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nedeRlandse samenvattinG

Renale denervatie (RDN) is ontwikkeld als potentiële behandeling voor patiënten met 
hypertensie. Echter, de resultaten van de eerste grote, gerandomiseerde, dubbelblinde 
studie waren teleurstellend wat betreft bloeddrukdaling in de RDN groep vergeleken met 
de controlegroep. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veel discussie is over de plaats van RDN 
in de behandeling van hypertensie, dit wordt beschreven in hoofdstuk 1 van deze thesis. 
In de laatste Europese richtlijnen betreffende de behandeling van hypertensie, welke 
gepubliceerd zijn in 2018, wordt RDN niet aanbevolen als standaardbehandeling voor 
hypertensie en mag RDN alleen worden aangeboden in de context van wetenschappelijke 
onderzoek. Recent hebben sham-gecontroleerde, gerandomiseerde trials echter opnieuw 
de effectiviteit en veiligheid van RDN aangetoond bij patiënten met hypertensie die 
geen antihypertensiva gebruikten. Daarnaast zijn verschillende patiënt- en procedure 
gerelateerde factoren, die mogelijk een verklaring waren voor de eerdere teleurstellende 
resultaten, onderzocht en verbeterd de laatste jaren. In het Isala ziekenhuis in 
Zwolle wordt de RDN procedure gedaan door elektrofysiologen en aldaar is renale 
zenuwstimulatie (RNS) ontwikkeld om de RDN procedure te verbeteren. Het doel van RNS 
is om de sympathische zenuwen te lokaliseren om deze vervolgens doelgericht te kunnen 
denerveren. Daarnaast zou RNS potentieel na denervatie gebruikt kunnen worden als 
tool om te checken of de denervatie compleet is geweest. Aangezien er tot op heden geen 
procedureel eindpunt beschikbaar is voor de RDN procedure is, zou dit mogelijk voor een 
verbeterde slagingskans van de procedure kunnen zorgen. In eerder onderzoek hebben 
wij aangetoond dat het gebruik van RNS tijdens RDN veilig is. Daarnaast leidde RNS tot 
acute bloeddrukstijging vóór RDN welke niet meer aanwezig was ná RDN. Tot slot was in 
een kleine populatie, de acute RNS-geïnduceerde bloeddruk voor RDN geassocieerd met 
bloeddrukdaling bij follow-up na RDN. Echter, de toegevoegde waarde van het gebruik van 
RNS tijdens RDN is alleen nog onderzocht in kleine populaties met een korte follow-up 
en het onderliggende mechanisme van zowel RDN als RNS is nog niet helemaal duidelijk.
De doelstelling van deze thesis is het verder toelichten van de onderliggende mechanismen 
van RDN en RNS, het onderzoeken van de middellange termijn bloeddrukverlagende 
effecten van het gebruik van RNS tijdens RDN en tot slot het bediscussiëren van de 
toekomstige rol van RDN in de behandeling hart- en vaatziekten.

Deel I – Renale zenuwstimulatie geïnduceerde cardiovasculaire effecten die ten grondslag 
liggen aan renale denervatie

Het eerste deel van deze thesis onderzocht de RNS-geïnduceerde cardiovasculaire 
effecten die ten grondslag liggen aan RDN, om zo het onderliggende mechanisme van 
de acute effecten van RNS en RDN beter te begrijpen. Ons eerdere onderzoek heeft 
laten zien dat RNS leidt tot een significante bloeddrukstijging vóór RDN en dat dit effect 
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ná RDN niet meer aanwezig is. De invloed van RNS op de arteriële hemodynamiek is 
beschreven in hoofdstuk 3. We vonden dat voorafgaand aan RDN, RNS resulteerde in 
een tijdelijke: verhoogde systolische en diastolische bloeddruk, gemiddelde bloeddruk, 
augmentatie index, langere terugkeertijd van de polsgolf en een langere tijd tot het 
ontstaan van de maximale systolische bloeddruk. Wij concludeerden uit deze studie dat 
de RNS-geïnduceerde veranderingen in de arteriële hemodynamiek mogelijk werden 
veroorzaakt door veranderingen in vaattonus en linkerventrikel ejectietijd, en niet door 
intrinsieke veranderingen in arteriële vaatstijfheid. In hoofdstuk 4, zijn de acute effecten 
van RNS op hartslagvariabiliteit gemeten. Hartslagvariabiliteit is de verandering in tijd 
tussen opeenvolgende hartslagen en wordt beschouwd als een maat voor de functie 
van het autonome zenuwstelsel. RNS, voorafgaand aan RDN, leidde tot veranderingen 
in hartslagvariabiliteit suggestief voor aanpassingen in de autonome balans naar een 
hogere sympathische tonus. Na RDN waren de RNS-geïnduceerde veranderingen in 
hartslagvariabiliteit suggestief voor een lagere sympathische tonus en een hogere 
parasympatische tonus. Deze veranderingen in hartslagvariabiliteit waren 1.5 keer groter 
bij de patiënten die geen bètablokker gebruikten, niet langer aanwezig bij patiënten 
die bètablokker gebruikten en tevens niet aanwezig in een kleine groep patiënten 
met diabetes mellitus. Concluderend, RNS induceerde significante veranderingen in 
hartslagvariabiliteit ná RDN vergeleken met vóór RDN. Deze studie bevestigde de rationale 
dat RDN leidt tot veranderingen in autonome balans met verhoogde vagale en verlaagde 
sympathische signalering naar het hart.

Part II – Bloeddrukverlagend effect van het gebruik van renale zenuwstimulatie tijdens 
renale denervatie

Deel II van de thesis beschrijft de resultaten van ons onderzoek naar de toegevoegde 
waarde van RNS tijdens de RDN procedure en geeft verder inzicht in de bloeddrukdaling 
na RDN gedurende de follow-up. Bloeddrukrespons na RDN varieerde in eerdere studies 
van geen tot zeer indrukwekkende bloeddrukdalingen. De variabele bloeddrukrespons na 
RDN benadrukte het belang van verbeterde patiëntselectie en procedurele verbeteringen. 
Zoals eerder beschreven is RNS in het Isala ziekenhuis te Zwolle ontwikkeld met als 
doel de RDN procedure te verbeteren. Onze eerdere onderzoeken hebben laten zien 
dat de bloeddrukreactie op RNS geassocieerd is met klinische uitkomst, dit bevestigde 
onze hypothese dat RNS van toegevoegde waarde is tijdens de RDN procedure. Echter, 
follow-up in eerdere studies was kort en de patiëntenpopulatie was klein. Zodoende is 
de RNS-studie verricht. De resultaten van de RNS-studie zijn beschreven in hoofdstuk 5. 
De RNS-studie was de eerste prospectieve klinische studie die het zinvolle effect van RNS 
tijdens RDN op bloeddrukdaling liet zien in 44 therapieresistente hypertensie patiënten. 
We toonden aan dat het gebruik van RNS tijdens RDN leidt tot een klinische significante en 
blijvende bloeddruk reductie van 12 mmHg 6-12 maanden na RDN. Patiënten gebruikten 



145

Nederlandse samenvatting

9

bij follow-up ook 1 antihypertensivum minder dan voor de RDN procedure. Daarnaast 
toonden we aan dat patiënten met complete denervatie (i.e. geen residuele RNS-
geïnduceerde bloeddrukrespons na RDN) een significant lagere bloeddruk hadden dan 
patiënten met een incomplete denervatie. Bovendien hadden bijna alle patiënten (83%) 
met een complete denervatie normale bloeddrukken bij follow-up, terwijl een significante 
proportie van de patiënten (67%) met nog residuele RNS-geïnduceerde bloeddrukstijging 
na RDN hypertensief bleef bij follow-up. Deze studie heeft aanvullend bewijs geleverd dat 
RNS mogelijk gebruikt kan worden als functioneel eindpunt voor de RDN procedure.
De studies in deze thesis hebben patiënten geïncludeerd met therapieresistente 
hypertensie, terwijl de recente positieve RDN studies juist patiënten includeerden 
zonder therapieresistente hypertensie. We weten dat hypertensie is geassocieerd met 
een verhoogde calcium depositie in de aorta, vooral bij patiënten met therapieresistente 
hypertensie. Eén van de mogelijke verklaringen voor de eerdere neutrale RDN studies 
is dat het een patiëntenpopulatie betrof met geïsoleerde systolische hypertensie en 
substantiële vaatstijfheid dat dit niet meer kon reageren op behandeling met RDN, omdat 
de voornaamste onderhoudende factor van de hypertensie dan vaatstijfheid is en niet de 
verhoogde sympathische tonus welke wordt behandeld met RDN. In hoofdstuk 5, hebben 
we vervolgens de hypothese opgesteld dat patiënten met hypertensie en gevorderde 
vasculaire calcificatie non-responders zijn op RDN en om die reden moeten worden 
geëxcludeerd van RDN therapie. In onze kleine retrospectieve studie van 26 patiënten, 
die in drie groepen werden verdeeld op basis van een niet-gevalideerde peri-renale 
vasculaire calciumscore, was de mate van vasculaire calcificatie niet geassocieerd met 
bloeddrukdaling op 6 maanden follow-up na RDN. Hieruit concludeerden wij dat patiënten 
met gevorderde vasculaire calcificatie niet bij voorbaat al moeten worden uitgesloten van 
RDN therapie.

Part III – Toekomstperspectief van renale denervatie binnen de behandeling van hart- en 
vaatziekten

Het derde en laatste deel van deze thesis beschrijft de toekomstige rol van RDN binnen 
de behandeling van diverse hart- en vaatziekten. Onze reflecties op de vraag of RDN nog 
een plaats heeft binnen de behandeling van cardiovasculaire ziekten, is samengevat in het 
review in hoofdstuk 7. Daarin zijn de belangrijkste studies betreffende RDN en hypertensie 
beschreven, recente inzichten in de technische en procedurele aspecten van de RDN 
procedure zijn bediscussieerd en de klinische implicaties van RDN in cardiovasculaire 
aandoeningen buiten hypertensie zijn aangestipt. We concludeerden dat RDN in de 
toekomst nog steeds een plaats heeft in de behandeling van hypertensie, en mogelijk in de 
behandeling van andere cardiovasculaire aandoeningen. Hoewel grote gerandomiseerde 
en sham-gecontroleerde studies nodig zijn om dit verder te bewijzen.
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Het laatste hoofdstuk 8, is het begin van de internationale multicenter ASAF-trial, waarin 
patiënten met atriumfibrilleren en hypertensie en tekenen van verhoogde sympathische 
activiteit worden gerandomiseerd naar pulmonaal vene isolatie met of zonder RDN. De 
studie includeert momenteel patiënten en in de thesis wordt het design beschreven. We 
hopen dat deze studie bewijs gaat leveren over de rol van RDN als aanvullende behandeling 
naast pulmonaal vene isolatie in de behandeling van patiënten met sympathisch gedreven 
atriumfibrilleren.

conclUsie

Concluderend, de RNS-geïnduceerde veranderingen in arteriële hemodynamiek en 
hartslagvariabiliteit hebben ons meer inzicht gegeven in de potentiële onderliggende 
mechanismen van zowel RDN als RNS. De RNS-studie toonde de klinische bruikbaarheid 
van het gebruik van RNS tijdens RDN aan, de associatie met bloeddruk tijdens de 
follow-up en de mogelijkheid van RNS om de volledigheid van de denervatieprocedure 
te controleren. Onze studie naar de mate van renovasculaire calcificatie heeft onze 
hypothese bevestigd dat verschillende pathofysiologische mechanismen betrokken zijn 
bij het handhaven van hypertensie en belangrijker bij de bloeddrukrespons na RDN. Het 
is denkbaar dat RDN met gebruik van RNS nog een plaats heeft bij de behandeling van 
hypertensie en mogelijk bij andere cardiovasculaire aandoeningen. Er zijn echter grote 
gerandomiseerde, sham-gecontroleerde onderzoeken nodig om de rol van RNS tijdens 
RDN verder te definiëren, de RDN-techniek en katheters te verbeteren en de klinische 
indicaties voor RDN buiten hypertensie te onderzoeken. Bovendien kunnen RNS en 
RDN nog verder worden verbeterd door de kennis van de onderliggende fysiologische 
mechanismen te vergroten. Belangrijk om te noemen is dat we na een lange weg van 
verbeteringen mogelijk de eerste tekenen aan de horizon hebben gezien van de terugkeer 
van RDN in de behandeling van hypertensie en waarschijnlijk andere hart- en vaatziekten 
die worden gekenmerkt door sympathische overdrive.
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