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patiënten in sinusritme, waar juist een lagere hartfrequentie tot een betere 
uitkomst leidt. 
 Digoxine is een van de oudste medicijnen in de cardiologie. Het kan 
gebruikt worden om patiënten met hartfalen te verlossen van kortademigheid 
en in patiënten met boezemfibrilleren om de hartslag te verlagen. Maar de 
invloed van digoxine op uitkomsten heeft altijd ter discussie gestaan. In 
patiënten met hartfalen heeft het geen invloed op overleving. In hoofdstuk 
3 hebben wij in een goed gevalideerde patiëntengroep met permanent 
boezemfibrilleren onderzocht of digoxine de uitkomst beïnvloedde. In deze 
patiëntengroep konden we dat niet vinden. Mogelijk dat dit komt omdat in 
Nederland digoxine in een lage dosering wordt gegeven in tegenstelling tot 
eerdere publicaties uit de Verenigde Staten waar het vaak in een hogere 
dosering wordt gegeven. 
 In hoofdstuk 4 onderzoeken we in dezelfde patiënten groep met 
kort bestaand permanent boezemfibrilleren welke parameters geassocieerd 
zijn met cardiovasculaire uitkomsten. Totale ziektegeschiedenis van 
boezemfibrilleren, N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NT-
proBNP) en high sensitive troponin T (Hs-Trop T) bleken uitstekende 
voorspellers van het optreden van herseninfarct, bloedingen, hartfalen, 
ziekenhuisopnames en overlijden te zijn. NT-proBNP is een marker voor rek of 
overvulling van vooral de linkerhartkamer (zoals dit gebeurd bij hartfalen). Hs-
Trop T is een marker voor schade aan het hart. Aangezien veel complicaties 
van boezemfibrilleren nog moeilijk te voorspellen zijn in de individuele patiënt 
zouden deze parameters kunnen helpen complicaties in de toekomst beter te 
voorspellen.
 Bètablokkers zijn belangrijk in de behandeling van hartfalen bij 
patiënten met een verminderde pompfunctie. In grote gerandomiseerde 
onderzoeken is gebleken dat bètablokkers de overleving verbeteren en 
aanleiding geven tot minder opnames voor hartfalen. Echter, deze studies 
hebben merendeels patiënten met sinusritme geïncludeerd. Patiënten met 
boezemfibrilleren werden slechts mondjesmaat ingesloten. In hoofdstuk 5 
hebben wij bekeken wat het effect van bètablokkers op de prognose is in 
patiënten met boezemfibrilleren. Het bleek dat de bètablokker nebivolol in 
oudere patiënten met boezemfibrilleren niet de prognose verbeterde terwijl dit 
wel gebeurde in patiënten met sinusritme. Dit werd gezien in patiënten met 

Nederlandse samenvatting (popular Dutch summary)
Boezemfibrilleren komt frequent voor, van alle hartritmestoornissen is het de 
meest voorkomende en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen 
maar zal toenemen. Dat dit van belang is komt omdat boezemfibrilleren 
gepaard gaat met diverse complicaties: beroerte, hartfalen, afname van het 
inspanningsvermogen, afgenomen kwaliteit van leven en een toename van 
de kans op overlijden. Hetzelfde geldt voor hartfalen. Hartfalen is een ziekte 
waarbij de pompkracht van het hart is verminderd. Tot enkele decennia geleden 
werd hartfalen voornamelijk veroorzaakt door kransvatlijden (hartfalen met 
een verminderde pompkracht), tegenwoordig steeds meer door een te hoge 
bloeddruk. Dit wordt hartfalen met een behouden pompkracht genoemd. 
Boezemfibrilleren kan hartfalen veroorzaken en vice versa, en ze kunnen 
elkaar ook verergeren. De combinatie boezemfibrilleren en hartfalen brengt 
belangrijke therapeutische consequenties met zich mee om beide ziektes 
optimaal te kunnen behandelen en uitkomsten voor deze patiëntengroep te 
verbeteren. 
 Het doel van dit proefschrift was om patiënten met boezemfibrilleren 
en hartfalen met zowel een verminderde als behouden pompkracht te 
onderzoeken. In hoofdstuk 1 werd gestart met een algemene introductie 
op het thema van dit proefschrift: optimaliseren van de behandeling voor 
boezemfibrilleren in de patiënt met hartfalen.
 In hoofdstuk 2 onderzoeken we patiënten met permanent 
boezemfibrilleren geïncludeerd in de Rate Control Efficacy in Permanent Atrial 
Fibrillation: a Comparison between Lenient versus Strict Rate Control II (RACE 
II) studie . In deze groep patiënten wordt er geen pogingen meer gedaan 
om het normale hartritme, sinusritme, te herstellen. Deze patiënten worden 
behandeld met frequentiecontrole, wat inhoudt dat de behandeling enkel van 
invloed is op de frequentie van de hartslag. Daarnaast wordt natuurlijk het 
risico op herseninfarct verminderd door behandeling met antistolling. Wat 
betreft frequentie controle werden twee behandelingen vergeleken: gematigde 
frequentiecontrole (minder dan 110 hartslagen per minuut) of een strengere 
frequentiecontrole (hartslag onder de 80 per minuut). Wij vonden dat in onze 
patiënten met hartfalen met veelal een behouden pompkracht een gematigde 
frequentiecontrole niet leidde tot een verminderde uitkomst in vergelijking met 
een strengere hartfrequentie controle. Dit is in tegenstelling tot studies met 
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hartfalen met zowel een verminderde als een behouden pompkracht. Om dit 
effect beter te bestuderen hebben we alle hartfalen studies waarin het mogelijk 
positieve effect van bètablokkers werd bestudeerd gezamenlijk geanalyseerd 
(Hoofdstuk 6). In dit hoofdstuk hebben we door middel van een meta-analyse 
het effect beoordeeld van alle beschikbare bètablokker (bisoprolol, metoprolol, 
carvedilol en nebivolol) in patiënten met hartfalen en een verminderde 
pompkracht. Doel was een verschil te vinden in effect op prognose van deze 
bètablokkers in patiënt met boezemfibrilleren versus sinusritme. Deze analyse 
bekrachtigde onze resultaten gevonden in hoofdstuk 5. In patiënten met 
hartfalen en boezemfibrilleren werd geen positief effect van een bètablokker 
op de prognose gezien. Dit in tegenstelling tot de patiënten in sinusritme waar 
een betere uitkomst verkregen werd. Dit houdt overigens niet in dat deze 
middelen geen plaats hebben in de behandeling van boezemfibrilleren. Ze 
blijken immers een uitstekend effect te kunnen hebben op vermindering van 
klachten zoals we in de RACE II studie hebben laten zien. 
 Tot slot, in hoofdstuk 7 werden patiënten onderzocht die een 
speciale pacemaker ontvingen die bedoeld is om de prognose te verbeteren 
van ernstig hartfalen, de zogenaamde cardiale resynchronisatietherapie of 
te wel het hart stimuleren in zowel de rechter als ook de linker hartkamer. 
Deze therapie leidt bij geschikte patiënten met ernstig hartfalen tot minder 
ziekenhuisopnames voor hartfalen en een langere overleving. Maar in de 
grote gerandomiseerde studies werden geen patiënten met boezemfibrilleren 
geïncludeerd. Wij hebben gekeken in alle patiënten die in ons ziekenhuis, 
het Universitair Medisch Centrum Groningen, gedurende de laatste 10 jaar 
een cardiale resynchronisatietherapie hebben gekregen wat de invloed 
van boezemfibrilleren is op de uitkomst van deze behandeling. We vonden 
dat patiënten met boezemfibrilleren een vergelijkbare uitkomst hadden 
in vergelijking met de patiënten met sinusritme. Ook de overleving of 
ziekenhuisopname voor hartfalen was vergelijkbaar tussen beide groepen. 
Hierbij moet wel vermeldt worden dat wij altijd heel nauwkeurig zorg dragen 
voor een lage hartfrequentie tijdens boezemfibrilleren zodat ze continue profijt 
hebben van de pacemaker. 
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