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Summary, discussion and future perspectives

Prognostic Value of  Galectin-3, a Novel Marker of  Fibrosis, 
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� Summary

This thesis is about guiding patients with a severe, disabling and deathly disease, 
known as  chronic heart failure (HF). Brain Natriuretic Peptide (BNP) is currently 
the best-documented and studied marker in HF and is advocated for diagnostic 
and prognostic purposes1. 
Circulating concentrations of  the Natriuretic Peptides (NP’s) are currently also 
used for guidance of  medical treatment. In a meta-analysis of  six randomized 
controlled trials, biomarker guided therapy was addressed. BNP or the N-Terminal 
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reduction in mortality compared to usual care, particularly in relative young 
patients (<75 years). However, the results of  these trials and the implementation 
in clinical practice, is still under debate2,3.
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to diagnose HF, to judge the individual risk and prognosis in acute and chronic 
HF, in patients with HF with a reduced ejection fraction (HFrEF) and in HF with 
a preserved ejection fraction (HFpEF). Moreover, ideally these novel markers 
should be able to help clinicians to institute or adjust therapy4,5. In this thesis 
we studied the predictive power of  novel markers with respect to all cause long 
term mortality. In part 1 (chapter 3, 4, and 5) we focus on the novel biomarker 
Galectin-3. In part 2, chapter 6, we analyze the prognostic power of  a panel of  
novel markers in patients with HF and in chapter 7 we describe the predictive 
power of  the natriuretic peptide C type Natriuretic Peptide (CNP) as a novel 
marker for patients with HFpEF.

� DEAL-HF and COACH

Deal-HF
In chapter 2, we documented the effect of  a nurse and physician directed HF 
clinic in 2 teaching hospitals in the Netherlands (hospitals in the cities Deventer 
and in Alkmaar) in a randomized controlled trial, the Deventer-Alkmaar HF 
study (“DEAL-HF”)6. Two hundred and forty patients with chronic HF were 
studied during 12 months. Demographic data and blood samples were stored 
for future research. Long-term follow up with respect to vital status and/ or 
hospitalizations was performed by 6 monthly contact by phone with these 
patients, relatives or general practitioner (now up to more than 10 years). In 
this study the positive effect of  guidance by a dedicated nurse and physician 
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the gathered data and combining these with the results from recent executed 
additional laboratory analysis, we were able to write chapters 3, 5 and 6.
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COACH
We used data from the COACH trial in chapter 4 and 7. COACH (Coordinating 
Study Evaluating Out- comes of  Advising and Counseling in Heart Failure) was 
a multicenter, randomized, controlled trial in which 1023 patients were enrolled 
after hospitalization for HF. Patients were studied for 18 months and followed 
for 3 years. Both patients with HFrEF and HFpEF were included7. By analyzing 
data and combining these with the results from executed additional laboratory 
analysis, we were able to write chapters 4 and 7.

� Galectin-3 AND HF
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are involved in the pathogenesis of  HF. l Galectin-3 is a soluble �-galactoside-
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remodeling, which are key contributing mechanisms to the development and 
progression of  HF8-98-9.

Galectin-3 and acute HF.
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those patients dying by 60-day of  follow-up, after admittance to the emergency 
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or the combination of  death or readmission within 60 days better than NT-
proBNP. Moreover, the combination of  Galectin-3 and NT-proBNP seemed 
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marker only. Galectin-3 showed to be the best predictor for outcome after 6 
months, compared to NT-proBNP. 

Galectin-3 and chronic HF, patients with HFrEF
In chapter 3, we investigated in the DEAL-HF population, the predictive power 
of  Galectin-3 with respect to all cause mortality in patients with chronic HF and 
� ����� �������������
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was an independent predictor of  mortality in these chronic HF patients. 
Increased levels of  Galectin-3 were associated with increasing age, progressive 
renal dysfunction and severity of  HF as assessed by increasing levels of  NT-
proBNP. In multivariate analyses, after adjustments for NT-proBNP, age, gender 
and kidney function, Galectin-3 remained an independent prognostic marker. In 
addition, Galectin-3 showed to have additive predictive value to NT-proBNP. 

Chapter 8
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Galectin-3 and chronic HF, patients with HFrEF and HFpEF
The value of  Galectin-3 in a chronic HF and a predominately low EF (HFrEF) 
cohort with a long-term follow up has been described in chapter 3. However, 
about 50% of  the patients with HF, have an ejection fraction of  more than 
40%. These patients, with a preserved ejection fraction, experience more or 
less the same mortality and hospitalization rate compared to the patients with 
HFrEF11,12�� "��� ��	�����
��� ������� �� � ��
����� �
��� }=��=� �
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HFrEF. Patients with HFpEF are older, have more frequent hypertension in 
the history, are often obese and female13-14. Unfortunately, the improvements in 
medical care in HFrEF, resulting in less morbidity and mortality, are not achieved 
in patients with HFpEF.
In the COACH study, a large mixed cohort of  patients with HFrEF and HFpEF 
were included. The study duration was 18 months and outcome measurements 
were studied up to 3 years for total mortality. Out of  1023 included patients in the 
COACH, plasma Galectin-3 and other biomarkers were available in 592 patients. 
These data were analyzed and compared to NT-proBNP as described in chapter 
4. The most interesting conclusions of  this study were: Plasma Galectin-3 was an 
independent predictor of  outcome in this large mix cohort of  HF patients. The 
predictive power of  plasma Galectin-3 appeared to be predominantly strong in 
patients with HFpEF. Serial measurements of  Galectin-3 did not appear to add 
to the prognostic power of  a single measurement. 

Galectin-3 and remodeling in HFrEF
With the acknowledgement of  remodeling as a determinant of  disease progression 
and poor prognosis, it has become imperative to identify those patients with 
the highest risk of  adverse outcome15. In chapter 5, we describe the relation 
between Galectin-3 and NT-proBNP levels and changes in left ventricular 
function and dimensions measured by serial echocardiography. For this study, we 
used data obtained from the DEAL-HF study. In this study, echocardiography 
was performed at entry and after 3 months. Interestingly, baseline levels 
of  Galectin-3, and not levels of  NT-proBNP, were related to changes in left 
ventricular dimension. Higher levels of  Galectin-3 were seen in those patients 
with remodeling of  the left ventricle, and lower levels of  Galectin-3 were related 
to reverse remodeling. The relation between Galectin-3 levels and remodeling 
was independent to other known risk factors for left ventricular remodeling. This 
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remodeling.

The incremental prognostic power of  novel markers
Elevated levels of  the NP’s provide diagnostic and prognostic information 
in patients with HF. However, there are some caveats in the interpretation of  
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elevated NP levels. The individual changes in BNP or NT-proBNP levels in time 
are impressive. Adjustments in dosing of  HF medication, according to these 
changes (the so called “BNP guided therapy”) are not yet advocated by the 
guidelines. A more ideal biomarker for measurement of  therapeutic response 
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than the NP’s16. The prognostic power of  novel biomarkers in HF needs to be 
established. In chapter 6 we analyzed the prognostic power of  a panel of  novel 
markers (Growth Differentiation Factor-15 (GDF-15), high sensitivity CRP 
(hs-CRP), Galectin-3 and high-sensitivity troponin T (hs-TnT)) in chronic HF, 
incremental to the NT-proBNP with respect to all cause mortality. Results of  this 
sub-study from the DEAL-HF, showed that, after adjustments for all relevant 
parameters, in multivariate analyzes, NT-proBNP, GDF-15, hs-CRP and hs-TnT 
proved to be independent prognostic markers, incremental to NT-proBNP, in 
predicting long-term mortality. In this study, GDF-15 was the most predictive 
marker, even stronger than NT-proBNP.

NT-proCNP as a novel marker for HFpEF
Impressive achievements in HFrEF have been made in the last decades. Better 
diagnostics and much improvements in medical therapy. Unfortunately, in 
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and the usual HF drugs do not prolong life in these patients. Levels of  the NP’s 
in HFpEF are lower than in patients with HFrEF18. Patients with HFpEF are 
more often older, and more often comorbidities like diabetes, kidney dysfunction 
and adipositas are present22,23��=�������������
�?������������������ �����_&Z���"���
NP’s seem to be less reliable for diagnostic reasons in HFpEF18. So, in HFpEF, we 
are in need of  a novel diagnostic, non-invasive marker. In chapter 7, we describe 
the predictive power of  NT-proCNP, based on the COACH population.  C-type 
Natriuretic Peptide (CNP) is predominately a vascular endothelial product and 
leads to veno- and (less) arterial dilatation . It has a potential paracrine role in 
vascular remodeling and inhibits local vascular angiotensin converting enzyme 
activity19,20. The amino-terminal part (NT) of  proCNP (NT-proCNP) is co-
secreted with CNP and can be detected and measured more easily than CNP21. 
In our study with a mixed chronic HF cohort, circulating levels of  NTproCNP 
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time, that NT-proCNP seems to be a promising marker for patients with HFpEF.

� Discussion

According to the recent updated guidelines for Acute and Chronic Heart 
Failure from the European Society of  Cardiology®��}=� ���#��������� �� ��
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abnormality of  cardiac structure or function, leading to a failure of  the heart, to 
deliver oxygen at a rate commensurate with the requirements of  the metabolizing 
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pressures). Clinically, HF is a syndrome, in which patients have typical symptoms 
(e.g. breathlessness, ankle swelling, and fatigue) and signs (e.g. elevated jugular 
venous pressure, pulmonary crackles, and displaced apex beat) resulting from an 
abnormality of  cardiac structure or function. 
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with diuretic therapy and can be absent in patients already using this treatment. 
Important for diagnostic and therapeutic reasons is to identify the underlying 
cardiac problem1.
For diagnostic purposes, in both HFrEF and for HFpEF, typical signs and 
symptoms of  HF are obligated. For HFrEF one more requirement is necessary: 
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a non dilated left ventricle and second:  documentation of  relevant structural 
heart disease (LV hypertrophy and/or left atrial enlargement) and/or diastolic 
dysfunction. An entirely normal EF is generally considered to be > 50%. Patients 
with an EF in the range 35–50% therefore represent a ‘grey area’ and most 
probably have primarily only a mild systolic dysfunction. Patients with an EF of  
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of  exclusion, i.e. potential non-cardiac causes of  the patient’s symptoms. In the 
past decades, impressive achievements have been made for patients with HFrEF. 
Morbidity and mortality have gone down, due to better diagnostics, medical and 
device therapy1. The great challenge for the coming years is to better identify 
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morbidity and mortality in these patients. 

� Case report

Recently, a female patient of  70 years old was referred to me by her general 
practitioner. The indication for referral was shortness of  breath during mild 
exercise, for instance going up the stairs. There was no chest pain. Her previous 
medical history revealed hypertension. For ankle swelling, her family doctor 
treated her with a diuretic. Beside furosemide 1dd 40 mg, she used losartan 1dd 
100 mg for hypertension. Physical examination revealed a height of  165 cm 
and a weight of  125 kg. Her Body Mass Index (BMI) was 45.9. Blood pressure: 
190/115 mm Hg, after 10 minutes rest: 175/100 mm Hg. A regular pulse 90/
minute and normal venous pressure were noted. The heart sounds were normal 
with no murmurs, there were only minor rales and no edema was present. 
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The electrocardiogram and her chest X-ray were completely normal. Laboratory 
analyses showed normal hemoglobin, creatinine 68 umol/l and a calculated 
eGFR of  82 ml/min. Electrolytes, liver and thyroid function, cholesterol and 
glucose were normal. The NT-proBNP was elevated, 60 pmol/L (508 pg/ml). 
In summary: this dyspnoeic patient was morbid obese and the hypertension 
was not well treated. Further, laboratory analysis revealed a (mild) elevated NT-
proBNP level. An echocardiogram was performed. Due to her overweight, we 
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abnormalities, no enlargement of  the right or left ventricle, the ventricular wall 
thickness was less than 12 mm and the left ventricular systolic function looked 
reasonably well with an estimated EF between 45 and 50%. Her left atrium 
volume was 56 ml, a slight abnormal value and her LA-volume/BSA was 26 ml/
m2. This value is just within the normal range, however we have to acknowledge 
that her Body Surface Area (BSA) was extremely large, probably leading to a 
“false” high normal level of  the fraction. Mitral valve E velocity was high, 118 
m/sec and mitral valve deceleration time 274 m/s, a high normal value. Valsalva 
manoeuvre did not change these velocities. E/E’ was 10.23, a value -according 
the EAE/ASE- within the range of  a grade II diastolic dysfunction.
The E’ was 110cm/sec, a normal value. Does this patient have HFpEF? There 
were typical symptoms, but there were no signs of  HF. However, this patient 
was already treated with diuretic therapy and a blocker of  the renin-angiotensin 
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HF. The NT-proBNP level was elevated. Treatment with HF drugs does lower 
the initial higher natriuretic peptide (NP) level. NP levels can be elevated in 
elderly female patients with hypertension. However, NP levels in obese patients 
are often lower than in patients with a normal weight. NT-proBNP levels in 
HFpEF provide less diagnostic value than in patients with HFrEF18. Taken 
together, the NT-proBNP level of  60 pmol/L (508 pg/ml) in this case seems 
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Echocardiographic data reasonably exclude the diagnosis HFrEF, but endorse 
the diagnosis HFpEF18. However, in this case the assessment of  all diastolic 
functions was not conclusive for the diagnosis HFpEF.
Although one could discuss the value of  every element of  the gathered data, the 
symptoms, the previous ankle swelling, the elevated NT-proBNP and the slightly 
enlarged volume of  the left atrium and other partial abnormal diastolic function 
assessments, are supportive for the diagnosis mild HFpEF. The obesity and the 
hypertension could well attribute to her symptoms and are certainly confounders. 
In my opinion and according to the consensus statement18, HFpEF seemed likely. 
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diuretic therapy, send her to a dietician for weight loss and to a physiotherapist 
for reconditioning training.
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A lot of  elderly people experience symptoms of  shortness of  breath or fatigue 
but do not show evidence of  left ventricular systolic dysfunction or valvular 
disease. These, often female patients, are regularly physically deconditioned 
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anemia, coronary artery disease, chronic obstructive pulmonary disease, and 
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the comorbidities, than by a disorder of  the heart6,9. As previously mentioned, 
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presenting with exertional symptoms and multiple comorbid conditions. Levels 
of  the NP’s are often lower in patients with HFpEF18. Moreover, levels of  the 
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����22,23. Echocardiography is crucial18. It can help detecting structural 
abnormalities of  the heart and exclude HFrEF. Signs of  abnormalities, like 
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in combination with a good or reasonable well EF can be noted in patients with 
HFpEF18.
In our hospital, we do not use routinely other markers than NT-proBNP, like 
Galectin-3 or NT-proCNP, yet. In this thesis, these markers show to be more 
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HFpEF a better marker, leading to improved care.

� Future perspectives

Heart failure will emerge even more as a growing health care problem. Patients 
are getting older, due to better general health care, better lifestyle, prevention and 
treatment of  cardiovascular disease. Ultimately, in these patients, HF frequently 
will develop. Physicians are getting more alert to diagnose HF. They need tools 
helping them to make the right diagnosis. Markers can help, but the current 
markers are not perfect. We are in need for more reliable markers that show an 
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physician with respect to the loading state of  the ventricle and markers, that 
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�������������4. It is not likely 
that all processes involved in HF, can be measured and guided by one marker. 
Probably we will end up with a panel of  markers. A marker for diagnostics, a 
marker for prognostics, a marker for guidance of  the medication and other forms 
�� �����	��������	���������������
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the role of  micro-RNA’s (miRNAs) in gene expression has been described24. 
Circulating miRNAs are small, regulatory, noncoding RNA molecules that 
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control the expression of  their target mRNAs predominantly by binding to the 
3’ untranslated region (UTR). MiRNAs are of  great importance for almost all 
cellular processes and are essential for normal (cardiac) function. Abnormal 
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and HF25,26. Circulating miRNAs, in particular miR423-5p, are able to distinguish 
patients with and without overt HF27. Other miRNAs (miR-454, miR-500, miR-
1246 and miR-142-3p) have recently been studied in patients with HFpEF and 
HFrEF and are proposed as novel biomarkers for diastolic dysfunction28. 
MiRNAs are very interesting compounds for research purposes and are being 
advocated as novel markers, and/or even target for therapy, in the future. 
It took for Brain Natriuretic Peptide years after its discovery, to be accepted 
as a proper marker for HF. Our knowledge of  processes and proteins related 
���}=� +}=��=��}=��=>���� ����	������ �@������ ����� ��������� ��#�
��
���
on BNP in 1988 by Sudoh29. We acknowledge the competences but also the 
caveats of  markers in HF. Large databases with sera of  patients with HF are 
currently instituted. These databases are a very important access for future 
research purposes in order to evaluate novel biomarkers. The next giant leap for 
a successful novel marker in (chronic) HF will probably take less time as it took 
for the NP’s, but hopefully this leap will be an equivalent great achievement. 

Chapter 8



141

� References

1. Authors/Task Force Members, McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, 
Böhm M, Dickstein K, Falk V, Filippatos G, Fonseca C, Gomez-Sanchez MA, Jaarsma T, 
Køber L, Lip GYH, Maggioni AP, Parkhomenko A, Pieske BM, Popescu BA, Rønnevik 
PK, Rutten FH, Schwitter J, Seferovic P, Stepinska J, Trindade PT, Voors AA, Zannad F, 
Zeiher A, ESC Committee for Practice Guidelines (CPG), Bax JJ, Baumgartner H, et al. 
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of  acute and chronic heart failure 2012: 
The Task Force for the Diagnosis and Treatment of  Acute and Chronic Heart Failure 2012 
of  the European Society of  Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure 
Association (HFA) of  the ESC. Eur. J. Heart Fail. 2012 Aug;14(8):803–869. 

2. Felker GM, Hasselblad V, Hernandez AF, O’Connor CM. Biomarker-guided therapy in 
chronic heart failure: a meta-analysis of  randomized controlled trials. Am. Heart J. 2009 
Sep;158(3):422–430. 

3. O’Donoghue M, Braunwald E. Natriuretic peptides in heart failure: should therapy be 
guided by BNP levels? Nat Rev Cardiol. 2010 Jan;7(1):13–20. 

4. Braunwald E. Biomarkers in heart failure. N. Engl. J. Med. 2008 May 15;358(20):2148–2159. 
5. Morrow DA, de Lemos JA. Benchmarks for the assessment of  novel cardiovascular 

biomarkers. Circulation. 2007 Feb 27;115(8):949–952. 
6. la Porte de PWFB-A, Lok DJA, van Veldhuisen DJ, Van Wijngaarden J, Cornel JH, Zuithoff  

NPA, Badings E, Hoes AW. Added value of  a physician-and-nurse-directed heart failure 
clinic: results from the Deventer-Alkmaar heart failure study. Heart. 2007 Jul;93(7):819–825. 

7. Jaarsma T, van der Wal MHL, Lesman-Leegte I, Luttik M-L, Hogenhuis J, Veeger NJ, 
Sanderman R, Hoes AW, van Gilst WH, Lok DJA, Dunselman PHJM, Tijssen JGP, 
Hillege HL, van Veldhuisen DJ, Coordinating Study Evaluating Outcomes of  Advising 
and Counseling in Heart Failure (COACH) Investigators. Effect of  moderate or intensive 
disease management program on outcome in patients with heart failure: Coordinating Study 
Evaluating Outcomes of  Advising and Counseling in Heart Failure (COACH). Arch. Intern. 
Med. 2008 Feb 11;168(3):316–324. 

8. Mann DL, Young JB. Basic mechanisms in congestive heart failure. Recognizing the role of  
���
�?		����������
�����`������\�������\��+�>$��^������

9. Sharma UC, Pokharel S, van Brakel TJ, van Berlo JH, Cleutjens JPM, Schroen B, André S, 
Crijns HJGM, Gabius H-J, Maessen J, Pinto YM. Galectin-3 marks activated macrophages in 
failure-prone hypertrophied hearts and contributes to cardiac dysfunction. Circulation. 2004 
Nov 9;110(19):3121–3128. 

10. van Kimmenade RR, Januzzi JL, Ellinor PT, Sharma UC, Bakker JA, Low AF, Martinez 
A, Crijns HJ, MacRae CA, Menheere PP, Pinto YM. Utility of  amino-terminal pro-brain 
natriuretic peptide, Galectin-3, and apelin for the evaluation of  patients with acute heart 
failure. J. Am. Coll. Cardiol. 2006 Sep 19;48(6):1217–1224. 

Summary, discussion and future perspectives



142

11. Bhatia RS, Tu JV, Lee DS, Austin PC, Fang J, Haouzi A, Gong Y, Liu PP. Outcome of  heart 
failure with preserved ejection fraction in a population-based study. N. Engl. J. Med. 2006 Jul 
20;355(3):260–269. 

\]�� ���� "��� }����� {��� }������ ���� ���#���� !��� ������ �|�� �������� ���� "������ 
��
prevalence and outcome of  heart failure with preserved ejection fraction. N. Engl. J. Med. 
2006 Jul 20;355(3):251–259. 

13. West R, Liang L, Fonarow GC, Kociol R, Mills RM, O’Connor CM, Hernandez AF. 
Characterization of  heart failure patients with preserved ejection fraction: a comparison 
between ADHERE-US registry and ADHERE-International registry. Eur. J. Heart Fail. 
2011 Sep;13(9):945–952. 

14. Komajda M, Carson PE, Hetzel S, McKelvie R, McMurray J, Ptaszynska A, Zile MR, Demets 
D, Massie BM. Factors associated with outcome in heart failure with preserved ejection 
����
��$� ���
���� ���	� ���� [�#������ 
�� }���� =
����� �
��� &��������� �����
��� =���
���
Study (I-PRESERVE). Circ Heart Fail. 2011 Jan;4(1):27–35. 

15. Cohn JN, Ferrari R, Sharpe N. Cardiac remodeling--concepts and clinical implications: 
a consensus paper from an international forum on cardiac remodeling. Behalf  of  an 
International Forum on Cardiac Remodeling. J. Am. Coll. Cardiol. 2000. p. 569–582. 

16. Wu AHB. Serial testing of  B-type natriuretic peptide and NTpro-BNP for monitoring 
therapy of  heart failure: the role of  biologic variation in the interpretation of  results. Am. 
Heart J. 2006 Nov;152(5):828–834. 

17. Bishu K, Deswal A, Chen HH, Lewinter MM, Lewis GD, Semigran MJ, Borlaug BA, McNulty 
!��}��������X=��%����������������������%
�	������ 
�������������	�������������
failure with preserved or reduced ejection fraction. Am. Heart J. 2012 Nov;164(5):763–770.e3. 

18. Paulus WJ, Tschöpe C, Sanderson JE, Rusconi C, Flachskampf  FA, Rademakers FE, Marino 
P, Smiseth OA, De Keulenaer G, Leite-Moreira AF, Borbély A, Edes I, Handoko ML, 
Heymans S, Pezzali N, Pieske B, Dickstein K, Fraser AG, Brutsaert DL. How to diagnose 
diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of  heart failure with normal 
left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of  
the European Society of  Cardiology. Eur. Heart J. 2007 Oct;28(20):2539–2550. 

19. Davidson NC, Barr CS, Struthers AD. C-type natriuretic peptide. An endogenous inhibitor 
of  vascular angiotensin-converting enzyme activity. Circulation. 1996 Mar 15;93(6):1155–
1159. 

20. Wu C, Wu F, Pan J, Morser J, Wu Q. Furin-mediated processing of  Pro-C-type natriuretic 
peptide. J. Biol. Chem. 2003 Jul 11;278(28):25847–25852. 

]\�� &�
������"`��������"<��_
��������<�����
�����X���
������X���[����
���
����� �	
��'
terminal pro-C-type natriuretic peptide in human plasma. Biochem. Biophys. Res. Commun. 
2001 Aug 24;286(3):513–517. 

22. Nakane T, Kawai M, Komukai K, Kayama Y, Matsuo S, Nagoshi T, Minai K, Date T, Ogawa 
T, Yagi H, Yoshimura M. Contribution of  extracardiac factors to the inconsistency between 
plasma B-type natriuretic peptide levels and the severity of  pulmonary congestion on chest 
X-rays in the diagnosis of  heart failure. Intern. Med. 2012;51(3):239–248. 

Chapter 8



143

23. Prickett T, Olney R, Cameron V, Ellis M, Richards A, Espiner E. Impact of  Age, Phenotype 
and Cardio-Renal Function on Plasma C-Type and B-Type Natriuretic Peptide Forms in an 
Adult Population. Clin. Endocrinol. (Oxf). 2012 Sep 11. 

24. Creemers EE, Tijsen AJ, Pinto YM. Circulating microRNAs: novel biomarkers and 
extracellular communicators in cardiovascular disease? Circ. Res. 2012 Feb 3;110(3):483–
495. 

25. Jazbutyte V, Fiedler J, Kneitz S, Galuppo P, Just A, Holzmann A, Bauersachs J, Thum T. 
�
����_X']]�
������������������������
��������
���#��#�����
�������
���������X���
(Dordr). 2012 Apr 27. 

26. Tijsen AJ, Pinto YM, Creemers EE. Non-cardiomyocyte microRNAs in heart failure. 
Cardiovasc. Res. 2012 Mar 15;93(4):573–582. 

27. Tijsen AJ, Creemers EE, Moerland PD, de Windt LJ, van der Wal AC, Kok WE, Pinto YM. 
MiR423-5p as a circulating biomarker for heart failure. Circ. Res. 2010 Apr 2;106(6):1035–
1039. 

28. Nair N, Kumar S, Gongora E, Gupta S. Circulating miRNA as novel markers for diastolic 
dysfunction. Mol. Cell. Biochem. 2012 Dec 18. 

29. Sudoh T, Kangawa K, Minamino N, Matsuo H. A new natriuretic peptide in porcine brain. 
Nature. 1988 Mar 3;332(6159):78–81. 

Summary, discussion and future perspectives



144

� Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft het begeleiden van patiënten met een ernstige, 
invaliderende en dodelijke ziekte: chronisch hartfalen. Door de inzet van een 
hartfalenpolikliniek met een nauwe samenwerking tussen toegewijde zorgver-
leners, verpleegkundigen en artsen, is de behandeling van patiënten met hartfalen 
op een hoger niveau gebracht. De beschreven nieuwe markers kunnen deze zorg 
op een nog hoger niveau brengen, beter dan met de huidige meest gebruikte 
marker, het Brein Natriuretisch Peptide (BNP), een van de Natriuretische Peptiden 
(NP’s). BNP en het N-terminale deel van het BNP, het NT-proBNP zijn op dit 
moment de meest onderzochte markers bij hartfalen en zijn geadviseerd voor 
diagnostische doeleinden1. De mate van verhoging van de NP’s gemeten in het 
bloed, wordt op dit moment gebruikt als richtinggevend voor het bepalen van de 
behandeling met geneesmiddelen bij hartfalen. Deze methodiek is onderzocht 
in een analyse waar de uitslagen van 6 studies bij elkaar verzameld zijn. Indien 
de behandeling van hartfalen wordt afgestemd op het BNP of  het N-terminale 
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en hospitalisatie voor hartfalen. 
Dit geldt vooral bij relatief  jonge patiënten (<75 jaren oud). De resultaten van 
deze studies en de implementatie hiervan is echter nog steeds onderwerp van 
discussie in de cardiologische gemeenschap2-3. Artsen hebben meer nauwkeurige 
nieuwe markers nodig (of  een combinatie van markers) om hartfalen aan te 
tonen maar ook om het individuele risico en de prognose te beoordelen bij 
acuut en chronisch hartfalen, met een behouden- of  een verminderde linker 
ventrikelfunctie. In het ideale geval kunnen deze nieuwe markers veranderingen 
in de gezondheidsstatus aangeven waarna de arts een nieuwe therapie kan starten 
of  een bestaande therapie kan bijstellen. In dit proefschrift is de voorspellende 
waarde van nieuwe markers bestudeerd. In deel 1 (hoofdstuk 3,4 en 5) is vooral 
aandacht geschonken aan de nieuwe marker Galectin-3. In deel 2, hoofdstuk 
6, hebben wij de voorspellende waarde geanalyseerd van een groep nieuwe 
markers bij patiënten met chronisch hartfalen. In hoofdstuk 7 beschrijven wij 
de voorspellende waarde van het natriuretisch peptide CNP, een nieuwe marker 
voor patiënten met hartfalen en een goede linker ventrikel functie.

� DEAL-HF en COACH

DEAL-HF
In hoofdstuk 2 beschrijven wij het effect van een hartfalenpolikliniek in 2 
opleidingsziekenhuizen in Nederland die door een verpleegkundige en een 
arts worden aangestuurd. Dit door een gerandomiseerd en gecontroleerd 
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onderzoek, de Deventer-Alkmaar studie (“ DEAL-HF”)6. Tweehonderveertig 
patiënten met chronisch hartfalen zijn gedurende 12 maanden bestudeerd. 
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onderzoek. Door om de 6 maanden telefonische contact op te nemen met de 
patiënt, familieleden of  de huisarts hebben wij lange termijn gegevens (nu meer 
dan 10 jaren vervolg) verkregen over de gezondheidssituatie van de patiënt. 
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verpleegkundige en een arts op het voorkomen van sterfte of  ziekenhuis opname 
aangetoond. Door de verzamelde gegevens te analyseren en te combineren 
met recent uitgevoerd laboratorium onderzoek zijn wij in staat geweest de 
hoofdstukken 3, 5 en 6 te schrijven.

COACH
De gegevens van de COACH trial zijn gebruikt in hoofdstuk 4 en 7. COACH 
(Coordinating Study Evaluating Out- comes of  Advising and Counseling in 
Heart Failure) is een multicenter, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek 
waarin 1023 recent opgenomen patiënten met hartfalen zijn bestudeerd. De 
studieperiode is 18 maanden met een vervolgtraject van 3 jaar. Zowel patiënten 
met een behouden (HFpEF) als een gestoorde (HFrEF) linker ventrikel functie 
hebben meegedaan aan het onderzoek. Door de verzamelde gegevens te 
bestuderen en te combineren met aanvullende laboratorium gegevens zijn wij in 
staat geweest om hoofdstuk 4 en 7 te schrijven.

Galectin-3 en hartfalen
Naast hoge vullingsdrukken, rek van het myocard en verhoogde wandspanning, 
spelen bij hartfalen immunologische en ontstekingsprocessen een belangrijke 
rol. Ontsteking bevorderende eiwitten (cytokines, zoals IL-6, TGF-�1 en 
andere) en geactiveerde ontstekingscellen zoals macrofagen zijn betrokken 
bij het ontwikkelen van hartfalen. Galectin-3 is een oplosbare �-galactoside 
bindend lectine dat een belangrijke regulerende rol speelt bij het ontwikkelen van 
bindweefselvorming en vormverandering van het hart. Deze bindweefselvorming 
en vormverandering van het hart zijn weer een essentieel deel van zowel het 
ontstaan als het verergeren van hartfalen.

Galectin-3 en acuut hartfalen (AHF)
De voorspellende waarde van Galectin-3 is voor het eerst beschreven bij patiënten 
met acuut hartfalen10��{��	��
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hoger bij die patiënten die binnen 60 dagen overleden zijn na een acute opname op 
de Eerste Hulp. Galectin-3 is beter in staat gebleken heropname of  sterfte binnen 
60 dagen na een bezoek aan de Eerste Hulp te voorspellen dan NT-proBNP. 
De combinatie van Galectin-3 en NT-proBNP blijkt bovendien krachtiger als 
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voorspeller van de prognose van de patiënt ten opzichte van NTproBNP.

� Galectin-3 en chronisch hartfalen, patiënten met HFrEF

In hoofdstuk 3 zijn gegevens van patiënten uit de DEAL-HF (patiënten met 
chronisch hartfalen en een lange-vervolg-termijn) bestudeerd. De voorspellende 
waarde van Galectin-3 op sterfte is geanalyseerd. De resultaten van Galectin-3 
zijn vergeleken met die van het NT-proBNP.
Ons onderzoek toont voor het eerst aan dat Galectin-3 een onafhankelijke 
voorspeller van sterfte is voor patiënten met chronisch hartfalen. Verhoogde 
waarden van Galectin-3 komen vaker voor bij ouderen, bij patiënten met en 
verminderde nierfunctie en bij meer ernstige vormen van hartfalen (gemeten 
aan de hand van verhoogde waarden van NT-proBNP). In een multivariaat 
analyse (na correctie voor NT-proBNP waarden, leeftijd, geslacht en nierfunctie), 
blijft Galectin-3 een onafhankelijke voorspellende marker. Bovendien blijkt dat 
Galectin-3 een extra voorspellende waarde heeft indien de verhoogde waarden 
worden samengevoegd met de waarden van NT-proBNP. Indien beide markers 
boven de mediaan zijn verhoogd, is het risico voor sterfte voor de patiënt 1.5 tot 
2 keer hoger (p=0.036). 

Galectin-3 en chronisch hartfalen, patiënten met HFrEF en HFpEF
De waarde van Galectin-3 bij chronisch hartfalen voor patiënten met een 
voornamelijk verminderde linker ventrikel functie (HFrEF) en een langdurige 
studieperiode is beschreven in hoofdstuk 3. Meer dan 50% van de patiënten met 
hartfalen hebben echter een ejectiefractie van meer dan 40%. Deze patiënten 
met een relatief  goede linker ventrikel functie (HFpEF) tonen min of  meer 
dezelfde kans op sterfte en ziekenhuisopnames vergeleken met patiënten met 
een verminderde linker ventrikel functie (HFrEF)11,12.
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HFpEF zijn ouder, zijn vaker bekend met hoge bloeddruk en overgewicht en 
zijn vaker vrouw 13,14. Helaas zijn de verbeteringen ten aanzien van morbiditeit en 
mortaliteit voor patiënten met HFrEF niet bereikt voor patiënten met HFpEF. 
Daarnaast is het belangrijk te weten dat HFpEF lastiger is vast te stellen.
Het COACH onderzoek heeft een grote groep patiënten bestudeerd met zowel 
HFpEF als HFrEF. De studie heeft 18 maanden geduurd, waarna patiënten 
nog 3 jaren vervolgd zijn met betrekking tot sterfte en ziekenhuis opname. Van 
de 1023 geincludeerd patiënten zijn bij 592 patiënten het Galectin-3 en andere 
markers onderzocht. Deze gegevens zijn geanalyseerd en vergeleken met die van 
het NTproBNP zoals is beschreven in hoofdstuk 4. De belangrijkste conclusies 
van dit onderzoek zijn dat plasma Galectin-3 een onafhankelijke voorspeller 
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is voor de prognose in deze grote gemengde groep patiënten met hartfalen. 
Daarnaast is de voorspellende waarde van Galectin-3 vooral groot voor patiënten 
met HFpEF. Seriële bepalingen van Galectin-3 lijken geen meerwaarde te hebben 
in vergelijking met een enkelvoudige meting.

Galectin-3 en remodeling in HFrEF
In de wetenschap dat remodeling (“vormveranderingen van het hart”) bepalend 
is voor progressie van ziekte en voor het feit dat de patiënt een minder goede 
prognose heeft, is het extra belangrijk patiënten te herkennen die het hoogste 
risico lopen15. In hoofdstuk 5 beschrijven wij de relatie tussen Galectin-3 en NT-
proBNP waarden en de veranderingen in de linker ventrikelfunctie en dimensies, 
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hebben wij gegevens gebruikt uit de DEAL-HF studie. In deze studie is zowel aan 
het begin als ook na 3 maanden een echocardiogram verricht. Niet NT-proBNP 
blijkt voorspellend te zijn voor vormveranderingen van de linker ventrikel maar 
Galectin-3! Hogere waarden van Galectin-3 zien wij bij remodeling van de linker 
ventrikel terwijl lagere waarden van Galectin-3 gekoppeld zijn aan “reverse 
remodeling”, een verbetering van de dimensies en vormverandering van de linker 
ventrikel. De relatie tussen de hoogte van de waarde van Galectin-3 en de mate 
van remodeling blijkt onafhankelijk te zijn van andere bekende risicofactoren 
voor remodeling van de linker ventrikel. 
Dit onderzoek is het eerste onderzoek die de relatie tussen Galectin-3 en 
remodeling beschrijft.

� De waarde van nieuwe markers bij chronisch hartfalen.

Verhoogde waarden van Natriuretische Peptiden geven informatie over diagnose 
en prognose van patiënten met hartfalen (HF). Er zijn echter enige valkuilen 
bij de interpretatie van de (verhoogde) waarden. De hoogte van het BNP of   
NT-proBNP kan per persoon in korte tijd indrukwekkend variëren. Dit geeft de 
nodige problemen bij het beoordelen van verschillen in laboratorium uitslagen.
De prognostische- en meerwaarde van nieuwe markers boven de waarde van het 
(NT-pro)BNP in HF dient onderbouwd te worden. In hoofdstuk 6 analyseren 
wij de prognostische meerwaarde van een groep nieuwe markers (Growth 
Differentiation Factor-15 (GDF-15), high sensitive CRP (hs-CRP), Galectin-3 
(Gal-3) en high-sensitive troponin T (hs-TnT) naast en bovenop de waarde van 
NT-proBNP met sterfte op -lange -termijn als uitkomstmaat.

Deze sub-studie van de DEAL-HF laat zien dat na correcties voor alle relevante 
parameters in een multivariaat analyse, NT-proBNP, GDF-15, HsCRP en 
HsTNT onafhankelijke voorspellers zijn voor sterfte. GDF-15, HsCRP en sTNT 
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zijn bovendien van meerwaarde ten opzichte van NT-proBNP, waarvan GDF-15 
de meest krachtige marker is voor het voorspellen van sterfte -op -lange- termijn.

� NT-proCNP als nieuwe marker voor HFpEF

In de laatste decennia is grote vooruitgang geboekt in de diagnostiek en therapie 
van HFrEF (patiënten met hartfalen en een verminderde linker ventrikel functie). 
Helaas is minder vooruitgang geboekt bij patiënten met HFpEF (patiënten met 
hartfalen en een goede linker ventrikel functie). De diagnostiek voor HFpEF is 
moeilijk en de gebruikelijke voorgeschreven medicatie voor hartfalen zorgt in deze 
groep patiënten niet voor een langer leven. De bloedwaarden van Natriuretische 
Peptiden zijn lager en minder betrouwbaar in de groep patiënten met HFpEF 
dan in de groep met HFrEF18. Daarnaast zijn patiënten met HFpEF ouder 
en kenmerken zij zich door meer co-morbiditeit (diabetes mellitus, nierfunctie 
stoornissen en adipositas)22,23. Al deze factoren beïnvloeden de hoogte van de 
NP’s in het bloed. Wij hebben voor patiënten met HFpEF een nieuwe, meer 
betrouwbare, diagnostische marker nodig. In hoofdstuk 7 beschrijven wij deze 
diagnostische waarde van een nieuwe marker, NT-proCNP bij patiënten met 
hartfalen met gegevens uit de COACH.
C-type Natriuretisch peptide (CNP) is met name een vasculair geproduceerd NP 
en geeft aanleiding tot veneuze en (in mindere mate) arteriële vaatverwijding. 
CNP heeft paracriene eigenschappen, veroorzaakt vasculaire remodeling 
(vormveranderingen van het bloedvat) en remt de activiteit van het lokale renine-
angiotensine omzettend enzym. Het amino-terminale deel (NT) van proCNP 
(NT-proCNP) wordt tegelijkertijd met CNP uitgescheiden door de cel en kan 
eenvoudiger in het bloed worden gemeten dan CNP (21). In het COACH 
bestand, waarin zowel patiënten met HFrEF als ook HFpEF zijn opgenomen, 
zijn NT-proCNP waarden voorspellend voor alle eindpunten, zoals hospitalisatie 
voor HF en sterfte bij patiënten met HFpEF. In hoofdstuk 7 beschrijven wij 
als eersten dat NT-proCNP een veel belovende marker is voor patiënten met 
HFpEF.

� Discussie

Volgens de recente herziende richtlijn hartfalen Acute and Chronic Heart 
=
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worden als een afwijkende structuur of  afwijkende functie van het hart, 
aanleiding gevend tot falen van het hart waardoor onvoldoende zuurstof  aan 
de weefsels aangeboden kan worden, waardoor niet voldoen kan worden aan de 
stofwisselingsbehoefte, ondanks normale vullingsdrukken (of  alleen ten koste 
van een verhoogde vullingsdruk). Klinische gezien is hartfalen een syndroom, 
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of  buik en vermoeidheid) en bepaalde onderzoeks verschijnselen vertonen (zoals 
een verhoogde veneuze druk, crepitaties, verplaatste puntstoot van het hart) door 
een veranderde hartstructuur of  functie.
De diagnostiek van hartfalen is veelal moeilijk. Klachten en verschijnselen 
verdwijnen veelal met diuretica (vochtuitdrijvende medicijnen) en kunnen 
zelfs afwezig zijn bij patiënten die deze middelen gebruiken. Van belang is om 
onderliggend structurele cardiale problemen te herkennen. 
Voor de diagnostiek van hartfalen met een behouden en een verminderde 
linker ventrikel functie (respectievelijk HFpEF en HFrEF) zijn zowel klachten 
als verschijnselen noodzakelijk. Voor HFrEF is de ejectie fractie van de linker 
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stellen zijn 2 aanvullende voorwaarden noodzakelijk: 1) een normale of  licht 
afgenomen ejectie fractie bij aanwezigheid van een niet- gedilateerde linker 
ventrikel en 2) aantonen van een relevante structurele hartziekte (linker ventrikel 
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dysfunctie. 
In het algemeen wordt een ejectiefractie van meer dan 50% als normaal gezien.
Patiënten met een ejectiefractie tussen de 35- 50% bevinden zich in een “ grijs 
gebied” en hebben waarschijnlijk een milde systolische dysfunctie. Patiënten met 
een ejectiefractie van > 40% (2) , >45%3����¶����4 zijn geincludeerd in HFpEF 
trials. De diagnose HFpEF is moeilijker dan die van HFrEF en is er vooral één 
van uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een niet-cardiale reden van symptomen. 
In de laatste decennia is indrukwekkende vooruitgang geboekt bij het stellen van 
de diagnose HFrEF . De morbiditeit en mortaliteit zijn afgenomen dankzij betere 
vormen van diagnostiek, behandeling door medicamenten en andere technieken 
(bijvoorbeeld implanteerbare apparaten)1.
De grote uitdaging voor de komende jaren is patiënten met HFpEF beter te 

����
��������%�����
����
����
�����	��
�	���������
���	����	��#
�
��
�����
mortaliteit positief  te kunnen beïnvloeden.

Patiënt:
Onlangs heeft een huisarts een 70 jarige patiënte naar mijn spreekuur verwezen. 
De reden voor verwijzing : kortademigheid bij gering inspanning met name bij 
traplopen. Er bestaat geen pijn op de borst. De voorgeschiedenis vermeldt hoge 
bloeddruk. In verband met dikke enkels heeft de huisarts haar behandeld met 
diuretica. Naast de furosemide 1 x dd. 40 mg gebruikt zij losartan 1 x dd 100 mg 
in verband met hoge bloeddruk. Algemeen lichamelijk onderzoek: lengte 1.65 m, 
gewicht 125 kg, (BMI 45.9) bloeddruk 190/115 , na 10 minuten rust 175/100. 
De hartfrequentie bedraagt 90 per minuut bij een normale veneuze druk. Er zijn 
geen hartgeruisen wel enkele crepitaties . Er is geen oedeem. 
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Het elektrocardiogram en de X thorax laten geen afwijkingen zien. Laboratorium 
onderzoek toont een normaal Hb, het creatinine is 68 umol/L en de eGFR 
bedraagt 68 ml/min. Elektrolyten, lever en schildklierfunctie, glucose en 
cholesterol waarden zijn normaal. Het NTproBNP is verhoogd: 60 pmol/L 
(508pg/ml). Samengevat: deze kortademige patiënt met een extreem overgewicht 
en een slecht behandelde hoge bloeddruk heeft een matig verhoogd NT-proBNP 
gehalte. De overige laboratorium waarden zijn normaal. Een echocardiogram 
is verricht. Vanwege haar overgewicht zijn de beelden matig van kwaliteit. Er 
zijn geen klepafwijkingen, geen vergroting van de rechter of  linker ventrikel, de 
wanddikte van de linker ventrikel is kleiner dan 12 mm en de systolische linker 
ventrikel functie lijkt redelijk met een geschatte ejectiefractie tussen de 45 en 
50%. Haar linker atrium (LA) volume is 56 ml , een licht verhoogde waarde. 
Haar LA-volume/BSA is 26 ml/m2. Deze waarde is net binnen de norm, hoewel 
de body surface area wel erg groot is, waardoor het quotiënt vals hoog normaal 
uitvalt. De E excursie in de tijd van de mitralisklep is verhoogd, 118 m/sec en 
de deceleratietijd over de mitralisklep is 274 m/sec., een hoog normale waarde. 
Valsalva manoeuvre doet de waarde niet veranderen. E/E1 is 10.23 –volgens de 
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diastolische dysfunctie. De E’ 110 is cm/sec. , een normale waarde.
Heeft deze patiënt HFpEF? Er zijn typische verschijnselen, maar geen klinische 
aanwijzingen voor hartfalen. Deze patiënt is al behandeld met diuretica en 
een remmer van het renine-angiotensine systeem. De verschijnselen kunnen 
wellicht ontbreken door het gebruik van deze geneesmiddelen. Het NT-proBNP 
is verhoogd. Een behandeling met voor hartfalen gebruikte medicatie kan de 
oorspronkelijk verhoogde waarde doen verlagen. Wij moeten beseffen dat  
NP waarden verhoogd kunnen zijn bij patiënten met hypertensie en bij oudere 
vrouwen. Daarentegen zal de NP waarde door haar obesitas weer lager kunnen 
uitvallen. NT-proBNP waarden bij patiënten met HFpEF zijn van minder 
diagnostische waarde dan bij patiënten met HFrEF18. Samengevat, haar NT-
proBNP waarde van 60 pmol/L (508pg/ml) is in dit geval niet bewijzend voor 
HFpEF, maar kan deze diagnose ook niet uitsluiten. Het echocardiogram sluit de 
diagnose HFrEF wel uit, maar maakt de diagnose HFpEF meer waarschijnlijk.18 
In de voorliggende casus kunnen echter niet alle diastolische parameters 
bevestigend genoemd worden voor de diagnose HFpEF.

Alhoewel de verzamelde gegevens voor discussie vatbaar zijn, zoals het 
enkeloedeem in het verleden, de verhoogde NT-proBNP waarde en het licht 
vergrote linker atrium en andere deels abnormale diastolische functies, dragen zij 
toch bij tot de diagnose milde HFpEF. 
Het overgewicht en de hoge bloeddruk kunnen haar klachten mede doen 
veroorzaken en zijn zeker belangrijke bijkomende factoren. Naar mijn mening 
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en gesteund door de consensus,18 lijkt HFpEF aannemelijk. Ik intensiveer haar 
medicatie voor de hoge bloeddruk, verhoog de dosis diuretica, stuur haar naar 
een diëtiste voor gewichtreductie en verwijs haar naar een fysiotherapeut voor 
re-conditionering.

Veel ouderen klagen over kortademigheid of  vermoeidheid maar vertonen geen 
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Deze veelal vrouwelijke patiënten hebben een slechte conditie en veel co-
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vaatziekten, COPD en chronische nierfunctie stoornissen4. De symptomen 
en prognose worden veelal meer door de co-morbiditeit bepaald dan door de 
hartziekte6,9. Zoals eerder is opgemerkt, is de beoordeling van de waarde van de 
NP moeilijk. De waarde van de NP’s zijn vaak lager bij HFpEF in vergelijking 
met HFrEF18. Sterker nog, de waarde van de NP’s wordt vooral beïnvloed 
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Het kan helpen om structurele veranderingen van het hart te detecteren en de 
aanwezigheid van HFrEF te excluderen. Afwijkingen zoals een vergroot linker 
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en hoge vullingsdrukken in combinatie met een goede of  redelijke ejectiefractie, 
kunnen optreden bij HFpEF18. 
In ons ziekenhuis gebruiken wij op dit moment routinematig geen andere marker 
(zoals Galectin-3 of  NT-proCNP) dan NT-proBNP ,. Dit proefschrift toont 
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hoofdstuk 5 en 7). Als onze gegevens bevestigd worden door ander onderzoek 
hebben wij de beschikking gekregen over meer krachtige markers voor HFpEF 
leidend tot een betere zorg. 

Toekomst perspectief
Hartfalen zal meer en meer een groeiend probleem worden voor de 
gezondheidszorg. Meer mensen (toekomstige patiënten) worden ouder door een 
betere algemene gezondheidszorg, een meer gezonde leefstijl, door preventie 
en behandeling van cardiovasculaire aandoeningen. Patiënten behandelt voor 
ischemisch hartlijden, hypertensie, een cardiomyopathie en bijvoorbeeld voor 
kleplijden. Bij al deze patiënten neemt de prognose toe door een betere zorg, 
door medicatie, door apparatuur, interventies en chirurgie. Wij zijn in staat 
om patiënten met een cardiovasculaire ziekte een betere toekomst te geven. 
Uiteindelijk zal bij deze groep patiënten veelal hartfalen optreden. Bovendien 
zijn artsen meer alert om hartfalen vast te stellen. Zij hebben hulpmiddelen 
nodig om op een juiste manier diagnostiek te verrichten. Markers kunnen 
hierbij behulpzaam zijn, echter de huidige markers zijn niet perfect. Wat wij 
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nodig hebben, zijn markers met een uitstekende balans tussen sensitiviteit 
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aantonen4. Het is niet waarschijnlijk dat al deze processen die betrokken zijn 
bij hartfalen door één enkele marker gemeten en gemonitord kunnen worden. 
Waarschijnlijk eindigen wij met een panel van markers. Een marker voor de 
diagnostiek, een marker voor de prognose, een marker om het medicamenteuze 
beleid en andere behandelingsvormen te sturen en een marker om de activiteit 
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micro-RNA’s (miRNAs) in gen - expressie beschreven24. Circulerende MiRNA’s 
zijn kleine niet coderende RNA’s (boodschapper eiwitten) die op een negatieve 
wijze de genexpressie reguleren door binding aan de 3’- UTR zijden van de 
boodschapper RNA eiwit-coderende genen en op deze wijze hun eiwit expressie 
terugdringen. MiRNA’s zijn van groot belang voor bijna alle cel processen en 
zijn essentieel voor een normale (hart)functie. Abnormale miRNAs expressie 
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hartfalen25,26.

Door het bepalen van circulerende miRNAs, en in het bijzonder miR423-5p, 
zijn wij in staat onderscheid te maken tussen patiënten met en zonder hartfalen. 
Andere miRNAs (miR-454, mi-500, mi-1246 en mi-142-3p) zijn onlangs 
onderzocht bij systolisch en diastolisch hartfalen (HFrEF en HFpEF) en zijn 
potentiele nieuwe markers voor hartfalen28. MiRNAs zijn bijzonder interessant 
voor research doeleinden en kunnen een van de nieuwe markers zijn of  zelfs 
een doel voor therapie in de toekomst. Het heeft voor het BNP na ontdekking 
jaren geduurd voordat dit eiwit geaccepteerd is als marker bij hartfalen. Onze 
kennis over processen en eiwitten gerelateerd aan hartfalen (HFpEF en HFrEF) 
is enorm gegroeid na de eerste publicatie over BNP in 198829. Wij beseffen de 
mogelijkheden maar zeker ook de tekortkomingen van markers bij hartfalen. 
Grote databestanden, aangevuld met bloedmonsters van patiënten met 
hartfalen, worden op dit moment ontwikkeld. Deze bestanden zijn een bijzonder 
belangrijke toegang voor toekomstig onderzoek ten einde nieuwe markers voor 
hartfalen te detecteren en te evalueren. De tijdspanne tussen ontdekking, gebruik 
en acceptatie van een volgende nieuwe marker voor (chronisch) hartfalen zal 
vermoedelijk korter zijn dan de tijd die het heeft gekost voor de NP’s. Ik ga ervan 
uit dat deze doorbraak minstens zo groot zal zijn.
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Dankwoord,

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar alle patiënten die bereid zijn geweest 
mee te willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. Alleen dankzij onderzoek 
zijn wij als artsen in staat om betere beslissingen te nemen en op een hoger niveau 
van zorg te komen. Het is opvallend dat juist goed geïnformeerde patiënten 
bereid zijn om iets extra’s te doen voor de “ wetenschap” . In het bijzonder geldt 
dit voor patiënten met hartfalen. Veelal betreft dit ouderen, die vaak afhankelijk 
zijn van hun kinderen. Zij worden soms gevraagd om meer frequent in het 
ziekenhuis controles te ondergaan. Soms zijn extra bloedmonsters nodig, soms 
extra onderzoek. Het ongemak van dit alles wordt door hen voor lief  genomen 
in de wetenschap dat dit allemaal voor de “ wetenschap” is. Hierbij wil ik al deze 
patiënten, hun kinderen en/of  mantelzorgers van harte dank zeggen.
Dit proefschrift is tot stand gekomen door de jarenlange goede samenwerking 
tussen de afdeling cardiologie van het Deventer Ziekenhuis en die van het  
Universitair Medisch Centrum te Groningen. Veel coassistenten, artsen, 
specialisten afkomstig uit het Academisch Ziekenhuis-, of  zoals het nu heet: het 
Universitair Medisch Centrum te Groningen, kennen het Deventer ‘Ziekenhuis. 
Die band is al heel oud en gaat nooit meer stuk.
Als grote begeleider van mijn promotietraject wil ik mijn promotor prof. dr. D.J. 
van Veldhuisen noemen. Beste Dirk Jan, wij kennen elkaar al heel veel jaren. Veel 
centra in Nederland hebben destijds aan jouw multicenter onderzoek naar de 
effecten naar ibopamine bijgedragen. Deventer was daar een van. Jij was toen een 
jonge veelbelovende arts, bezig om doktor en later professor te worden. Ik was 
een niet gepromoveerd cardioloog en werd geboeid door jouw voortvarendheid 
in woord en daad. Toen mijn ambities om ook een promotietraject naar hartfalen 
af  te ronden serieuze vormen aannamen, was het een logische keuze om jou als  
mijn promotor te vragen. Jij geloofde in mij en door jouw vertrouwen, scherpe 
analyses en hulp, heb ik nu mijn traject kunnen afronden. Ik ben jou als mens en 
als coach heel veel dank verschuldigd!
Dr. P van der Meer, beste Peter, jij kwam voor de opleiding als arts-assistent 
cardiologie naar Deventer. De vraag doet zich voor of  jij meer van de cardiologie 
van ons of  dat wij meer van jou over anemie en hartfalen hebben geleerd. Toen 
ik jou de technieken van de hartcatheterisaties heb mogen bijbrengen, had ik niet 
kunnen verwachten dat jij mij een paar jaren later de basiskennis van het schrijven 
van een wetenschappelijke publicatie zou leren. Voor een geboren Groninger is 
het misschien lastig te verwoorden, maar ik dank jou –als Fries- voor je geduld, 
wijsheid en voor jouw vermogen anderen (in ieder geval mij) te enthousiasmeren 
om klinisch belangrijke vragen om te zetten in relevante hypotheses. Zonder jouw 
steun zou ik het –nog- moeilijker hebben gehad. Peter, ik wens jou, Margreet en 
jullie zoon Ids een geweldige toekomst toe. Heel veel dank Peter!
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De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. W.H. van Gilst, prof. dr. A.W. 
Hoes en prof.dr. A.A. Voors wil ik bedanken voor hun bereidheid om mijn 
proefschrift kritisch te beoordelen. Beste Wiek, jouw wijsheid en diplomatie zijn 
voor mij een voorbeeld. Een van de allereerste onderzoeken waarbij jij en later 
Deventer betrokken zijn geweest , betrof  het inovatieve “CATS” onderzoek. 
Jij was daar samen met Herre Kingma de iniatiefnemer van. Heel veel dank 
voor alles wat jij voor mij hebt betekend in de afgelopen jaren. Beste Arno, wij 
hebben elkaar leren kennen ten tijde van de start van het DEAL-HF onderzoek. 
Ik herinner mij nog heel goed de bijeenkomst in Deventer, samen met Dirk Jan 
en Pieta. Ik heb van die bijeenkomst veel geleerd en die opgedane kennis over 
het opzetten van een onderzoek is van grote waarde geweest. Beste Adriaan, 
het is een groot voorrecht om samen met jou te kunnen “ sparren” over 
medicamenten, hartfalen en onze beider liefde…auto’s. Onze discussies over 
ARB’s en aldosteron antagonisten zal ik niet snel vergeten. Jouw wijsheid en 
organisatietalent hebben geresulteerd in grote studies die onder jouw leiding in 
Nederland worden uitgevoerd. Vaak is Deventer daarbij van de partij. Ik hoop 
dat onze vruchtbare samenwerking nog jaren zal mogen bestaan!

Prof.dr. Y.Pinto, beste Ygal, jij was het die mij op het spoor zette van de Galectin-3. 
Ik zat in de zaal op het moment dat jij vertelde over de toegenomen expressie 
van Galectin-3 bij hartfalen. De eerste bepalingen van de DEAL-HF monsters 
zijn in jouw laboratorium in Maastricht uitgevoerd. Later werden deze in de VS 
opnieuw verricht omdat de konijnen in Maastricht waren overleden….Was er 
ook niet iets mis met de vriezers en de monsters? Het is heel bijzonder geweest 
dat de DEAL-HF data en samples uiteindelijk aanleiding hebben gegeven tot een 
goedkeuring van de FDA om de marker toe te kunnen passen bij patiënten met 
hartfalen. Zonder jou was dit proefschrift er niet in deze vorm gekomen. Heel 
veel dank voor jouw visie en stimulans.

Dr. Pieta Bruggink- André de la Porte, aan jou ben ik zeer veel dank verschuldigd! 
De enorme database die jij hebt opgezet van de DEAL-HF studie is de bron 
geweest van dit proefschrift. Jouw kennis en kunde van hartfalen, jouw contact 
en empathie met de patiënten zijn een voorbeeld voor velen! Jouw promotie 
is dat in ieder geval voor mij geweest en dat ene kleine duwtje in de rug, zoals 
verwoord in het dankwoord van jouw boek: “ Effects of  heart failure mangement 
programmes” heeft nu geresulteerd in dit proefschrift.

Drs. IJsbrand Klip, jij hebt mij ingewijd in de geheimen van multivariate regressie 
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Deventer gevonden. Onze brainstorm sessies samen met Peter, in jouw kamer in 
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het UMCG, zijn doorslaggevend geweest voor veel (onderdelen van) artikelen in 
dit proefschrift. Super, Ijsbrand. Heel veel dank hiervoor!
Als perifeer cardioloog kun je eigenlijk alleen promoveren als je uit een goed 
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je maten. Hierbij wil ik alle huidige maten danken voor hun geduld, wijsheid en 
steun. Jan van Wijngaarden, Ype Tuininga, Aize van der Sluis, Marieke Torn, 
Fabrice Martens, Patrick Perik en Ruben Uijlings heel veel dank, jullie zijn super 
maten! Dank ook aan mijn oude maten uit Deventer, Leo Bouwens, Eric Tietge 
en Henk Groeneveld die mij de vrije hand hebben gegeven in het opzetten van 
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samenwerking.
Dit proefschrift is gebaseerd op gegevens die verzameld zijn vanuit de DEAL-
HF en de COACH studie. De DEAL-HF studie is voortgekomen uit een 
samenwerkingsverband tussen de hartfalenpoliklinieken van het Deventer 
Ziekenhuis en het Medisch Centrum te Alkmaar. Dr. Jan Hein Cornel was in 
Alkmaar de grote stimulans van de DEAL-HF. Mede dankzij zijn inbreng zijn 
wij in Deventer in staat geweest het onderzoek te volbrengen. Heel veel dank, 
Jan Hein! 
Zonder de COACH was het niet mogelijk geweest om een aantal hoofdstukken 
in  dit proefschrift te schrijven. Ik ben dank verschuldigd aan Prof. dr. Tiny 
Jaarsma en prof. dr. Hans Hillege. Zij hebben de fundamenten van de COACH 
vorm gegeven. Heel veel dank voor de mogelijkheid om de database van de 
COACH te mogen gebruiken.

De research afdeling cardiologie van het Deventer Ziekenhuis, onder bezielende 
leiding van drs. Erik Badings ben ik eveneens veel dank verschuldigd. Geen 
verzoek was te gek. Jullie zijn altijd bereid om te helpen. Erik, Mayke, Mieke, 
Lillian, Rina en Wendy: jullie zijn kanjers! Erik, van jouw kennis van de 
epidemiologie en statistiek heb ik graag gebruik gemaakt. Altijd ben jij bereid 
om in te springen, uitleg te geven. Jouw kennis over studies en hoe je trials 
moet opzetten en uitvoeren is inmiddels ver buiten de oevers van de IJsel en 
uiterwaarden gevloeid! Ben jij straks de volgende promovendus van de Deventer 
research cardiologie? Dianne Pruijsers-Lamers, verpleegkundig specialist en 
Joanneke Penninkhof- Hemeltjen, secretaresse zijn tot op heden de grote stille 
krachten achter de DEAL-HF studie. Dankzij jullie beiden zijn alle gegevens van 
patienten verwerkt en is dit promotie onderzoek tot een goed eind gekomen! 
Heel veel dank!

Drs. Har Salden, klinisch chemicus en Ben Nijenkamp van het onvolprezen 
laboratorium van het Deventer Ziekenhuis. Nooit was een vraag te gek, altijd 
werd op positieve wijze gezocht naar mogelijkheden om onze ambities te 
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verwezenlijken. Vriezers vielen bij ons nooit uit en waren zeker nooit te vol….. 
FDA controles? “ Piece of  cake….” Onze relatie is omgekeerd evenredig met de 
warmte van jullie vrieskisten! Supercool!

Zonder goede steun en misschien een beetje sturing hier en daar was het niet 
mogelijk geweest om naast mijn full-time praktijk tijd vrij te maken voor dit 
proefschrift. Alle secretariële medewerkers van de afdeling cardiologie wil ik 
daarvoor hartelijk danken. In het bijzonder Petra Hemme en Liz Brinkman.. 
Jullie hebben mij altijd gesteund en schema’s weer kloppend gemaakt. Super!  Ik 
dank Ruth de Jager voor haar geduld en kunde om mijn teksten weer op orde 
te krijgen Bijzonder veel dank ben ik verschuldigd aan Jeanet Hakvoort. Jeanet 
weet altijd weer meer en meer en nog meer uren uit mij te persen. Jeanet, dankzij 
jouw agenda beheer, jouw time management en jouw betrokkenheid, hebben 
mijn werkzaamheden in Deventer misschien minder te lijden gehad tijdens dit 
promotie traject.

Veel dank aan mijn paranimfen Pieta Bruggink- André de la Porte en Sjoukje 
Lok. Pieta, jouw rol hoef  ik niet meer te noemen. Het is voor mij een grote eer 
jou als paranimf  naast mij te hebben. Zonder jou was er geen DEAL-HF en was 
dit boekje er niet gekomen. Lieve Sjoukje, zo bijzonder dat jij mij gevolgd bent 
in jouw beroepskeuze. Binnenkort sta jij in Utrecht als promovenda. Sjoukje, 
heel veel heb ik van jou geleerd. Ik heb jou zien “ knallen” in heel positieve zin. 
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hele korte tijd schrijven, superknap van je! Inmiddels reis jij met jouw kennis de 
wereld rond om op congressen over resultaten van jouw onderzoek te vertellen. 
Als ik je zo bezig zie, voel ik mij een heel trotse vader! Het is heel bijzonder dat 
wij allebei dit jaar onze doktors titel mogen behalen. Superveel dank voor al jouw 
adviezen en hulp bij het schrijven en corrigeren van mijn artikelen!

Het is bijzonder dat de meest belangrijke mensen altijd op het laatst in het 
dankwoord worden benoemd. De mensen die je het meest na staan. Het gezin. 
Mijn ankerplaats en thuishaven. Al mijn inmiddels volwassen kinderen wil ik 
danken. Danken voor hun begrip dat ik soms ’s avonds of  in het weekend aan het 
werk was. Dankzij jullie, Sjoukje, Anne, Maartje, Pieter en Jaap wist ik dat ik  mij 
af  en toe kon terugtrekken en dat jullie er waren voor Titia als ik (te) druk was. 

En dan de kapitein van het schip, mijn lieve Titia. Aan jou ben ik mijn allergrootste 
dank verschuldigd. Jij bent altijd een onvoorwaardelijke steun en een enorme 
stimulans voor mij geweest. Dankzij jou heb ik geleerd dat:
“de beste marker voor het leven is de marker die naar huis leidt” .



157

Curriculum vitae

Dirk J.A. Lok werd als tweede zoon geboren op 28 maart 1953 in Groningen. 
Op 3- jarige leeftijd verhuisde hij samen met vader, moeder en 2 broers naar 
Arnhem. In Arnhem werd een zusje geboren. Helaas was Ineke een blauwe 
baby. Operatieve mogelijkheden waren in die tijd nog niet voorhanden en Ineke 
overleed op 7 jarige leeftijd. 
In verband met werkzaamheden van vader verhuisde het gezin naar Bilthoven. 
De middelbare schooltijd werd doorlopen in Zeist, het Herman Jordan Lyceum. 
In deze periode kreeg hij meer en meer belangstelling voor het hart en de 
bloedsomloop. De keuze om geneeskunde te studeren was niet meer dan een 
logische stap. In 1971 ging hij studeren in Groningen. Hij ging roeien bij Aegir. 
Binnen de geneeskunde werd zijn interesse gewekt voor de Medische Fysica. In de 
periode 1972 tot 1974 was hij student assistent, deed onderzoek naar de perifere 
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doen van practica. De Medische Fysica had een goed samenwerkingsverband met 
de cardiologie en naar mate de studie vorderde, kreeg hij steeds meer interesse in 
het klinisch werk. Hij werd als student-assistent aangenomen door prof  dr. E. Van 
der Wal en raakte door deze bijzondere man gefascineerd in de technieken van 
auscultatie en hemodynamiek. Een onderzoek naar de relatie tussen a top in de 
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infarct werd afgerond. In Groningen bestond een goed samenwerkingsverband 
tussen de afdeling kindercardiologie en “volwassen” cardiologie. De wekelijkse 
thorax-chirurgische besprekingen werden met enthousiasme gevolgd. Zijn 
afstuderen kwam in zicht. Er moest een keuze gemaakt worden. Zou het 
specialisme cardiologie of  kindercardiologie worden. Uiteindelijk na veel 
gepeins is het de cardiologie geworden. De achtergronden van deze keuze waren 
tweeërlei. Allereerst verliepen de ontwikkelingen in 1977-1978 stormachtig in 
de cardiologie. De kindercardiologie was op dat moment nog niet zover, later 
natuurlijk wel. De andere reden was, dat hij verwachtte moeite te hebben met  
de begeleiding van jonge patiëntjes met aangeboren hartafwijkingen, die niet 
geholpen zouden kunnen worden. De wetenschap dat de zorg rond deze baby’s, 
kinderen en natuurlijk de ouders erg gevoelig zou liggen, was misschien wel de 
voornaamste reden om te kiezen voor de “ volwassen” cardiologie. 
Toen hij vertrok naar Deventer voor zijn co-schappen in 1976 was zijn 
opleidingsplek cardiologie bij prof.dr J. Nieveen al rond. De co-schappen werden 
door hem en Titia Meijer in Deventer gevolgd. Zij traden direct na het behalen 
van het arts-examen in 1978 in het huwelijk. De algemene interne opleiding werd 
gevolgd in het Geertruiden Ziekenhuis te Deventer. In 1980 vertrokken Dirk en 
Titia naar Groningen voor hun vervolgopleidingen, respectievelijk cardiologie en 
huisartsen geneeskunde.

Dankwoord
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Tijdens zijn cardiologische opleiding werd hij meer en meer betrokken bij de 
invasieve diagnostiek en invasieve behandelingen. In mei 1983 mocht hij zich 
cardioloog noemen. Hij werd benoemd als wetenschappelijk medewerker en 
hartcatheterisatie was zijn aandachtsgebied. Hij was een van de eerste  “dotteraars” 
in Groningen.
Er ging een andere wind waaien in Groningen. Prof. dr K. Lie werd hoofd van de 
afdeling. Hij kreeg een telefoontje uit Deventer. Drs. Pieter Haverkamp ging met 
pensioen en de maatschap zocht een opvolger. Of  hij geen zin had te solliciteren?
Inmiddels waren Titia en Dirk verblijd met de geboorte van hun dochters Sjoukje 
en Anne. In 1984 vertrok Dirk naar Deventer, in 1985 werd Maartje geboren en 
in 1987 kregen de drie zussen manlijke versterking in de vorm van de tweeling 
Pieter en Jaap. In Deventer werd de opgedane kennis over hartcatheteriaties 
gebruikt om een eigen catheterisatiekamer te verwerven. Helaas was de tijd nog 
niet rijp om in de periferie percutane coronaire interventies (“dotters”) te doen. 
{���������
������������
���#���������������
����
����� ������������
���
werd opgezet. Op dit moment zijn 6 medewerkers werkzaam op de research 
afdeling en veel trials zijn in Deventer met succes verricht. Deventer is als centrum 
verbonden aan de Werkgroep Cardiologische Centra (“WCN”) en binnen 
deze organisatie was hij gedurende 2002 tot 2005 bestuurslid en waarnemend 
voorzitter. De maatschap groeide, van 4 maten in 1984 naar nu 8 cardiologen. 
Eigen onderzoek “ lokte”. In 1999 werd samen met Jan van Wijngaarden en 
Pieta Bruggink- André de la Porte een uitdagend onderzoek opgezet naar de 
effecten van een hartfalenpolikliniek, aangestuurd door een verpleegkundige en 
een arts, de DEAL-HF. Dit onderzoek heeft aanleiding gegeven tot een promotie 
traject van Pieta en nu van hem. Het huidige promotie onderzoek komt onder 
andere voort uit gegevens die in de DEAL-HF zijn verzameld. De B-opleiding 
cardiologie werd in Deventer opgezet in samenwerking met de opleidingsklinieken 
Groningen en Zwolle.
Naast de rol als bestuurder van de WCN, is hij voorzitter geweest van de werkgroep 
hartfalen gedurende de jaren 1999-2007. Binnen het kwaliteits instituut voor de 
gezondheidszorg “CBO” heeft hij de rol als voorzitter gehad in het “ doorbraak 
project” hartfalen. Binnen het ziekenhuis is hij actief  geweest in een aantal 
commissies, waaronder de rol als voorzitter binnen de formularium commissie. 
Hij is de huidige voorzitter van de Transmurale Formularium Commissie en 
daarnaast is hij een tijdlang voorzitter geweest van de vakgroep cardiologie. Buiten 
het ziekenhuis werden veel activiteiten verricht op zijn vakgebied, zoals (na)
scholingsprojecten voor cardiologen en huisartsen, bestuurslid van “ ACCENT” 
(= artsen communicatie eerste en tweede lijn), externe contactpersoon binnen 
de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) voor het onderwerp 
hartfalen. Tevens vervulde hij een rol binnen diverse adviesraden en binnen de 
NCVE (“ Nederlandse CardioVasculaire Excellence”),
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een groep die zich bezighoudt met het beoordelen van subsidieaanvragen voor 
onder andere “grands” ten behoeve van veelbelovende jonge onderzoekers. Op 
sociaal gebied is hij voornamelijk actief  geweest binnen het onderwijs, gekoppeld 
aan de scholen van zijn kinderen. Zo is hij een tijd voorzitter geweest van de 
ouderraad en medezeggenschapsraad van de Openbare School Slingerbos te 
Diepenveen.
Naast het gezellige gezinsleven (inmiddels uitgebreid met drie kleinkinderen van 
dochter Anne en man Fred : Pepijn, Kiki en Noortje) heeft hij als hobby het 
buitenleven. Vooral watersport , zeilen rondom Langwar en op de Waddenzee, 
is zijn passie.

Curriculum vitae
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