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WaT Is HaRTFaleN?

Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond. Hierdoor kunnen klachten zoals 
kortademigheid, vermoeidheid en vochtophoping ontstaan. De pompfunctie van het 
hart kan verminderen door verschillende oorzaken. Zo kan iemand hartfalen krijgen 
na een hartinfarct. Na een hartinfarct raakt een deel van de hartspier beschadigd, 
waardoor dit deel niet meer goed kan samentrekken. Ook kan hartfalen ontstaan als 
iemand lang een hoge bloeddruk heeft. Doordat het hart langdurig tegen een hoge 
bloeddruk moet pompen, wordt de hartspier dikker, maar uiteindelijk ook stijver. 
Hartfalen kan ook ontstaan als de hartkleppen slecht werken, hierdoor raakt het hart 
overbelast. Een langdurige hartritmestoornis kan ook hartfalen veroorzaken, evenals 
een spierziekte van de hartspier zelf.
De pompcyclus van het hart kent twee fasen: de systole (het hart trekt samen) en de 
diastole (het hart ontspant zich) en hartfalen kent dan ook twee vormen: systolisch 
hartfalen en diastolisch hartfalen. Bij systolisch hartfalen is de pompfunctie van het 
hart verminderd en trekt het hart zich minder krachtig samen (hartfalen met een ver-
minderde pompfunctie: heart failure with reduced ejection fraction [HFrEF]). Bij dias-
tolisch hartfalen ontspant het hart zich niet goed, waardoor het hart zich met minder 
bloed laat vullen. De pompfunctie is hierbij behouden, maar omdat er minder bloed 
in het hart komt, komt er ook minder bloed uit (hartfalen met behouden pompfunctie: 
heart failure with preserved ejection fraction [HFpEF]). Bij beide vormen pompt het 
hart netto uiteindelijk per slag minder bloed rond. Ook komen beide vormen van 
hartfalen soms tegelijk voor. Vanwege de groei en vergrijzing van de wereldbevolking 
komt hartfalen steeds vaker voor. De prognose van hartfalen is slecht en in de wes-
terse wereld vormt hartfalen een groot probleem voor de volksgezondheid. Het op tijd 
diagnosticeren en behandelen van deze ziekte is daarom belangrijk en kan patiënten 
helpen langer te leven.

In de laatste decennia zijn er grote successen geweest met medicijnen die het natuur-
lijk beloop van hartfalen verbeteren. Echter, deze medicijnen blijken alleen effectief te 
zijn bij patiënten die lijden aan HFrEF. Maar ondanks deze succesvolle ontwikkelin-
gen, blijft de prognose van HFrEF slecht en de economische last die met deze ernstige 
ziekte gepaard gaat groeien. Hierdoor nemen de kosten van de gezondheidszorg toe. 
Daarnaast zijn er op dit moment weinig effectieve behandelingen voor patiënten met 
HFpEF en patiënten die worden opgenomen met acuut hartfalen. De zoektocht naar 
betere behandelingen gaat daarom onverminderd door. In dit proefschrift worden 
de resultaten van verschillende onderzoeken beschreven. In Deel I wordt de aanpak 
precision medicine in hartfalen onderzocht. Deel II beschrijft de resultaten van onder-
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zoeken in patiënten met HFpEF en Deel III beschrijft geneesmiddelen evaluaties van 
medicijnen voor de behandeling van patiënten met HFrEF.

Deel 1: PRECISIoN MEDICINE IN HaRTFaleN

In de laatste jaren zijn er verschillende klinische onderzoeken geweest die nieuwe 
therapieën voor hartfalen hebben onderzocht. Helaas lieten veel van deze studies een 
neutraal, of soms een negatief, effect zien. Experts gaven mogelijke verklaringen: de 
verkeerde therapieën zijn onderzocht, de verkeerde patiënten zijn meegenomen in de 
onderzoeken of er is gekeken naar verkeerde uitkomstmaten. Ook zou het kunnen dat 
we te maken hebben met het fenomeen ‘de wet van de afnemende opbrengst’: het 
overtreffen van het succes van de huidige behandelingen is nu eenmaal een uitdaging. 
Dit heeft als gevolg dat in de toekomst veel meer patiënten moeten worden onder-
zocht in een onderzoek om uiteindelijk een significant verschil te vinden. Dit is proces 
is uiteraard onwenselijk, tijdrovend en duur en vraagt om een andere, innovatieve 
aanpak. Deel I van dit proefschrift beschrijft waarom een gepersonaliseerde aanpak, 
dat wil zeggen een heel specifiek op het individu gerichte behandeling, kan leiden tot 
een groter behandelingseffect, terwijl tegelijkertijd het risico op bijwerkingen wordt 
verkleind.

Op dit moment worden ‘randomized controlled trials’ beschouwd als de gouden 
standaard om een behandelingseffect te evalueren. Dat is een onderzoeksmethode 
waarbij patiënten die mee doen aan onderzoek, willekeurig worden ingedeeld in één 
van de onderzoeksgroepen (bijvoorbeeld: groep A [nieuw medicijn] in vergelijking 
met groep B [placebo – nep medicijn]). De resultaten van dergelijke trials vormen de 
basis van onze huidige richtlijnen. Echter, helaas bieden deze richtlijnen weinig steun 
wanneer ze worden toegepast op de individuele patiënt. Op dit moment worden trials 
namelijk dusdanig ontworpen om een bepaalde groep met patiënten te onderzoeken: 
aan de hand van zogenaamde ‘in- en exclusiecriteria’ voldoen bepaalde patiënten aan 
de voorwaarden van een studie. Alleen mensen die geschikt zijn worden benaderd, en 
hierdoor wordt een bepaalde groep patiënten uiteindelijk onderzocht. Resultaten van 
een onderzoek zijn daarom in feite alleen toepasbaar in patiënten met dezelfde ei-
genschappen als de groep patiënten die is meegenomen in het onderzoek. Daarnaast 
wordt in een trial uiteindelijk het gemiddelde behandelingseffect van groep A (nieuw 
medicijn) met het gemiddelde behandelingseffect van groep B (placebo) vergeleken. 
Als het gemiddelde behandelingseffect van groep A beter is dan het gemiddelde be-
handelingseffect van groep B, dan wordt een trial als ‘positief’ beschouwd. Vervolgens 
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wordt dan geconcludeerd dat het medicijn een gunstig effect heeft in alle patiënten: 
een ‘one-size-fits-all’ behandeling. Maar, het kan natuurlijk zo zijn, dat een enkele 
patiënt juist geen gunstig effect van het medicijn ervaart.

Deze subgroepen van patiënten kunnen op verschillende manieren worden onder-
scheiden. Hoofdstuk 1 is een overzichtsartikel waarin bestaande voorbeelden binnen 
hartfalen worden genoemd die illustreren dat een behandelingseffect heel divers 
kan zijn over een algehele studiepopulatie. Binnen de hele onderzochte groep kan 
nader onderscheid worden gemaakt door mensen te verdelen op grond van allerlei 
kenmerken: man of vrouw, jong of oud, allerlei verschillende maten of zelfs genetische 
informatie.

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een onderzoek waarin is gekeken of het 
effect van het medicijn Serelaxine verschilt in patiënten met acuut hartfalen en een 
verminderde nierfunctie en patiënten met acuut hartfalen en een normale nierfunctie. 
Serelaxine is een nagemaakte variant van het vaatverwijdende eiwit relaxine, dat o.a. 
ontspanning van de bloedvaatwand geeft en met name verhoogd is bij zwangere vrou-
wen. Doordat de vaatwand zich ontspant, leidt dit tot een betere bloeddoorstroming 
van de organen en andere weefsels. In acuut hartfalen wordt vaak een vermindering 
van de nierfunctie gezien. Het hebben van een verminderde nierfunctie in acuut hart-
falen is geassocieerd met een slechtere prognose. Eerdere studies in zowel dieren, als 
mensen lieten zien dat relaxine mogelijk directe effecten heeft op de nieren.
In het onderzoek wat beschreven is in Hoofdstuk 2, is het effect van Serelaxine in  
patiënten met acuut hartfalen onderzocht. In de hele groep onderzochte patiënten, 
was het hebben van een verminderde nierfunctie bij binnenkomst inderdaad geas-
socieerd met een slechtere prognose. Er is vervolgens naar deze associatie gekeken 
in patiënten die waren behandeld met een placebo en patiënten die waren behandeld 
met Serelaxine. In patiënten die werden behandeld met een placebo, was het hebben 
van een verminderde nierfunctie ook geassocieerd met een slechtere prognose. In 
patiënten die werden behandeld met Serelaxine daarentegen, was deze associatie 
duidelijk in mindere mate aanwezig. Het behandelingseffect van Serelaxine was groter 
in patiënten met een verminderde nierfunctie, dan in patiënten met een normale nier-
functie. Deze resultaten suggereren dat het grotere behandelingseffect van Serelaxine 
in patiënten met een verminderde nierfunctie zó gunstig is, dat het bekende risico 
van een verminderde nierfunctie bij binnenkomst in deze patiënten verdwijnt. Dit 
onderzoek laat niet alleen zien dat er aanwijzingen zijn dat Serelaxine mogelijk een 
groter behandelingseffect heeft in patiënten met een verminderde nierfunctie, maar 
dat een behandelingseffect inderdaad kan verschillen in subgroepen van patiënten. 
Deze studie laat zien dat een gemiddeld behandelingseffect juist niet ‘gemiddeld’ 
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is en voor de hele groep geldt, maar dat er juist subgroepen van patiënten zijn die 
anders op een medicijn reageren.

Subgroep analyses zijn daarom belangrijk om de diversiteit van een behandelingsef-
fect te onderzoeken. Traditionele subgroep analyses gaan echter vaak gepaard met 
statistische beperkingen. Door het opdelen van de gehele studiepopulatie verliest 
men namelijk statistische power (het onderscheidend vermogen van een statistische 
test om een significant verschil aan te kunnen tonen). Hoofdstuk 3 beschrijft de 
resultaten van een onderzoek waarbij er is gekeken naar de diversiteit van een behan-
delingseffect. In dit onderzoek is het behandelingseffect van het medicijn Rolofylline in 
patiënten met acuut hartfalen onderzocht. Het gemiddelde behandelingseffect van de 
hele onderzochte groep was neutraal: er was geen positief en geen negatief effect. De 
diversiteit van het behandelingseffect van Rolofylline is in dit onderzoek onderzocht 
met behulp van een grote verzameling van biomarkers en een nieuwe, accurate en 
krachtiger statistische methode: subpopulation treatment effect pattern plot (STEPP). 
Deze methode biedt de mogelijkheid om de heterogeniteit in een behandelingseffect 
over een continue schaal te onderzoeken. Dit is nieuw t.o.v. traditionele subgroep 
analyses, die soms subgroepen baseren op arbitraire, niet-altijd klinisch relevante 
afkapwaarden. Biomarkers zijn biologische markers (in bloed) die gerelateerd kunnen 
zijn aan onderliggende pathofysiologische mechanismen die geassocieerd zijn met 
de respons op een behandeling. Met behulp van STEPP kon een biomarker-model 
worden gebouwd waarmee verschillende subgroepen van patiënten kon worden 
geïdentificeerd: een groep patiënten met een gunstig effect, een groep patiënten met 
een neutraal effect, en een groep patiënten met een negatief effect. Dit onderzoek 
toonde aan dat zelfs in een neutrale studie, er een groep patiënten kan zijn die juist 
wel baat hebben van het onderzoeksmiddel en een groep patiënten die juist schade 
ondervindt van het onderzoeksmiddel.

Deel II: NIeuWe THeRaPIeëN vooR HaRTFaleN MeT eeN BeHouDeN 
PoMPFuNCTIe

In Deel II van dit proefschrift worden onderzoeken beschreven die nieuwe behandelin-
gen voor HFpEF hebben onderzocht. HFpEF komt steeds vaker voor, maar helaas zijn 
er op dit moment geen behandelingen die de prognose van deze vorm van hartfalen 
verbeteren.
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer van een onderzoek waarbij is gekeken de ef-
fecten van het medicijn LCZ696 in patiënten met HFpEF. Een veelvoorkomende 
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bijwerking van huidige hartfalen medicijnen is een verslechtering van de nierfunctie. 
Door het werkingsmechanisme van LCZ696 werd gedacht dat LCZ696 een ander 
effect op de nierfunctie zou hebben. Het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 4 laat 
zien dat behandeling met LCZ696 geringere verslechtering in de nierfunctie gaf dan 
wanneer er werd behandeld met een ander typisch hartfalen medicijn Valsartan. Maar 
er waren ook aanwijzingen dat LCZ696 tot meer eiwit verlies in de urine zou leiden in 
vergelijking met Valsartan. Op dit moment is een grotere studie (met meer patiënten) 
gaande die de effecten van LCZ696 in patiënten met HFpEF onderzoekt: de PARA-
GON studie. In deze studie zal gekeken moeten worden of bovenstaande bevindingen 
kunnen worden bevestigd en of deze effecten op de nieren invloed hebben op de 
prognose van HFpEF.

Een deel van patiënten met HFpEF ontwikkelt pulmonale hypertensie. Bij pulmonale 
hypertensie is de bloeddruk in de longslagader te hoog. Zodra patiënten met HFpEF 
pulmonale hypertensie als gevolg van de ziekte ontwikkelen, is hun prognose slechter. 
Daarnaast hebben deze patiënten vaak meer klachten, zoals kortademigheid of een 
verminderde inspanningstolerantie (ze kunnen zich minder goed inspannen). Daarom 
richten steeds meer nieuwe klinische trials zich op de behandeling van pulmonale 
hypertensie in HFpEF. Het medicijn Sildenafil is effectief gebleken in de behandeling 
van pulmonale arteriële hypertensie, een zeldzame, chronische longziekte. Hoofdstuk 
5 beschrijft de resultaten van een ‘randomized controlled trial’ waarin het effect van 
Sildenafil in patiënten met HFpEF met daarbij pulmonale hypertensie met een placebo 
is vergeleken. In dit onderzoek zijn in totaal 52 patiënten onderzocht: 26 patiënten 
werden behandeld met Sildenafil, 26 patiënten werden behandeld met een placebo. 
Patiënten werden in totaal 12 weken behandeld. Uiteindelijk liet dit onderzoek zien dat 
behandeling met Sildenafil geen gunstige effecten had op de drukken in de longader 
en de inspanningstolerantie. Hoofdstuk 6 beschrijft het onderzoek waarbij er is geke-
ken naar de effecten van Sildenafil op andere uitkomstmaten: echografische hartpa-
rameters, biomarkers en kwaliteit van leven. Maar ook op deze uitkomstmaten werd 
geen gunstig effect van Sildenafil gezien in vergelijking met placebo. Deze resultaten 
suggereren dat Sildenafil niet effectief is in patiënten met HFpEF en pulmonale hy-
pertensie. Wel moet daarbij vermeld worden dat de onderzochte groep patiënten met 
name bestond uit patiënten met een geïsoleerde ‘postcapillaire’ vorm van pulmonale 
hypertensie. Slechts een klein deel van de patiënten had een gecombineerde ‘post- en 
precapillaire’ vorm van pulmonale hypertensie. Het zou kunnen dat Sildenafil alleen 
effecten heeft in patiënten die deze laatste vorm van pulmonale hypertensie hebben 
bij hun hartfalen. Verder onderzoek is nodig om deze conclusie te trekken.
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Deel III: geNeesMIDDeleN evaluaTIes vaN NIeuWe MeDICIjNeN vooR De 
BeHaNDelINg vaN HaRTFaleN MeT eeN veRMINDeRDe PoMPFuNCTIe

In Deel III van dit proefschrift worden twee medicijnen voor de behandeling van HFrEF 
geëvalueerd. Hoofdstuk 7 is een geneesmiddelen evaluatie van het medicijn Fine-
renone. Finerenone kan worden beschouwd als een derde generatie mineralocorticoid 
receptor antagonist (MRA). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat MRAs de prog-
nose verbeteren van hartfalen patiënten. Daarom hebben de MRAs een belangrijke rol 
in de behandeling van deze patiënten. Op dit moment zijn er slechts twee MRAs op de 
markt: Spironolacton en Eplerenon. Ondanks hun bewezen effectiviteit, worden deze 
twee middelen met enige terughoudendheid voorgeschreven vanwege hun karakteris-
tieke bijwerkingen. Spironolacton is erg krachtig, maar is structureel bijna hetzelfde 
als progesteron, een vrouwelijk geslachtshormoon, en heeft daarom vervelende bij-
werkingen als impotentie en borstvorming bij mannen, en onregelmatige menstruatie 
bij vrouwen. Eplerenon heeft daarentegen een hogere selectiviteit (het vermogen van 
het medicijn op het bedoelde punt – bijvoorbeeld een receptor - aan te grijpen), maar 
wel een lagere affiniteit (het vermogen om aan dit punt gebonden te blijven). Daar-
naast zijn gevreesde bijwerkingen van MRAs een verhoogde kalium spiegel of een 
verslechtering van de nierfunctie. Deze beperkingen hebben verder onderzoek naar 
een selectievere, maar even effectieve MRA gestimuleerd. De ontwikkelingen hebben 
geleid tot de ontdekking van Finerenone. Finerenone is een nieuwe non-steroidale 
MRA, met een hoge selectiviteit voor de mineralocorticoid receptor in vergelijking met 
Spironolacton en een sterkere affiniteit voor de mineralocorticoid receptor in vergelij-
king met Eplerenon. Onderzoek in ratten liet zien dat de concentratie Finerenone over 
hart en nieren meer gelijkmatig is verdeeld. Dit in tegenstelling tot Spironolacton en 
Eplerenon, die een 3 tot 6 meervoudige concentratie hebben in de nieren. Ook was 
een lagere dosering nodig om hetzelfde effect als Eplerenon te bereiken. Er wordt 
gesuggereerd dat deze verminderde concentratie van Finerenone in de nieren en de 
relatief lagere dosering leidt tot minder hoge kalium spiegels en minder verslechtering 
in de nierfunctie. De eerste resultaten van studies met Finerenone in patiënten met 
hartfalen en patiënten met diabetische nierziekte laten veelbelovende resultaten zien. 
Verder onderzoek, met grotere patiëntengroepen, zijn echter nodig die deze goede 
resultaten te bevestigen en om aan te tonen dat Finerenone de prognose van deze 
patiënten verbetert.

Hoofdstuk 8 is een geneesmiddelen evaluatie van Omecamtiv Mecarbil. Omecamtiv 
Mecarbil is een nieuw klein-molecuul, selectieve, cardiale myosine activator. Myosine 
is een eiwitmotor van de hartspier. Door myosine te activeren kan de pompfunctie van 
het hart worden verbeterd. In HFrEF is de pompfunctie van het hart verminderd. De 



Nederlandse samenvatting ○  253

belangrijkste medicijnen in de behandeling van HFrEF zijn echter geen medicijnen die 
direct de pompfunctie van het hart verbeteren. Sterker nog, deze medicijnen richten 
zich op de neurohormonale systemen die uit balans zijn geraakt bij een conditie als 
hartfalen. Beschikbare medicijnen die direct de pompfunctie van het hart verbeteren 
hebben helaas ernstige bijwerkingen, zoals ischemie (zuurstof tekort van het hart), 
ritmestoornissen en een verhoogde kans op overlijden. Deze bijwerkingen hebben 
daarom geleid tot verder onderzoek naar een middel dat direct de pompfunctie van 
het hart verbetert, zonder deze ongunstige bijwerkingen. In een hartspier cyclus trekt 
de hartspier zich samen doordat het motoreiwit myosine zich bindt aan de spiervezels 
actine. Myosine vormt met actine een complex, die in elkaar kunnen schuiven. Het 
samentrekken van de hartspier is op cellulair niveau het in elkaar schuiven van dit 
complex. Omecamtiv Mecarbil versnelt de overgang van het myosine-actine complex 
van een ‘zwakke status’, naar een ‘sterke status’, zodat er uiteindelijk meer myosine-
actine complexen ontstaan die in een kracht-genererende-stand komen. Eerder werd 
dit fenomeen beschreven als het met ‘meer handen aan een trouw trekken’. Er schui-
ven meer complexen in elkaar en door dit fenomeen neemt de pompfunctie van het 
hart toe. De eerste resultaten van Omecamtiv Mecarbil in gezonde mannen, patiënten 
met chronisch hartfalen en patiënten met acuut hartfalen laten een gunstig effect zien. 
De eerste resultaten van Omecamtiv Mecarbil zijn dus veelbelovend, maar verder 
onderzoek, met grotere patiëntengroepen, zijn echter nodig die deze goede resultaten 
te bevestigen en om aan te tonen dat Omecamtiv Mecarbil de prognose van deze 
patiënten verbetert.

ToeKoMsTPeRsPeCTIeveN

De behandeling van hartfalen is in de laatste jaren sterk verbeterd, maar vraagt nog 
steeds om nieuwe ontwikkelingen. Teleurstellende resultaten van recente onder-
zoeken stimuleren verder onderzoek naar betere inzichten in de pathofysiologische 
mechanismen die betrokken zijn in hartfalen en nieuwe potentiële doelen voor een 
behandeling. Echter, het ontdekken van alleen nieuwe behandeldoelen is wellicht niet 
voldoende. Toekomstige therapieën zouden meer specifiek gericht moeten zijn op 
bepaalde hartfalen subtypes of subgroepen van patiënten die een specifieke respons 
op de behandeling blijken te hebben. Het opdelen van een patiëntenpopulatie in 
subgroepen zal uiteindelijk niet alleen de dynamiek van therapieontwikkeling beïn-
vloeden, maar ook de behandeling in de klinische praktijk. De inzet van alle betrokken 
partijen is hierbij belangrijk: bedrijven zullen hun Research & Development moeten 
richten op het ontwikkelen van meer/betere diagnostische testen. Dokters zullen de 
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deze testen moeten toepassen in de klinische praktijk en naar de resultaten moeten 
handelen: er zullen namelijk patiënten worden geïdentificeerd die specifieker moeten 
worden behandeld, maar er zullen ook patiënten worden onderscheiden die geen 
behandeling behoeven. Ook bedrijven moeten enkele uitdagingen onder ogen zien: 
het marktaandeel van sommige producten kan afnemen, terwijl tegelijkertijd ook de 
waarde van een product juist kan toenemen doordat een grotere subpopulatie wordt 
geïdentificeerd of een behandelingseffect groter is in bepaalde patiënten.
Selectie van de optimale therapie, zal uiteindelijk het behandelingseffect vergroten, 
ongunstige bijwerkingen voorkomen, de therapietrouw van een behandeling vergro-
ten, de trial-en-error-aanpak verminderen en uiteindelijk leiden tot een vermindering 
in kosten van de gezondheidszorg. Toekomstige trials zullen moeten worden opgezet 
waarbij patiëntkarakteristieken die de respons op behandeling beïnvloeden worden 
meegenomen. Alleen als innovatieve, nieuwe therapeutische concepten en toekom-
stige klinische studies deze verschillende aspecten in acht nemen, kan de behandeling 
van hartfalen aanzienlijk worden verbeterd.
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10 jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met wetenschappelijk onderzoek. 
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Mariëlle, van het begin van onze studie tot het begin van onze carrière, we hebben van 
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gewoon verder gegaan waar we waren gebleven. Werk en privé, op veel vlakken zitten 
we op één lijn en dat voelt heerlijk!
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