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Nederlandse samenvatting

Uitgangspunt van het proefschrift

De meest gebruikte maat om de functie van het hart te beschrijven is de 

ejectiefractie de linker hartkamer (LVEF). De LVEF is de het bloedvolume dat per 

slag wordt uitgepompt (het slagvolume) gedeeld door het totale bloedvolume dat 

aan het eind van de vullingsfase van het hart is verzameld (het eind-diastolisch 

volume). De belangrijke rol die de LVEF heeft gespeeld in het beoordelen van 

de hartfunctie begon in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de eerste 

gerandomiseerde klinische onderzoeken bij patiënten met hartfalen zijn 

uitgevoerd. Deze onderzoeken gebruikten een verminderde LVEF as één van 

de belangrijkste inclusiecriteria. Dientengevolge zijn verschillende medicijnen 

tegen hartfalen, zoals remmers van het ‘angiotensin converting enzyme’ (ACE-

remmers), bètablokkers, en mineralocorticoïd receptor blokkers in eerste 

instantie alleen bestudeerd in patiënten met een verminderde LVEF, vaak 

omschreven als minder dan 35-40%. De meerderheid van deze onderzoeken 

genereerde positieve resultaten, dat wil zeggen een verminderding van ziektelast 

en overlijden. Medische richtlijnen bevolen dan ook aan om deze medicijnen 

voor te schrijven aan patiënten met een verminderde ejectiefractie (HFrEF). Ook 

toen al was geobserveerd dat hartfalen ook kon bestaan bij patiënten met een 

normale, of hoogstens licht verminderde ejectiefractie. Deze twee groepen van 

patiënten zijn in de meest recente richtlijnen gedefinieerd als hartfalen met een 

behouden ejectiefractie (HFpEF) en hartfalen met een ‘mid-range’ ejectiefractie 

(HFmrEF). Van belang is dat alle medicijnen die klinische uitkomsten verbeteren 

in HFrEF, niet werken in patiënten met HFpEF. Omdat het zo bepalend is om 

de besluiten welke behandeling een patiënt moet krijgen is de LVEF de meest 

belangrijke parameter geworden voor het beschrijven van de hartfunctie in 

patiënten met hartfalen.

Ten tijde van het begin van het opzetten van dit proefschrift waren zojuist de 2016 

revisie van de ‘Guidelines on diagnosis and managementof heart failure’ van 

de Europese vereniging voor cardiologie (ESC) gepubliceerd. In de voorgaande 

guidelines uit 2012 werden hartfalen patiënten met een ejectiefractie van <40% 

gecategoriseerd als HFrEF, en patiënten met een ejectiefractie van >50% als 

HFpEF. De patiënten met een ejectiefractie daartussen worden beschreven als 

een ‘grijs gebied’. In de richtlijnen uit 2016 daarentegen hebben patiënten met 
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een ejectie fractie van 40-49% expliciet het label ‘HFmrEF’ gekregen. Eén van 

de belangrijkste redenen hiervoor was om onderzoek naar de onderliggende 

karakteristieken, pathofysiologie en behandeling bij deze groep te identificeren.

Doel van dit proefschrift

In licht van het bovenstaande zijn de doelen van dit proefschrift tweeledig. Het 

eerste doel was om de klinische karakteristieken van patiënten met HFmrEF te 

bestuderen, en zodoende overeenkomsten en verschillen te vinden met patiënten 

met HFrEF en HFpEF, om zo te onderzoeken of patiënten met HFmrEF meer 

moeten behandeld als HFrEF of juist als HFpEF. Het tweede doel was om de 

klinische waarde en diagnostische toepassing van aanvullende echoparameters 

(anders dan LVEF) te onderzoeken, met name in patiënten met HFmrEF en 

HFpEF.

In hoofdstuk 2 hebben we een overzicht gegeven van de sterke en zwakke punten 

van het gebruik van ejectiefractie voor het beoordelen van de hartfunctie. Als 

voordelen van LVEF vonden we dat de maat makkelijk te begrijpen is, het meten 

eenvoudig te verrichten, zowel voor dokters als voor patiënten. Daarnaast kan 

ejectiefractie betrouwbaar worden gebruikt om hartfalen met een verminderde 

ejectiefractie te diagnosticeren. 

Er zijn ook verscheidene beperkingen aan het gebruik van LVEF. Ten eerste, is 

het niet een erg precieze maat. De correlatie tussen bepaling van LVEF met 2D 

echografie en de gouden standaard van MRI was 0.5, en de correlatie tussen 

2D echografie en nucleaire beeldvorming van het hart was 0.6, in 204 en 

respectievelijk 385 deelnemers van de STICH trial. Hoewel van 3D echografie 

bewezen is dat de sensitiviteit en specificiteit beter dan van 2D echografie, en 

het daarnaast een betere voorspeller van mortaliteit is, gebruikt de meerderheid 

van de hartcentra in 2019 nog steeds 2D echo als routine bepaling.

Ten tweede kan LVEF variëren, mede onder invloed van de preload en afterload 

van het hart. In een normaal hart bijvoorbeeld kan een stijging van de druk in 

de aorta (verhoogde afterload) leiden tot een toename van het volume van de 

linker ventrikel aan het einde van de vullingsfase van het hart, met een toename 

van knijpkracht tot gevolg (het Anrep effect). Omgekeerd kan een toename van 

de preload (zoals door een toename van veneuze return aan het hart) leiden tot 
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een toename van het slagvolume zonder al te groot effect op de LVEF. Al gevolg 

hiervan sluit een normale ejectiefractie niet noodzakelijkerwijs hartfalen uit. De 

cardiac output kan verminderd zijn, terwijl de LVEF normaal is.

Meerdere alternatieve of aanvullende metingen zijn beschreven. Zo kunnen 

metingen van de vervorming van de linker kamer (strain metingen) gebruikt 

worden om de systolische functie aanvullend te beschrijven. In tegenstelling tot 

LVEF, wat een meting gebaseerd is op volume, meet strain de vervorming van 

de hartspier. Globale longitudinale strain (GLS), de deformatie in de lengte as, 

is de meest gebruikte strainmeting. Daarnaast kunnen nog circumferentiële en 

radiale strain worden gemeten. In patiënten met acuut hartfalen bleek GLS een 

betere voorspeller voor mortaliteit dan LVEF. In een deel van de patiënten met 

HFpEF zijn strainmetingen afwijkend, terwijl de LVEF nog normaal is. In deze 

gevallen kan strainmeting gebruikt worden om stoornissen in de linker ventrikel 

functie te indentificeren die met een LVEF meting alleen niet gevonden worden. 

Eén studie heeft gevonden dat in patiënten met een LVEF van boven de 40%, 

maar een GLS <14 een deel van de patiënten voordeel ondervond van therapie 

met betablokkers. Naast de functie van de linker ventrikel, kan beoordeling van 

andere kamers van het hart, zoals het linker atrium, en de rechter ventrikel ook 

van toegevoegde waarde zijn.

In hoofdstuk 3 hebben we een overzicht gemaakt van de belangrijkste 

bevindingen sinds het introduceren van HFmrEF als nieuwe categorie. Eén van 

de belangrijkste en meest consistente resultaten is dat er sterke aanwijzingen zijn 

dat behandelingen die bewezen werkzaam zijn voor HFrEF, zoals ACE remmers, 

bètablokkers en MRAs, ook ziektelast en overlijden verminderen in patiënten met 

HFmrEF, maar niet in patiënten met HFpEF. Hoewel veel van deze data komt van 

secundaire analyses van klinische trials, suggereert dit dat 40% mogelijk niet het 

optimale breekpunt is om te besluiten of die behandelingen in hartfalen gegeven 

moeten worden. De introductie van de categorie HFmrEF zorgde inderdaad voor 

een debat over hoe ejectiefractie het best kan worden ingedeeld. Sommigen 

denken dat we ejectiefractie niet zo strak zouden moeten opdelen, maar dat 

ejectiefractie eerder een continu spectrum van ziekte reflecteert. Patiënten met 

een zeer lage ejectiefractie zijn waarschijnlijk zieker en hebben het meest te 

winnen bij medicamenteuze behandeling, maar bij patiënten met een hogere 

ejectiefractie bijv. van 40-50%, is er een kans dat de behandeling ook effect 

heeft. Echter, in de klinische praktijk is er grote behoefte aan ‘harde’ cut-offs, ook 

al varieert de onderliggende ziekte gradueel en niet binair. In de 2019 update van 
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de Heart Failure Association van de ESC staat dat bètablokkers, candesartan 

en/of MRAs ook overwogen kunnen worden in hartfalen patiënten met een mid-

range ejectiefractie.

In hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van een systematische review van 

de parameters die woorden aangeraden voor het diagnosticeren van HFpEF. 

Aangezien de LVEF in deze patiënten normaal is, zijn er voor het stellen van 

deze diagnose andere echocardiografische parameters nodig om structurele of 

functionele afwijkingen van het myocard aan te tonen. Meerdere aanvullende 

parameters worden genoemd in een document van de Amerikaanse society van 

echografisten (ASE) in samenwerking met de Imaging tak van de ESC (EACVI), 

welke deels overlappen met de 2016 ESC hartfalen guidelines.

We vonden dat de parameters die beide documenten voorstellen zijn indicatoren 

van structurele afwijkingen, zoals een toename van de massa van de linker 

ventrikel, en een vergroot linker atrium. Daarnaast worden echocardiografisch 

bepaalde maten aangeraden, te weten tissue velocity van de septale of 

laterale wand van de linker ventrikel mitralisklep annulus <9 cm/s en E/e’, een 

ratio die gebruikt wordt om echocardiografisch een inschatting van de eind 

diastolische vullingsdruk te maken. Eén van de belangrijkste bevindingen van 

onze systematische review was dat er in de literatuur slechts een matig sterke 

correlatie wordt beschreven tussen invasief gemeten intra cardiale drukken en 

E/e’ (r=0.56). Dit is een belangrijke bevinding, aangezien de meest gebruikte 

echoparameter van verhoogde intracardiale drukken slechts een matige 

correlatie heeft met de gouden standaard. Het is daarom moeilijk om in de 

klinische praktijk een betrouwbare schatting te krijgen van intra cardiale drukken. 

Het algoritme dat beschreven wordt in de 2016 ASE/EACVI recommendations 

doet het misschien slechts marginaal beter.

Sinds de publicatie van onze review zijn er twee belangrijke artikelen verschenen 

die nieuwe diagnostische algoritmen voor HFpEF voorstellen. De eerste 

was de H2PEF score. Deze score was ontwikkeld door Borlaug et al. door 

HFpEF te diagnosticeren met behulp van de gouden standaard van invasieve 

hemodynamische metingen, en nadien een predictiemodel te maken bestaande 

uit klinische en echocardiografische parameters. De oppervlakte onder de curve 

van dit model was 0.84. De parameters die zijn opgenomen in dit model zijn 

obesitas, atriumfibrilleren, leeftijd ouder dan 60 jaar, behandeling met 2 of meer 

anti-hypertensiva, een E/e’ ratio van >9 en een echocardiografisch geschatte 
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druk in de a. pulmonalis van >35 mmHg. Deze karakteristieken resulteren in 

een puntenscore, die gebruikt kan worden om de kans op de aanwezigheid van 

HFpEF te bepalen met behulp van een nomogram.

Ten tweede is er een nieuw consensus document van de ESC Heart Failure 

Association dat het HFA-PEFF diagnostisch algoritme omvat. Dit is een 

stapsgewijze aanpak, die begint met een beoordeling van de voorafkans, gevolgd 

door standaard (2D) echocardiografie. Meerdere echoparameters worden 

gecombineerd met bepaling van het NT-proBNP en zo wordt een puntenscore 

berekend in stap 2 van het algoritme. ‘Minor’ criteria leiden tot 1 punt, ‘major’ 

criteria tot 2. HFpEF wordt vastgesteld bij een puntenscore van 5 of meer. In het 

geval van blijvende diagnostische onzekerheid kunnen stress echocardiografie 

of invasieve hemodynamische metingen overwogen worden om de diagnose 

vast te stellen.

Veel patiënten met HFpEF hebben alleen tijdens inspanning klachten. De huidige 

richtlijnen identificeren 34-60% van de patiënten met invasief bewezen HFpEF. 

Het toevoegen van een meting van E/e’ verkregen tijdens inspanning verbeterd 

de sensitiviteit en negatief voorspellende waarde. Inspanningsechocardiografie 

kan dus helpen of HFpEF uit te sluiten. Het 2019 HFA-PEFF document adviseert 

dan ook een fietstest in halfzittende houding met echo verricht tijdens inspanning 

als laatste diagnostische stap in patiënten met een hoge HFA-PEFF score.

In hoofdstuk 5 onderzochten we twee groepen HFrEF patiënten: HFrEF patiënten 

met een concentrische hermodelering van de linker ventrikel en HFrEF patiënten 

met een excentrische remodelering van de linker ventrikel. We vergeleken de 

klinische karakteristieken, pathofysiologie en respons op behandeling in deze 

twee groepen patiënten. De meeste patiënten met HFrEF hebben excentrische 

hypertrofie, waarbij de linker ventrikel verwijd is en dunne wanden heeft. We 

vonden dat 10% van de HFrEF patiënten juist concentrische hypertrofie laat 

zien, waarbij de linker kamer verdikt is en een kleiner vullings volume heeft. 

Dit fenotype wordt traditioneel meer geassocieerd met HFpEF patiënten. We 

verrichtten een netwerk analyse van interacties tussen 92 eiwittten en we 

vonden dat eiwitten die kenmerkend zijn voor inflammatoire processen meer 

prominent aanwezig zijn in HFrEF patiënten met concentrische hypertrofie. 

Tot slot vonden we dat titratie van bètablokkers geassocieerd was met een 

overlevingsvoordeel in excentrische hypertrofie, maar niet in concentrische 

hypertrofie. Omgekeerd valt het te speculeren dat bètablokkers ook zouden 
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kunnen werken voor die patiënten met HFpEF die, ondanks een normale LVEF, 

wel excentrische hypertrofie vertonen. Deze data impliceren dat een deel van 

de hartfalenpatiënten gemist wordt, als alleen wordt gekeken naar LVEF om te 

besluiten of medicatie gestart moet worden. Andere markers van structuur en 

functie van het hart kunnen mogelijk in meer detail voorspellen of patiënten wel 

of niet moeten starten met bijv. ACE-remmers.

Tot slot onderzochten we in hoofdstuk 6 veranderingen in LVEF in de tijd, bij 

patiënten met nieuw gediagnosticeerd hartfalen die volgens een protocol werden 

behandeld en getitreerd met hartfalenmedicatie. Gedurende een periode van 9 

maanden was verbetering van HFrEF naar HFmrEF/HFpEF te zien bij 131/344 

patiënten (35%). Van de patiënten met HFmrEF verslechterde maar 7/344 (2%) 

naar HFrEF. Bij de patiënten met HFrEF was iedere 5% verbetering in LVEF 

geassocieerd met een hazard ratio van 0.84 (0.75-0.94, p<0.001) voor overlijden 

in een Cox proportional hazard model gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. 

Deze data laten zien dat een verbetering van LVEF in hartfalen na de eerste 

diagnose vaak voorkomt, en geassocieerd is met een betere prognose.

Conclusie

De doelen van dit proefschrift waren (1) om de karakteristieken van patiënten met 

HFmrEF te bestuderen en (2) om de mogelijkheden van klinische toepassing van 

aanvullende echoparameters te verkennen. We betwistten zo de duidelijke maar 

misschien te simplistische kijk dat hartfalenpatiënten kunnen worden ingedeeld 

in een groep met een LVEF <40% (die een indicatie hebben voor therapie) en een 

groep met een LVEF hoger dan dat, die geen indicatie hebben.
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