studies lieten ook een mogelijk verband zien tussen roken en 
een verhoogde linker ventrikel massa, maar dit werd door ons niet gevonden. Dit zou kunnen komen 
doordat wij met strenge in- en exclusiecriteria een gezonde populatie zonder cardiovasculaire ziekte 
of  overgewicht hebben geselecteerd, en matching hebben toegepast waardoor er zo min mogelijk 
verschil in baseline kenmerken was tussen de studiegroepen. We hebben subtiele verschillen in 
contractiliteit van het hard beoordeeld met strain analyses. De resultaten van het onderzoek lijken 
te wijzen op een direct verband tussen roken en subklinische verminderde systolische functie van 
het hart, hoewel een bijdrage van myocardiale ischemie of  stille hartinfarcten aan de verschillen 
tussen de groepen niet compleet kan worden uitgesloten. Tabaksrook is ook eerder geassocieerd 
met verhoogde biomarkers voor linker ventrikel wandspanning zoals NT-proBNP en troponine 
T. Ook al was er te weinig power om dit te onderzoeken vonden we geen significant effect van 
gelegenheidsroken op structuur en functie van het hart. Een belangrijke beperking van de studie 
was de onderzoeksopzet van de UK Biobank, waardoor veel belangrijke parameters zoals het 
aantal gerookte sigaretten per dag niet aanwezig was voor alle deelnemers.

Naast roken is hypertensie, een verhoogde bloeddruk, een belangrijke risicofactor voor het 
ontstaan van een hartinfarct die meestal geen klachten veroorzaakt. Dit betekent dat mensen 
met hypertensie vaak geen medische hulp zoeken totdat een symptomatische comorbiditeit 
zoals myocardiale ischemie (wat zich uit als pijn op de borst) zich voordoet. Hypertensie is de 
oorzaak van meer dan 40% van alle cardiovasculaire dood en daarmee de meest belangrijke 
risicofactor. De afkapwaarde van systolische en diastolische bloeddruk voor hypertensie blijft 
een veelbesproken onderwerp, zelfs kleine verhogingen in bloeddruk vanaf  afkapwaardes van 
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115 mmHg systolische bloeddruk en 75 mmHg diastolische bloeddruk zijn geassocieerd met 
een verhoogd risico op het ontstaan van hartziekte. In Hoofdstuk 3 hebben we het effect 
onderzocht van systolische bloeddruk op MRI-afgeleide maten van linker ventrikel structuur 
en functie met een Mendeliaanse randomisatie door het selecteren van 300 individuen met 
de extremen (de meest hoge en de meest lage waarden) van genetisch voorspelde systolische 
bloeddruk. De studie levert bewijs voor een causaal verband tussen een levenslange blootstelling 
aan een verhoogde systolische bloeddruk en nadelige remodeling van het linker ventrikel, in de 
vorm van een verhoogde linker ventrikel massa en een verhoogde linker ventrikel globale radiale 
strain, een maat voor contractiliteit van het hart. Voor zover wij weten is het de eerste studie die 
associaties rapporteert tussen genetisch voorspelde bloeddruk en MRI-afgeleide metingen van 
structuur en functie van het hart. We vonden een sterk effect van genetisch voorspelde systolische 
bloeddruk op de linker ventrikel massa. Deze bevindingen komen overeen met een eerdere studie 
die genetisch voorspelde bloeddruk relateerde aan een verhoogde linker ventrikel wanddikte op 
echografische beelden en met vele eerdere studies die het fenotype systolische bloeddruk hebben 
gerelateerd aan een verhoogde linker ventrikel massa. Ook al komen betrouwbaarheidsintervallen 
iets overeen, puntschattingen van de absolute effectgrootte van genetisch voorspelde bloeddruk 
waren groter dan die van gemeten bloeddruk. Dit is te verwachten, aangezien gemeten bloeddruk 
een momentopname is terwijl genetisch voorspelde bloeddruk stabiel is en een cumulatief  effect 
geeft over de gehele levensduur. Naast het verwachte effect op linker ventrikel massa vonden we 
ook een sterke associatie tussen genetisch voorspelde bloeddruk en verhoogde linker ventrikel 
radiale strain, een associatie die ook in mindere mate werd gevonden met de gemeten bloeddruk.  
Eerdere studies toonden vooral verbanden tussen hypertensie en verminderde longitudinale strain, 
en in sommige gevallen ook met verminderde circumferentiële strain. In deze studies was echter 
het effect op strain het grootst in deelnemers met obesitas, terwijl in onze studie obesitas een 
exclusiecriterium was. Dit kan de gevonden associaties hebben beïnvloed. Een lange blootstelling 
aan een hoge bloeddruk kan uiteindelijk ook irreversibele schade geven aan het myocard, wat 
kan leiden tot hartfalen. De eerder genoemde studies hebben mogelijk individuen bestudeerd 
die al hypertensie-gerelateerde schade aan het myocard hebben ondergaan, wat heeft geleid tot 
subklinische verminderde contractiliteit van het hart. Onze hypothese is zodoende dat genetisch 
voorspelde systolische bloeddruk initieel is geassocieerd met een toegenomen contractiliteit, maar 
dat op termijn de schade aan het hart door continue blootstelling aan verhoogde drukken leidt tot  
een verminderde contractiliteit.

Deel II: Hartinfarct
In het tweede deel van dit proefschrift verandert de focus van subklinische linker ventrikel 
remodeling in gezonde individuen met cardiovasculaire risicofactoren naar een ernstiger fenotype 
van linker ventrikel remodeling in patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt. Dit deel van 
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het proefschrift had als doelstelling het identificeren van voorspellers van structurele linker 
ventrikel remodeling na een hartinfarct, het onderzoeken van verschillen tussen beeldvormende 
technieken voor het beoordelen van linker ventrikel remodeling, en het beoordelen van empirisch 
bewijs voor het plaatsen van devices in de linker ventrikel die zijn ontworpen om de linker ventrikel 
te herstellen naar zijn oorspronkelijke vorm. In Hoofdstuk 4 bleken cardiospecifieke biomarkers 
de beste voorspellers van structurele linker ventrikel remodeling na een hartinfarct. Linker 
ventrikel wanddikte van gezonde hartspier bleek niet gecorreleerd met infarctgrootte, biomarkers 
voor hartschade of  andere linker ventrikel remodeling parameters, wat suggereert dat de 
veronderstelde hypertrofische reactie van gezond hartspierweefsel niet gecorreleerd is aan de 
schade die wordt veroorzaakt door een hartinfarct. De sterkste voorspeller van eind-diastolisch 
volume was NT-proBNP, een maat voor linker ventrikel wandspanning, terwijl de sterkste 
voorspeller voor eind-systolisch volume piek enzymatische infarctgrootte was. Dit is een verwacht 
resultaat, aangezien eind-systolisch volume het eerst aangedaan is in linker ventrikel remodeling 
na een hartinfarct.  In de dagelijkse praktijk varen artsen over het algemeen op enzymatische 
infarctgrootte om linker ventrikel remodeling te voorspellen. De data van deze studie suggereert 
dat NT-proBNP op 6-8 weken na ziekenhuisopname een betere voorspeller is van linker ventrikel 
volume vergeleken met Troponine T, CK en CK-MB en vaker gebruikt zou kunnen worden in de 
kliniek voor risicostratificatie en optimalisatie van de behandeling. Linker ventrikel massa werd 
het best voorspeld door NT-proBNP, een meting die al regelmatig geassocieerd is met linker 
ventrikel massa en wel eens is geopperd als screeningstool voor linker ventrikel hypertrofie. In 
onze studie correleerden voorspellers voor linker ventrikel wanddikte van gezonde hartspier 
grotendeels met voorspellers van linker ventrikel massa, behalve HbA1c en roken, die beide 
geassocieerd waren met een grotere wanddikte. Deze resultaten lijken onlogisch omdat diabetes 
mellitus en roken beiden geassocieerd zijn met hartfalen met verminderde ejectiefractie en niet 
met hartfalen met een behouden ejectiefractie. Mogelijk verhogen de proinflammatoire effecten 
van roken en diabetes mellitus de kans op een schadelijke hypertrofische reactie van het myocard, 
wat op lange termijn te kans op het ontstaan van hartfalen zou kunnen vergroten. Na een 
hartinfarct zijn nauwkeurige metingen van linker ventrikel structuur en functie erg belangrijk voor 
een goede risicostratificatie. Linker ventrikel ejectiefractie is een meting die regelmatig wordt 
gebruikt voor klinische indicaties zoals voor ICD implantatie (ejectiefractie ≤35%) en 
medicamenteuze behandeling voor hartfalen (ejectiefractie ≤40%), of  voor classificatie van 
patiënten met hartfalen in bijvoorbeeld de relatief  nieuwe categorie van hartfalen met mid-range 
ejectiefractie (40-49%). Cardiale MRI wordt beschouwd als de gouden standaard voor het 
beoordelen van cardiale structuur en functie maar heeft nadelen wat betreft beschikbaarheid, 
tijdsduur en kosten. Echografie is een ruim beschikbaar, tijd- en kostenefficiënt alternatief  wat 
aan het ziekenhuisbed kan worden uitgevoerd en is standaard klinische zorg in patiënten die zijn 
opgenomen met een hartinfarct. In Hoofdstuk 5 hebben we de overeenkomst onderzocht tussen 



187

 A

Appendices

MRI en echografie metingen van linker ventrikel structuur en functie en gekeken naar mogelijke 
bronnen van bias. In MRI en echografie metingen van dezelfde dag in een groot cohort met ST-
elevatie hartinfarct patiënten vonden we een substantiële onderschatting van linker ventrikel 
massa in echografie metingen vergeleken met MRI, wat overeenkomt met eerdere studies. De bias 
in ejectiefractie metingen was klein, maar met een grote range of  agreement. Slechts één eerdere 
studie is uitgevoerd in patiënten met een hartinfarct, met 150 deelnemers, waarin een iets kleinere 
bias in linker ventrikel volumes werd gezien met een vergelijkbare range of  agreement en een 
ongeveer 10% groter bereik in limits of  agreement tussen ejectiefractie metingen, wat het belang 
onderstreept van reproduceerbare metingen in een core laboratory. Om meer inzicht te verkrijgen 
in de gevonden resultaten was onze studie, voor zover wij weten, de eerste studie die het effect 
van mogelijke confounders of  bronnen van bias tussen MRI en echografie heeft onderzocht door 
lineaire regressie toe te passen op de absolute verschillen tussen de metingen. Verrassend genoeg 
was BMI niet geassocieerd met bias in massa, volume of  ejectiefractie metingen, ook al is bekend 
dat het de kwaliteit van echografie beelden negatief  beïnvloedt. Mogelijk beïnvloedt het wel de 
betrouwbaarheid van de metingen maar leidt het niet tot een structurele onder- of  overschattingen 
van echografie metingen. Een hogere enzymatische infarctgrootte was geassocieerd met bias in 
eind-systolisch volume en ejectiefractie metingen, mogelijk resulterend in een onderschatting van 
eind-systolisch volume en een overschatting van ejectiefractie in echografische metingen bij 
patiënten met een groot doorgemaakt infarct. Dit zou de lage sensitiviteit van echografie kunnen 
verklaren om een ejectiefractie <50% te voorspellen, en een nog lagere sensitiviteit voor het 
voorspellen van een ejectiefractie ≤35%, hoewel dit slechts gebaseerd was op 8 patiënten. Deze 
resultaten ondersteunen het gebruik van MRI bij patiënten met een groot hartinfarct voor 
klinische besluitvorming rondom ICD implantatie en medicamenteuze behandeling, en voor het 
classificeren van hartfalen patiënten voor klinische studies. Van een aantal medicamenteuze 
behandelingen die aangrijpen op neurohormonale regulatie is aangetoond dat ze schadelijke 
remodeling van het linker ventrikel na een hartinfarct gedeeltelijk kunnen voorkomen, wat is 
geassocieerd met een lagere langetermijnsterfte. De associatie tussen het verminderen van 
schadelijke remodeling van het linker ventrikel en verbeterde uitkomsten heeft geleid tot de 
hypothese dat chirurgisch herstel van het oorspronkelijke volume en ellipsoïde vorm van het 
linker ventrikel gunstig zou kunnen zijn in ernstige gevallen van schadelijke remodeling. In 
Hoofdstuk 6 vinden we, door het kritisch beoordelen van bestaande literatuur, dat er weinig 
empirisch bewijs is voor het gebruik van chirurgische en transkatheter devices die het linker 
ventrikel herstellen. Zowel chirurgische als transkatheter technieken om het linker ventrikel te 
herstellen verbeteren regelmatig kwaliteit van leven en functionele status maar laten (nog) geen 
duidelijke verbetering in overleving zien. Het paraplu-achtige Parachute® device (Cardiokinetix, 
Redwood City, California, USA) zou een gunstig effect kunnen hebben in hartfalen patiënten met 
een recent voorwandinfarct, slechte systolische functie en een geschikte anatomie van het linker 
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ventrikel, door het verminderen van de linker ventrikelgrootte en daarmee het verminderen van 
einddiastolische wandspanning. Helaas zijn de lopende gerandomiseerde studies stilgelegd en is 
het onduidelijk of  onderzoek met het device zal worden voortgezet. Theoretisch kan het grootste 
potentiële effect van herstellende devices worden bereikt in de vroege fase na een hartinfarct om 
daarmee remodeling van het linker ventrikel te voorkomen, met devices die de mechanische 
eigenschappen van de hartspier kunnen veranderen, zoals transkatheter injectie van biomaterialen 
in het geïnfarceerde gebied. Dit vereist een zeer gerichte selectie van patiënten met het grootste 
risico op schadelijke remodeling van het linker ventrikel, wat alleen mogelijk kan worden als we 
dit heel nauwkeurig kunnen voorspellen.

Deel III: Verbeteringen
In het derde en laatste deel van dit proefschrift verandert de focus van het bestuderen van 
mechanismes achter remodeling van het linker ventrikel naar het onderzoeken van mogelijke 
verbeteringen in het beoordelen en meten van linker ventrikel structuur en functie om daarmee 
vroegtijdig schadelijke remodeling van het linker ventrikel te kunnen vaststellen. In Hoofdstuk 
7 stellen we een verbeterde indexering van linker ventrikel volumes voor door het gebruik van de 
vetvrije massa en het R-R interval. In deelnemers van de UK Biobank met handmatig bepaalde 
metingen van cardiale structuur en functie vonden we zes onafhankelijke voorspellers van linker 
ventrikel einddiastolisch en eindsystolisch volume. Zowel vetvrije massa berekend uit DXA 
scans als impedantie metingen voorspelde substantieel meer variantie in linker ventrikel volumes 
dan het lichaamsoppervlak, de meest gebruikte waarde voor het indexeren van linker ventrikel 
volumes. Het R-R interval tijdens de MRI scan was de op een na belangrijkste voorspeller van 
linker ventrikel volumes en het effect ervan kan met een simpele formule worden gecorrigeerd. 
Smalle marges in klinische metingen door het rekening houden met normale fysiologische variatie 
zijn essentieel voor het vroeg herkennen van subtiele afwijkingen in structuur en functie van 
het hart. In eerdere publicaties was er een grote variatie in linker ventrikel volumes op basis 
van geslacht, leeftijdsgroepen en etniciteiten, wat er voor heeft gezorgd dat er verschillende 
categorieën met referentiewaarden zijn, wat verwarrend kan zijn voor clinici. Met een verbeterde 
indexeringsmethode kunnen referentiewaarden worden gesimplificeerd en is de verscheidenheid 
aan categorieën en tabellen met referentiewaarden niet meer nodig.. Om de meest optimale 
indexeringsmethode te vinden is het nuttig om te begrijpen waarom waarden zoals cardiale 
output, hartgrootte, glomerulaire filtratiesnelheid en longfunctie variëren tussen individuen. In 
het menselijk lichaam is de ademhaling, circulatie en uitscheiding afhankelijk van de snelheid van 
metabolisme. De ideale indexeringsmaat zou daarom een meting van het rustmetabolisme met 
calorimetrie zijn. In 1883 vond Max Rubner dat het lichaamsoppervlak van honden proportioneel 
was aan hun metabolisme. Omdat het rustmetabolisme lastig te bepalen was in een klinische 
setting leek lichaamsoppervlak een goed alternatief  om te gebruiken voor indexering. In onze 



189

 A

Appendices

studie verklaart DXA-gecorrigeerde vetvrije massa substantieel meer variantie in einddiastolisch en 
eindsystolisch volume dan lichaamsoppervlak en lengte. Dit is begrijpelijk, omdat vetmassa vooral 
gebruikt wordt voor energieopslag en niet heel metabool actief  is. Vetvrije massa is al eens eerder 
voorgesteld als indexeringsmethode en leverde grotere hartvolumes en hartmassa op in vrouwen. 
In de klinische praktijk zal het verrichten van een DXA scan niet haalbaar zijn maar het zou mogelijk 
van toegevoegde waarde kunnen zijn in klinische studies. Daarom hebben we ook een alternatieve 
methode onderzocht, namelijk het gebruik van makkelijk verkrijgbare bioelektrische impedantie 
metingen. Ook al werden de impedantie metingen afgenomen tijdens het baseline bezoek en niet 
tijdens het bezoek waarop de MRI scan werd verricht, impedantie-afgeleide vetvrije massa was 
alsnog beter in het voorspellen van variantie in linker ventrikel volumes dan lichaamsoppervlak 
en lengte. Onze resultaten lijken erop te wijzen dat verschillen in linker ventrikel volumes tussen 
de geslachten worden verminderd tot niet-significante waarden wanneer we corrigeren voor 
vetvrije massa. Dit zou ook het geval kunnen zijn voor verschillen tussen etniciteiten, maar dit 
hebben we niet kunnen onderzoeken. Een geoptimaliseerde indexeringsmethode met vetvrije 
massa vermindert dus verschillen in cardiale volumes tussen de sexen en mogelijk ook tussen 
etniciteiten en resulteert in makkelijker toepasbare en generaliseerbare referentiewaarden voor in 
een klinische setting. Na vetvrije massa was het R-R interval tijdens de MRI scan de belangrijkste 
fysiologische determinant van einddiastolisch volume. Om de variabiliteit in de metingen te 
verminderen hebben we een simpele formule geconstrueerd die toegevoegde waarde heeft in 
het verminderen van variantie in linker ventrikel volumes. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot 
vroegere detectie van schadelijke remodeling van het hart en het herkennen van klinische diagnoses 
zoals een gedilateerde cardiomyopathie. Een tweede manier om vroege detectie van schadelijke 
remodeling van het linker ventrikel te verbeteren is door metingen van cardiale structuur en 
functie preciezer en meer reproduceerbaar te maken. Algoritmes die zijn gemaakt met behulp van 
kunstmatige intelligentie maken dit mogelijk. In Hoofdstuk 8 presenteren we een serie methodes 
gebaseerd op kunstmatige intelligentie en het mogelijke gebruik ervan voor het verbeteren van 
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid in beeldvormende technieken, alsook het leveren van op 
maat gemaakte therapieën die zijn afgestemd op het individu.
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