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Supplementary Figure 1. Extended directed acyclic graph of the core assumptions 
made in Mendelian randomization analyses. Extended directed acyclic graph of the 
core assumptions made in Mendelian randomization analyses. Shown are the eff ects of 
a single nucleotide polymorphism (SNP) as instrumental variable (blue), the exposure 
(shown in green, for example resting heart rate as supposed cardiovascular risk factor), 
a related exposure (shown in green, for example pulse pressure), the outcome (shown 
in red, for example coronary artery disease), and unobserved confounders (U, shown in 
grey). Solid lines indicate potential associations, dashed lines indicate that there should be 
no association for the MR assumptions to be fulfi lled. The letters correspond to the three 
conditions that have to be satisfi ed for correctly inferring a potential causal relationship, 
including A) a strong and reliable association between the genetic variant and the risk 
factor of interest, B) independence of unobserved confounding factors infl uencing the risk 
factor and outcome, and C) an association with the outcome only through the risk factor1. 
Condition C) is divided in four subparts. The dashed lines indicated by C1) represents 
unbalanced horizontal pleiotropy, a scenario in which a genetic variant exerts an eff ect on 
the outcome when its eff ect on the exposure is zero. The dashed line of C2) represents 
horizontal pleiotropic eff ects through another (related) exposure. In this scenario, a genetic 
variant exerts an eff ect on both the exposure and a (related) exposure, which in turn both 
aff ect the outcome independently. The solid line of C3) represents vertical pleiotropic eff ects 
through another (related) exposure. In this scenario, a genetic variant exerts an eff ect on 
the exposure, which aff ects the outcome through the eff ect on a related exposure that is 
not caused by the eff ect of the genetic variant on the related exposure. The dashed line of 
C4) represents reversed causation. In this scenario, a genetic variant aff ects the exposure 
through the outcome instead of the outcome through the exposure. The letters (A, B and 
C) correspond with the Mendelian randomization assumptions and with the letters in 
Supplementary Figure 2, in which several methods to assess and account for potential 
violations of Mendelian randomization assumptions can be found.
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Two-sample MR approachCorrec�on of exposure GWAS for confounders

Cochran’s Q P>0.05 & Q-Q’ P>0.05 no prove for pleiotropy             MR-IVW fixed effects
Cochran’s Q P<0.05 & Q-Q’ P>0.05 balanced horizontal pleiotropy (C2-C4)  MR-IVW random effects
Cochran’s Q P<0.05 & Q-Q’ P<0.05 unbalanced horizontal pleiotropy  (C1)    MR-Egger if non-zero MR-Egger  
              intercept

I2 index: addi�onal evidence for low chance of horizontal pleiotropy if I2 index <25%

Rücker framework: assessing pleiotropy distribu�on

Mul�variable MR EggerMR-Egger

C2&3

MR-PRESSO MR-RAPSMR-Lasso

Outlier-robust methods

Weighted mode Contamina�on mixtureWeighted median

Majority/plurality valid methods

Bidirec�onal Mendelian randomiza�onMR-Steiger filtering

Mul�variable Mendelian randomiza�on
- Obtain direct effect of the exposure on the outcome, that is independent of a secondary exposure
- Used to dis�nguish between confounding, collider bias, horizontal (C2) and ver�cal pleiotropy  (C3). 
- MR-Egger encompasses a mul�variable method focussing on unbalanced horizontal pleiotropy (C1). 

Mulitvariable MR-IVW Mulitvariable MR-Lasso

Mulitvariable MR-presso Mulitvariable weighted median

Qx1 and Qx2 to evaluate weak 
instrument bias

Qa to assess poten�al pleiotyopy 
from non-included exposures 

Tes�ng assump�ons Mul�variable Mendelian randomiza�on methods

First assessment of exposure-outcome associa�on
- Start with a MR-IVW fixed effects method, or random effects method if absence of pleiotropy is unlikely.
- Perform a non-linear Mendelian randomiza�on if non-linearity of the exposure-outcome associa�on is suspected.
- Reduce risk of bias by linkage desequilibrium by taking forward independent gene�c variants in the analysis.

A

B

C

C1

C4

 I2GX>95% in MR-EggerF-sta�s�c is > 10 in MR-IVW 

Supplementary Figure 2. Theoretical overview of Mendelian randomization methods 
and analyses. The letters correspond to the three conditions that have to be satisfi ed for 
correctly inferring a potential causal relationship, including A) a strong and reliable 
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association between the genetic variant and the risk factor of interest, B) independence of 
unobserved confounding factors influencing the risk factor and outcome, and C) an 
association with the outcome only through the risk factor1.
Assumption A), the variant is predictive of the exposure, can be assessed using the F-statistics 
when using a two-sample univariable MR-inverse-variance weighted (IVW) analysis2. In case 
a univariable MR-Egger approach is used, weak instrument bias can be assessed using the 
I2

GX index3.
Assumption B), the variant is independent of any confounding factors of the exposure-
outcome association, which cannot be proven. However, several precautions can be taken 
to make it less likely. Confounding is, in theory, limited by the second law of Mendel, which 
states that genetic variants for different traits are inherited independently1. To further limit 
confounding, the exposure GWAS should be corrected for the most important confounders 
using standard methodology4. In the current thesis, GWAS were generally corrected for age, 
sex, the genotyping array, and principle components to reduce the effects of population 
stratification. A two-sample Mendelian randomization approach was adopted in this thesis, 
in which independent exposure and outcome cohort are used. The use of a two-sample 
Mendelian randomization approach reduces the risk that potential weak- instrument bias 
increases type 1 error rates through reintroduction of confounding5.
Assumption C), the genetic variant affects the outcome only through the exposure, is also 
impossible to prove. However, it can be made less likely or it can be taken into account by 
performing several sensitivity analyses. The first assessment of a linear exposure-outcome 
association should be performed using an univariable MR-IVW6 and MR-Egger analysis7. 
It is also possible to assess a potential non-linear association between the exposure and 
outcome, using a non-linear fractional polynomial method8,9. After calculation of a linear 
effect using a univariable MR-IVW and MR-Egger, the Rücker framework can be used to 
differentiate between different types of heterogeneity and thus potential pleiotropy10. 
Systematic assessment of the Rücker framework starts with calculation of Cochran’s Q, the 
heterogeneity within the MR-IVW estimate. A Cochran’s Q P-value of <0.05 is considered 
as prove of heterogeneity within the MR-IVW estimate and, as a consequence, at least 
balanced horizontal pleiotropy10. An I2 index > 25% supports this conclusion11. In the 
scenario of balanced horizontal pleiotropy, a consistent estimate of the exposure-outcome 
association can be provided by the IVW multiplicative random-effects method6,10. The 
absence of horizontal pleiotropy is not proven if Cochran’s Q P-value ≥0.05, but one could 
consider using the somewhat better powered MR-IVW fixed effects model in this scenario6,10. 
Systematic assessment of the Rücker framework should be continued by calculation of the 
heterogeneity within the MR-Egger regression (Rucker’s Q) and calculation of the difference 
between heterogeneity within the MR-IVW and MR-Egger effect estimates (Q-Q’)10. A 
significant Q-Q’ (P-value<0.05) in combination with a significant non-zero intercept of the 
MR-Egger regression (P-value <0.05) is considered as indication for unbalanced horizontal 
pleiotropy10.
In scenario C1 (unbalanced horizontal pleiotropy), the genetic variant exerts an effect on 
the outcome when its effect on the exposure is zero. An MR-Egger model should be used in 
this case, as the MR-Egger can provide causal estimates if SNPs exert unbalanced horizontal 
pleiotropy under the assumption that Instrument Strength Independent of Direct Effect 
(InSIDE) assumption holds7.
In scenario C2&3 (balanced pleiotropic effects), there is an effect of a related exposure on 
the outcome, either through the effect of the genetic variant directly on the related exposure 
(horizontal pleiotropy, C2) or through the effect on the exposure of interest itself (vertical 
pleiotropy, C3). Balanced horizontal pleiotropic effects can be driven by several or a larger 
group of outliers that distort the exposure-outcome association. In the scenario that a small 
proportion of the genetic variants is invalid and show heterogeneous ratio estimates, a 
consistent estimates for genetic variants not identified as outliers can obtained under the 
same assumptions as the MR-IVW method using the MR-Lasso12, MR-PRESSO13, and MR-
RAPS14 methods. In the scenario that a large proportion of the genetic variants is invalid 
and show heterogeneous ratio estimates, a consistent estimates for half of or the largest 
subset of the variants can obtained using the weighed median15, weighted mode16 and MR 
contamination mixture methods17. It is also possible to account for balanced pleiotropic 
effects by taking into account the related exposure by using it as a secondary exposure in 
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a multivariable Mendelian randomization. Using a multivariable Mendelian randomization 
approach, it is possible to obtain the direct effects of the exposure on the outcome that is 
independent of the secondary exposure. In addition, multivariable Mendelian randomization 
can be used to better distinguish between confounding, collider bias, and horizontal and 
vertical pleiotropy in the MR-analysis.
Qx1 and Qx2 should be tested to explore weak instrument bias18. Qa can be assessed to 
evaluate remaining pleiotropy18. Multivariable MR-IVW should first assess the exposure 
outcome association in the multivariable setting18. Analogous to the univariable method, 
multivariable MR-Lasso19 and multivariable MR-PRESSO13 can be used to test robustness of 
the results if a small proportion of the genetic variants is invalid, multivariable weighted 
median19 if half of the genetic variants is invalid and multivariable MR-Egger20 if there is 
remaining unbalanced horizontal pleiotropy (C1).
In scenario C4 (reversed causation), a genetic variant affects the exposure through the 
outcome instead of the outcome through the exposure. This can be assessed by performing 
MR-Steiger filtering, which removes variants from the analysis if they are more strongly 
associated with the outcome than with the exposure21. Optionally, it is possible to perform 
a bi-directional Mendelian randomization to evaluate whether the exposure causes the 
outcome, or the outcome causes the exposure. This was not performed in the present thesis.
Another potential cause of violation of assumption C) is through linkage disequilibrium22. 
Linkage disequilibrium is a correlation between allelic states at different loci on a part of 
the same chromosome when assessed within a certain population22. This can introduce 
pleiotropy if the tagged genetic variant is in linkage disequilibrium with another variant that 
affects the outcome via another pathway than through the exposure22. A stringent clumping 
procedure to select independent genetic variants for the Mendelian randomization analysis 
can reduce the risk of bias through linkage disequilibrium.
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Dutch summary | Nederlandse samenvatting
Inleiding
Hart- en vaatziekten zijn momenteel de grootste doodsoorzaken wereldwijd en zijn 

verantwoordelijk voor 17.8 miljoen sterftegevallen per jaar, wat 32% van het totaal 

aantal sterftegevallen wereldwijd omvat1. Prevalente cardiovasculaire ziektes zijn 

onder andere coronairlijden, cerebrovasculaire incidenten, atriumfibrilleren en 

hypertensie1. Verbeteringen in preventiestrategieën en nieuwe technologieën 

binnen de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat de mortaliteitscijfers van 

cardiovasculaire ziektes dalen over de afgelopen 50 jaar2,3. Desondanks stijgt 

het totaal aantal sterftegevallen per jaar door een groeiende en verouderende 

populatie. Tevens laten recente trends zien dat de vermindering van de 

sterftecijfers door cardiovasculaire ziektes afneemt in verscheidene landen met 

een hoog inkomen4. Een verschuiving naar preventie kan helpen om de prevalentie 

van cardiovasculaire ziekten te verminderen5.

Veranderingen in leefstijl zijn een essentieel onderdeel van primaire preventie en 

zijn opgenomen in richtlijnen om de maatschappelijke last van cardiovasculaire 

ziekten te verminderen6,7. Deze doelen omvatten het verminderen van de 

prevalentie van roken en overgewicht, het vermeerderen van fysieke activiteit en 

stimuleren van gezond eten7. Er is tevens een toenemende mate van bewijs dat 

een sedentaire leefstijl het risico verhoogt op het ontwikkelen van cardiovasculaire 

ziektes, onafhankelijk van de fysieke activiteit die hier tegenover staat8,9. Helaas is 

de prevalentie van een zogenoemde ongezonde leefstijl nog steeds hoog, ondanks 

significante pogingen om het aanhouden van een gezonde leefstijl te promoten10.

Een ander essentieel onderdeel van preventiestrategieën is het monitoren van 

het risico dat iemand heeft op het ontwikkelen van cardiovasculaire ziektes. De 

recente populariteit van smartwatches en andere smartapparaten heeft ertoe 

geleid dat er een overvloed aan biometrische data wordt gemeten binnen de 

algehele populatie11,12, waaronder bijvoorbeeld metingen van de hartfrequentie 

(HF) gedurende de dag. De gemiddelde HF tijdens rust wordt beschouwd als 

een indicator van cardiovasculaire gezondheid en is in eerdere traditionele 

epidemiologische studies geassocieerd met cardiovasculaire ziektes en dood 

door alle oorzaken13,14. Er zijn meerdere biologische mechanismen die bijdragen 

aan interindividuele verschillen in rust HF, waaronder factoren intrinsiek aan 
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het hart, neurocardiale processen als de balans tussen het sympathische en 

parasympathische zenuwstelsel, centrale en perifere reflexen die een rol spelen 

in bloeddrukregulatie, hormonale invloeden, en elektrolytspiegels15. Deze 

factoren interacteren op een complexe en non-lineaire manier en neurocardiale 

regulatie is variabel over tijd, wat ervoor zorgt dat snelle veranderingen in HF 

mogelijk zijn om te voldoen aan snel wisselende fysiologische behoeftes16. HF 

variabiliteit, gedefinieerd als de fluctuatie van het tijds- ofwel RR-interval tussen 

opeenvolgende hartslagen, wordt daarom vaak gemeten om inzicht te krijgen in 

neuocardiale functie17.

Het daadwerkelijke cardiovasculaire vermogen om te kunnen voldoen aan 

toegenomen fysiologische behoeftes kan worden gemeten tijdens inspanning. 

Tijdens inspanning kan de toename van HF worden bepaald (HF toename), 

berekend als de maximale HF minus de gemiddelde rust HF. Na inspanning kan 

het herstel van HF tot de rustwaarde worden bepaald (HF herstel), berekend 

als het maximum HF minus de waarde van HF op een vastgesteld tijdspunt na 

inspanning. HF toename en HF herstel kunnen daarom unieke inzichten geven in 

neurocardiale fysiologie18. Eerdere studies hebben laten zien dat HF variabiliteit19,20, 

HF toename13,21 en HF herstel13,21 zijn geassocieerd met het risico op ontwikkelen 

van cardiovasculaire ziektes. Deze verschillende metingen van HF zouden 

daarom kunnen worden gebruikt in preventiestrategieën via cardiovasculair 

risico monitoring; het longitudinale karakter van HF data maakt het mogelijk 

om deviaties van iemands gemiddelde HF te observeren en daarmee is over een 

langere periode wellicht predictie van cardiovasculaire ziektes mogelijk.

Fenotypes als leefstijl en HF zijn complex en multifactorieel en daarmee lastig 

los te koppelen van andere cardiovasculaire risicofactoren in traditioneel 

epidemiologisch onderzoek. Een vergroting van zowel ons begrip van de biologie 

van deze fenotypes als de pathofysiologische mechanismen waarmee ze leiden 

tot cardiovasculaire ziekten is daarom noodzakelijk om extra inzicht te geven in 

de waarde van hun rol in preventiestrategieën. Het vergroten van deze kennis kan 

vooruit worden gebracht door het bestuderen van de genetische architectuur van 

deze fenotypes.

De kennis over de genetica van de mens is exponentieel toegenomen de 

afgelopen 20 jaar, sinds de publicatie van de eerste versie van het menselijk 
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genoom door het “International Human Genome Sequencing Consortium”22. De 

bekendwording van de sequencing van het humane genoom heeft de ontwikkeling 

van genoom-wijde associatie studies (GWASs) gekatalyseerd, waarbij de associatie 

van miljoenen genetische varianten met een ziekte of risicofactor kan worden 

bestudeerd. Dit is een essentiële ontwikkeling om complexe en multifactoriële 

fenotypes te bestuderen, gezien daar niet één of tientallen, maar duizenden 

genetische varianten aan bijdragen. Een van de voordelen van GWASs is dat het 

de mogelijkheid geeft om genetische varianten en biologische mechanismen te 

ontdekken die nog niet eerder waren gelinkt aan een ziekte of risicofactor, gezien 

deze methode geen a priori hypothese vereist over het wel of niet bestaan van 

een verband23.

Een ander voordeel van het verrichten van GWASs is dat de geïdentificeerde 

genetische varianten kunnen worden gebruikt in een Mendeliaanse randomisatie 

studie. Deze methode gebruikt genetische varianten als proxy voor een 

modificeerbaar fenotype om de potentieel causale associatie tussen een 

risicofactor en ziekte te bestuderen24. Mendeliaanse randomisatie baseert zich 

op de wet van onafhankelijke overerving, die ervan uit gaat dat verschillende 

eigenschappen onafhankelijk van elkaar worden overgeërfd. Het daaruit volgende 

gerandomiseerde patroon van overerving van ouders naar kinderen zorgt binnen 

de gehele populatie voor een tevens gerandomiseerde verdeling van verschillende 

eigenschappen, waardoor deze genetische varianten gemiddeld genomen 

onafhankelijk zijn van confounders. Daarbij is er ook minder kans op omgekeerde 

causaliteit, gezien de genetische opbouw van een individu grotendeels vast staat 

bij de geboorte. Confounding en omgekeerde causaliteit zijn juist de twee meest 

voorkomende soorten bias binnen traditioneel epidemiologisch onderzoek en 

kunnen grotendeels worden voorkomen door Mendeliaanse randomisatie. Bias 

bij Mendeliaanse randomisatie kan ontstaan door andere oorzaken, waaronder 

het includeren van zwakke genetische varianten of door pleiotropie, waarbij een 

enkele genetische variant meerdere fenotypes beïnvloedt. Het combineren van 

resultaten van zowel traditioneel epidemiologisch onderzoek en Mendeliaanse 

randomisatie kan bewijs voor het bestaan van een associatie tussen een 

cardiovasculaire risicofactor en cardiovasculaire ziekte trianguleren en daarmee 

helpen om betrouwbaarder antwoorden te vinden op onderzoeksvragen binnen 

epidemiologisch onderzoek.
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Doelen van dit proefschrift
Het eerste doel van dit proefschrift was het verkrijgen van nieuwe inzichten in 

de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan cardiovasculaire 

risicofactoren, waaronder leefstijl en HF als reflectie van fysieke conditie. GWASs 

en vervolganalyses werden verricht om potentieel causale varianten en genen te 

identificeren en zodoende de kennis van de biologie van deze cardiovasculaire 

risicofactoren te vergroten. Het tweede doel van dit proefschrift was het bestuderen 

van de epidemiologische etiologie van leefstijl en HF in het ontwikkelen van 

cardiovasculaire ziekten, gebruik makend van zowel traditioneel epidemiologisch 

onderzoek als Mendeliaanse randomisatie om bewijs voor het bestaan van een 

associatie te kunnen trianguleren.

Deel I. Leefstijl: genetica en de rol in cardiovasculaire 
ziektes
In deel I van dit proefschrift werd de rol van twee leefstijl risicofactoren op 

cardiovasculaire ziektes bestudeerd. Een van deze leefstijl risicofactoren omvat 

sedentaire leefstijlen, welke werden bestudeerd in hoofdstuk 2. Sedentaire 

leefstijlen hebben een hoge prevalentie en de huidige schattingen wijzen erop 

dat de gemiddelde volwassene gemiddeld acht uur per dag zittend door brengt in 

de Verenigde Staten25 en vijf tot negen uur per dag in het Verenigd Koninkrijk26,27. 

Eerdere observationele studies hebben laten zien dat langere periodes van 

sedentair gedrag geassocieerd zijn met cardiovasculaire ziekten en dood door 

alle oorzaken8, maar er is nog weinig onderzoek verricht naar de associatie met 

het ontwikkelen van coronairlijden. Het artikel in hoofdstuk 2 had daarom als 

doel om de rol van sedentaire leefstijl in het ontwikkelen van coronairlijden de 

bestuderen. Drie verschillende sedentaire leefstijlen werden bestudeerd, namelijk 

het aantal uren per dag dat in de vrije tijd werd besteed aan televisie kijken en 

computergebruik, als wel als het aantal uren per dag besteed aan auto rijden. In de 

observationele epidemiologische analyses was televisie kijken geassocieerd met 

coronairlijden. De GWASs van televisie kijken, computer gebruik en rijden in 422,218 

individuen binnen de UK Biobank identificeerden 145, 36, en 4 genetische loci 

geassocieerd met deze sedentaire leefstijlen, respectievelijk. Verdere genetische 

analyses liet zien dat de genetische architectuur van deze sedentaire gedragingen 

voornamelijk tot expressie kwam in neurologische weefsels, betrokken was bij 
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verschillende neurologische processen en significant gecorreleerd was met de 

genetische achtergrond van educatie. De Mendeliaanse randomisatie analyses, 

verricht in een onafhankelijk uitkomstcohort, lieten ook een significante genetische 

associatie zien tussen televisie kijken en coronairlijden, welke onafhankelijk 

was van de genetische invloed van educatie in de multivariabele Mendeliaanse 

randomisatie. Deze studie vond geen bewijs voor een significant verband tussen 

de andere sedentaire leefstijlen en coronairlijden. De concordante resultaten van 

de observationele en genetische analyses versterken de conclusie dat sedentaire 

leefstijl, gereflecteerd door het kijken van televisie in de vrije tijd, de kans vergroot 

op het ontwikkelen van coronairlijden en ondersteunt de ratio achter interventies 

om het aantal uren besteed aan televisie kijken te verminderen. Een steeds 

grotere hoeveelheid landen includeert het verminderen van sedentaire leefstijl in 

hun preventie richtlijnen en dit is tevens recent geïncludeerd in de World Health 

Organization richtlijnen28. Toekomstig onderzoek naar sedentaire leefstijl zal 

verder duidelijk moeten maken wat de reden is achter het feit dat verschillende 

soorten en metingen (i.e. objectief versus subjectief) van sedentair gedrag 

wisselende associaties laten zien met cardiovasculaire ziekten29. Verder kunnen de 

geïdentificeerde varianten worden gebruikt om de genetische associatie tussen 

sedentaire gedragingen en andere cardiovasculaire ziektes te onderzoeken. Een 

recentere studie, die gebruik heeft gemaakt van de door ons geïdentificeerde 

varianten, vond tevens een genetische associatie gevonden tussen sedentaire 

gedragingen en diabetes mellitus type II30. Het zal tevens belangrijk worden om 

te onderzoeken hoe uiteindelijk effectief sedentaire gedragingen verminderd 

kunnen worden op populatieniveau31.

In hoofdstuk 3 is de genetica van cafeïne inname en de associatie van cafeïne 

inname met coronairlijden en diabetes mellitus type II onderzocht. Cafeïne 

consumptie is zeer prevalent en het is een van de meest geconsumeerde 

voedingsmiddelen wereldwijd32,33. Verschillende observationele epidemiologische 

studies hebben gevonden dat een gematigde inname van koffie is geassocieerd 

met een lager risico op cardiovasculaire aandoeningen34,35 en diabetes type II36,37. 

Daarentegen hebben andere observationele studies38 en verscheidene genetische 

studies35,39 geen aanwijzingen gevonden voor het bestaan van deze associatie of 

vonden ze een omgekeerd effect40. Deze conflicterende resultaten hebben ertoe 

geleid dat cafeïne consumptie nog niet is opgenomen in voedingsrichtlijnen en 

verder onderzoek nodig is om zekerder te zijn van dit potentieel beschermende 
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effect van gematigde cafeïne inname41. De studie in hoofdstuk 3 berekende 

daarom de hoeveelheid cafeïne inname via koffie, thee of de combinatie van beiden 

binnen de UK Biobank. De observationele epidemiologische analyses onthulden 

een U-vormige patroon in de associatie tussen cafeïne consumptie door koffie en 

thee met zowel coronairlijden en diabetes mellitus type II, waarbij gematigde intake 

het risico van ziekteontwikkeling verminderde. Dit U-vormige patroon werd echter 

niet gevonden voor cafeïne consumptie door zowel koffie als thee. Deze Simpsons 

paradox kan wellicht worden verklaard door residueel confounding, veroorzaakt 

door andere substanties in koffie en thee, welke elkaar opheffen in de analyse van 

gecombineerde cafeïne inname. Dit zou suggereren dat cafeïne inname zelf niet is 

geassocieerd met coronairlijden of diabetes mellitus type II. Een ander argument 

hiervoor is dat zowel koffie als gedecafeïneerde koffie hetzelfde U-vormige 

patroon lieten zien in de associatie met coronairlijden en diabetes mellitus type II, 

met zowel gelijke effectgrootte als richting. De GWASs identificeerden in totaal 77 

genetische varianten in 56 loci geassocieerd met de drie soorten cafeïne inname. 

De sterkst geassocieerde genetische varianten impliceerden genen die reeds 

bekend staan voor hun rol in cafeïne metabolisme, waaronder AHR, CYP1A1, en 

POR42. Andere genen kunnen bijdragen tot interindividuele verschillen in cafeïne 

consumptie door hun betrokkenheid bij de neurologische response op cafeïne, 

zoals het ADORA2A gen, welke de gevoeligheid voor het effect van cafeïne op slaap 

beïnvloedt43. Verschillende nieuwe genen werden gelinkt aan cafeïne inname 

waarvan de rol verder moet worden onderzocht, zoals HORMAD1 en GOLPH3L. De 

Mendeliaanse randomisatie analyses verricht in onafhankelijke uitkomstcohorten 

vonden geen bewijs voor een genetische associatie tussen cafeïne inname 

en coronairlijden of diabetes mellitus type II. Samenvattend vinden zowel de 

observationeel als genetisch epidemiologische analyses geen conclusief bewijs 

voor gunstige effecten van cafeïne consumptie op gezondheid. De resultaten 

van de Mendeliaanse randomisatie moeten echter voorzichtig worden 

geïnterpreteerd gezien een lineair effect werd verondersteld. Een non-lineaire 

Mendeliaanse randomisatie was niet mogelijk gezien we geen beschikking hadden 

over een onafhankelijk uitkomstcohort met individuele data over betreffende 

cafeïne inname en de bekeken uitkomsten44. Toekomstige studies kunnen een 

non-lineaire Mendeliaanse randomisatie verrichten om meer inzicht te krijgen 

in het bestaan van een genetische associatie45. Het zou ook interessant zijn om 

te focussen op andere chemische stoffen in koffie en thee die de onderliggend 
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kunnen zijn aan het positieve effect van gematigde inname. Echter,  GWASs tot 

nu vonden met name genen betrokken bij cafeïne metabolisme46–48. Het effect van 

andere componenten van koffie en thee heeft daarom waarschijnlijk in vitro en in 

vivo studies nodig om deze effecten goed los van elkaar te kunnen onderzoeken.

Deel II. Hartfrequentie in rust: genetica en de rol in 
cardiovasculaire ziektes
Het tweede deel van dit proefschrift had als doel om te onderzoeken wat de rol 

van HF in rust is op de ontwikkeling van cardiovasculaire ziekten. In hoofdstuk 4 
is daarom de genetica onderliggend aan rust HF onderzocht en is de genetische 

associatie met dood door alle oorzaken en verscheidene cardiovasculaire ziektes 

bekeken. Eerdere observationele epidemiologische studies vonden dat een 

hogere rust HF is geassocieerd met een grotere kans op dood door alle oorzaken 

en de ontwikkeling van cardiovasculaire ziektes13,14. Een eerdere Mendeliaanse 

randomisatie studie van onze onderzoeksgroep vond tevens dat een hoger 

voorspelde genetische rust HF de kans op dood door alle oorzaken vergroot, maar 

er was geen bewijs voor een genetische associatie met cardiovasculaire ziektes49. 

Latere onderzoeken vonden juist dat een hoger voorspelde genetische rust HF zorgt 

voor een lagere kans op atriumfibrilleren en cardio-embolische cerebrovasculaire 

accidenten50,51. De studie in hoofdstuk 4 had daarom als doel om het aantal rust 

HF geassocieerde loci te vergroten en om het effect van genetisch voorspelde rust 

HF op zowel dood door alle oorzaken als cardiovasculaire ziekten te onderzoeken. 

Een GWAS meta-analyse van 100 cohorten in maximaal 835,465 individuen 

identificeerde 493 genetische varianten in 352 loci geassocieerd met rust HF, 

waartoe 670 mogelijk geassocieerde genen werden geprioriteerd. Een analyse 

op het niveau van verschillende individuele cellen die voorkomen in het hart, 

zogenaamde ‘single cell’ analyse, liet zien dat de genen het sterkst tot expressie 

kwamen in cardiomyocieten. De genetische varianten die het sterkst geassocieerd 

waren met rust HF waren frequent gevonden in vorige GWASs van verschillende 

ECG intervallen en lieten overeenkomstige effecten zien op het ECG in de huidige 

studie. Bijvoorbeeld, een genetische variant dichtbij SCN5A beïnvloedde met name 

het PR-interval52, bij TTN het QRS-complex53 en bij KCNH2 het ST-segment54,55. Dit 

demonstreert dat een generiek en makkelijk verkrijgbaar fenotype als rust HF een 

grote hoeveelheid aan informatie bevat van moeilijker verkrijgbare fenotypes. In 
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tegenstelling tot vorige studies, vonden we in dit hoofdstuk geen bewijs voor een 

associatie tussen rust HF en dood door alle oorzaken. Sensitiviteitsanalyses lieten 

zien dat deze discrepantie waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het gebruik van 

een onafhankelijk uitkomstcohort, zoals verricht in de Mendeliaanse randomisatie 

van de huidige studie56. Het gebruik van een onafhankelijk uitkomstcohort zorgt 

ervoor dat de kans op type I error, het vinden van een significante associatie 

wanneer die eigenlijk niet bestaat, niet wordt vergroot wanneer zwakke genetische 

varianten worden geïncludeerd56. De Mendeliaanse randomisatie analyses lieten 

verder zien dat een verhoogd genetisch voorspelde rust HF is geassocieerd met 

een lager risico op het ontwikkelen van atriumfibrilleren, en dat deze associatie 

een non-lineaire negatief exponentiele curve volgt. Hoger genetisch voorspelde 

rust HF was tevens geassocieerd met een lagere kans op een ischemisch en cardio-

embolisch cerebrovasculair incident, welke respectievelijk werden gemedieerd 

door polsdruk en atriumfibrilleren. Een verhoogde polsdruk is een welbekende 

risicofactor voor cerebrovasculaire incidenten, en in eerdere studies is het 

gehypothetiseerd dat een lagere rust HF zorgt voor een verhoogde polsdruk door 

een toegenomen kans op reflecties van drukgolven tijdens een langere duur van de 

systole57. Verdere sensitiviteitsanalyses lieten echter zien dat de associatie tussen 

rust HF geassocieerde varianten en polsdruk onwaarschijnlijk gemedieerd wordt 

door alleen het effect van deze genetische varianten op rust HF. Het is daarom 

onwaarschijnlijk dat er sprake is van ware verticale pleiotropie, waarbij het rust 

HF verlagende effect van de rust HF geassocieerde varianten alleen via rust HF 

de polsdruk verhoogt, en via dit mechanisme het risico op ischemische beroerte 

vermeerdert door het nabootsen van farmacologische frequentie controle. Een 

waarschijnlijkere verklaring is dat pleiotrope effecten van de geïdentificeerde 

varianten op zowel rust HF als polsdruk de huidige resultaten verklaren. Hoewel deze 

studie nieuwe inzichten biedt in de associatie tussen rust HF en cardiovasculaire 

ziektes, worden er ondanks een groot aantal nieuw geïdentificeerde rust HF 

loci geen nieuwe genregulatie netwerken gevonden die centraal staan in de 

onderliggende biologie van interindividuele verschillen in rust HF. Deze observatie 

past binnen het eerder voorgestelde omnigenetisch model, wat ervan uit dat alle 

genregulatie netwerken onderling verbonden zijn en het waarschijnlijk maakt 

dat alle genen die tot expressie komen in ziekte-relevante cellen uiteindelijk ook 

invloed hebben op de genen die de kern vormen van de biologie van een ziekte of 

risicofactor59. Het is daarom onwaarschijnlijk dat alleen het blijven vermeerderen 
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van de onderzoekspopulatie tot bijvoorbeeld meer dan een miljoen individuen 

de beste strategie is om nieuwe inzichten te krijgen in de biologie van rust HF. 

Toekomstige studies kunnen zich richten op functionele validatie van potentieel 

causale genen en gedetailleerder onderzoek doen naar cel-specifieke regulatoire 

netwerken. Verder zal ook exoom-sequencing van belang zijn om genetische 

varianten met een gemiddeld lagere allel frequentie te identificeren, welke vaak een 

hogere effectgrootte hebben en daarmee interessanter zijn om te onderzoeken 

als mogelijk aangrijpingspunt voor medicatie. Deze hogere effectgrootte zou ook 

kunnen helpen om de discriminatieve kracht van polygenetische risicoscores van 

rust HF te vergroten, om uiteindelijk geassocieerde ziekten als atriumfibrilleren en 

cerebrovasculaire incidenten in de populatie beter te kunnen voorspellen60.

Hoofstuk 5 onderzocht hoe HF in rust de associatie beïnvloed tussen 

HF variabiliteit en mortaliteitsrisico binnen een populatie zonder een 

voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekten. Lagere HF variabiliteit is in 

meerdere studies geassocieerd met een hoger risico op mortaliteit19,20. HF 

variabiliteit is echter tevens invers geassocieerd met rust HF op basis van zowel 

mathematische61 als biologische oorzaken62,63. De gevonden verbanden tussen 

HF variabiliteit en mortaliteit zijn daarom lastig om te ontkoppelen van de reeds 

eerder beschreven observationele associaties tussen rust HF en mortaliteit14. 

Deze studie heeft gebruik gemaakt van de informatie van opeenvolgende 

hartslagen gemeten gedurende een korte periode van 15 seconden middels een 

rust elektrocardiogram (ECG) om HF variabiliteit te berekenen. Gezien deze korte 

meetperiode werden twee verschillende maten van HF variabiliteit bepaald die 

zijn gevalideerd op korte intervallen64. De eerste is RMSSD, berekend als de wortel 

van het gemiddelde van het verschil tussen elkaar opvolgende RR-intervallen. De 

tweede is SDNN, berekend als de standard deviatie van de opeenvolgende RR-

intervallen. De observationele epidemiologische analyses in deze studie lieten 

zien dat een hogere RMSSD en SDNN significant geassocieerd zijn met een lagere 

kans op mortaliteit in een populatie vrij van cardiovasculaire ziekten wanneer 

wordt gecorrigeerd voor traditionele confounders als leeftijd en geslacht. Deze 

associaties waren echter niet meer significant wanneer ook rekening werd 

gehouden met rust HF. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor deze resultaten, 

die in het kader moeten worden gezien van de verschillende mechanismen waarin 

HF variabiliteit afhankelijk kan zijn van rust HF. Ten eerste is er de mathematische 
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verklaring die zich baseert op de non-lineaire associatie tussen rust HF en het 

RR-interval61. Als gevolg van deze non-lineaire associatie zal dezelfde hoeveelheid 

HF variabiliteit bij een lagere rust HF door de langere RR-intervallen leiden tot 

grotere proportionele verschillen in het RR-interval tussen opeenvolgende 

hartslagen. Een biologische verklaring zou kunnen zijn dat rust HF, RMSSD en 

SDNN allemaal parasympatische activiteit reflecteren en dat deze gedeelde 

factor de daadwerkelijke voorspeller van mortaliteit is62,63. De noodzaak van een 

correctie voor rust HF vanuit de biologische verklaring hangt af van de manier 

waarop parasympatische activiteit rust HF, RMSSD en SDNN beïnvloedt. Correctie 

voor rust HF zou niet noodzakelijk zijn als een toegenomen parasympathische 

activiteit separaat HF variabiliteit en het gemiddelde RR-interval verhoogt, terwijl 

dit wel noodzakelijk is als een toename van het gemiddelde RR-interval ook direct 

bijdraagt aan toegenomen HF variabiliteit. De correctie voor het gemiddelde RR-

interval in deze studie heeft in ieder geval de mathematische bias verwijderd, 

maar kan ook betekenisvolle fysiologische variantie hebben verwijderd binnen HF 

variabiliteit. Echter, het is bediscussieerbaar of het meten van RMSSD en SDNN 

zinvol is voor het voorspellen van mortaliteit in de gemiddelde populatie wanneer 

alle relevante fysiologische variantie reeds wordt verwijderd door correctie voor 

HF in rust. Deze resultaten zijn echter niet generaliseerbaar naar populaties met 

onderliggende cardiovasculaire ziektes, waarin eerder RMSSD en SDNN wel waren 

geassocieerd met mortaliteit65. Toekomstige studies kunnen verder onderzoek 

doen met behulp van langere ECG opnames, andere maten van HF variabiliteit, 

binnen andere populaties en middels Mendeliaanse randomisatie om met behulp 

van genetische associaties het bewijs voor het al dan niet bestaan van een relatie 

te kunnen trianguleren.

Deel II. Hartfrequentie tijdens inspanning: genetica en de 
rol in cardiovasculaire ziektes
Het derde deel van dit proefschrift had als doel om te onderzoeken wat de rol is van 

het HF profiel tijdens inspanning op de ontwikkeling van cardiovasculaire ziektes. In 

hoofdstuk 6 is onderzocht of HF herstel na inspanning een prognostische rol heeft 

voor zowel dood door alle oorzaken als dood door coronairlijden. De normalisering 

van HF na inspanning start met parasympathische re-activatie, gevolgd door 

verlaging van de sympathische tonus66. Hoewel interindividuele verschillen in het 
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HF herstel na inspanning meestal worden toegeschreven aan parasympathische 

re-activatie en deze het sterkst is in de eerste 30 seconden na inspanning66, 

wordt HF herstel in de meeste studies gemeten na tijdsintervallen langer dan 

een minuut. In de studie in hoofdstuk 6 wordt daarom de prognostische rol van 

het herstel van HF op verschillende tijdsintervallen na inspanning geëvalueerd. 

Deze observationele epidemiologische studie toonde aan dat het HF herstel na 

inspanning de grootste prognostische waarde heeft voor dood op alle oorzaken 

en dood door coronairlijden wanneer het zo vroeg mogelijk na inspanning wordt 

gemeten, ofwel 10 seconden na het termineren van inspanning. Deze resultaten 

onderstrepen het belang van het meten van HF herstel vroeg na inspanning indien 

gebruikt voor zelfmonitoring middels hartfrequentiemonitors of indien gebruikt 

in risicomodellen. Het is belangrijk om te noemen dat deze studie geen bewijs 

levert voor een causale relatie, gezien ongemeten confounding of omgekeerde 

causaliteit bij een relatief korte follow-up van zes jaar de resultaten kunnen 

hebben gebiased in deze prospectieve cohort studie. 

Hoofdstuk 7 had als doel om meer inzicht te krijgen in de biologische basis van 

interindividuele verschillen in de HF respons op inspanning, gedefinieerd als HF 

toename tijdens inspanning en HF herstel na inspanning. Het tweede doel was om 

te onderzoeken of de genetica van de HF respons op inspanning is geassocieerd 

met mortaliteit en cardiovasculaire ziektes. De GWASs identificeerden in totaal 25 

onafhankelijke varianten in 23 loci geassocieerd met de toename van HF tijdens 

inspanning en herstel van HF na inspanning. Er werden via deze genetische 

varianten in totaal 36 mogelijk causale genen geprioriteerd die met name 

betrokken zijn bij het autonome zenuwstelsel. Een van deze loci bevond zich 

dichtbij het SYT10 gen, welke betrokken is bij de prolongatie van de levensduur 

van neuronen67. Een ander locus bevond zich bij het ACHE gen, welke codeert 

voor acetylcholinesterase en daarmee zorgt voor de afbraak van acetylcholine 

in de synaptische spleet van de postganglionnaire parasympathische zenuwen68. 

De in silico annotaties lieten zien dat zowel HF toename tijdens inspanning en 

HF herstel na inspanning het meest waren verrijkt voor genclusters betrokken bij 

neurologische processen. We vonden geen bewijs dat de genetische risicoscores 

van HF toename en HF herstel op verschillende intervallen na inspanning waren 

geassocieerd met mortaliteit of cardiovasculaire ziektes. De associatie tussen de 

HF respons op inspanning en mortaliteit en cardiovasculaire ziektes in eerdere 
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observationeel epidemiologische studies reflecteert daarom waarschijnlijker 

confounding of omgekeerde causaliteit dan een causaal verband, analoog aan de 

hierboven reeds beschreven associatie tussen rust HF en mortaliteit. Dit wordt 

ondersteund door een recentere studie, welke de genetische varianten gevonden 

in onze studie combineerde met die van een andere GWAS van de HF respons 

op inspanning en middels een Mendeliaanse randomisatie ook geen bewijs vond 

voor een genetische associatie met dood door alle oorzaken of cardiovasculaire 

aandoeningen51. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat alle genetische 

varianten tot zover zijn ontdekt op basis van inspannings-ECG data verkregen 

middels een submaximale inspanningstest, terwijl is bewezen dat het herstel van 

HF een betere voorspeller is van cardiovasculaire ziekten wanneer gemeten tijdens 

een maximale inspanningstest69. Toekomstige studies kunnen onderzoeken of de 

genetische achtergrond van de HF respons op maximale inspanning geassocieerd 

is met cardiovasculaire eindpunten om de absentie van een potentieel causaal 

verband onwaarschijnlijker te maken of aan te tonen. 

Hoofstuk 8 concludeert deel III van dit proefschrift door een review te geven van 

de huidige kennis over de genetica van de HF respons op inspanning verkregen 

door tweeling, kandidaat-gen en genoom-wijde associatie studies. Deze review 

geeft een grafische weergave van de veronderstelde werkingsmechanismen van 

deze genen binnen de HF respons op inspanning en deelt deze in binnen vier 

biologische groepen, waaronder ontwikkeling van het autonome zenuwstelsel, 

prolongatie van neuronale levensduur, cardiale ontwikkeling en hartritme.
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