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InleIdIng 

Hart- en vaatziekten is de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Bijna een derde van 
alle sterfte wordt veroorzaakt door hart- en vaatziekten. In 2012 zijn er 17.5 miljoen men-
sen gestorven aan hart- en vaatziekten, waarvan 7 miljoen aan een coronaire hartziekte. 
Door primaire preventie, zoals in de vorm van het ontmoedigen van roken en een betere 
behandeling van hart- en vaatziekten is het aantal doden de laatste jaren afgenomen. 
Echter, het aandeel in alle sterfte vergeleken met andere ziektes is juist gestegen. Mede 
door de veroudering van de samenleving is de schatting dat de absolute mortaliteit 
door hart- en vaatziekten in 2030 zal zijn toegenomen tot 23.6 miljoen doden. Een 
verbetering in de behandeling zal echter gepaard gaan met een langere periode van 
chronische ziekte, wat betekent dat ook de morbiditeit flink zal toenemen.

Coronaire hartziekte is de meest voorkomende hart- en vaatziekte en wordt onderver-
deeld in angina pectoris, hartinfarct en plotse hartdood als gevolg van kransslager ver-
nauwingen. In dit proefschrift ligt de focus op het hartinfarct. De behandeling voor een 
hartinfarct bestaat onder andere uit het opheffen van de kransslagader vernauwingen 
door een dotterbehandeling of het omleiden van de bloedtoevoer middels een bypass 
operatie. Voor de secundaire preventie is medicatie (antistollingsmiddelen, betablok-
kers, statines en ‘angiotensin converting enzyme’ remmers) van belang. Dit voorkomt 
nieuwe opnames en verlaagt de sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten. Ondanks 
de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, komt 1 op de 5 mensen opgenomen 
met een hartinfarct binnen vijf jaar te overlijden. Om de incidentie van hartinfarct verder 
terug te brengen zullen we de primaire preventie moeten verbeteren. Een tweede uitda-
ging is het aanpakken van de morbiditeit en mortaliteit door een betere risico inschat-
ting, beter begrip van de ziekte en nieuwe behandelingen om hartfalen na hartinfarct 
te voorkomen.

doel van het proefschrift 

In een poging de primaire en secundaire preventie van hartinfarct verder te optimali-
seren hebben we het risico op hartinfarct in de bevolking geëvalueerd, met name het 
noordelijke deel van Nederland. Ten tweede hebben we getracht een beter inzicht te 
krijgen in de voorspellers van hartspier dysfunctie en slechte prognose na een hartin-
farct. Ten derde hebben we nieuwe therapieën onderzocht, in toevoeging op de huidige 
behandeling, gericht op het voorkomen van hartspier dysfunctie en het verbeteren van 
de mortaliteit en morbiditeit na een hartinfarct.
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deel I 

In deel I werden inzichten in risicofactoren van hart- en vaatziekten in de Noord-
Nederlandse bevolking behandeld. Door veranderingen in leefstijl, verouderende 
samenleving en andere factoren zal de prevalentie van hart- en vaatziekten verder 
toenemen in de nabije toekomst. Epidemiologische studies zijn essentieel om met hart- 
en vaatziekten geassocieerde determinanten als leefstijl, genetica en omgeving beter 
te begrijpen. Uit hoofdstuk 2 is op te maken dat de ziektelast van hart- en vaatziekten 
en de risicofactoren voor hart- en vaatziekten van de ca. 160.000 deelnemers aan de 
LifeLines Cohort studie enorm hoog is. Bijna 3 op de 4 deelnemers had een of meerdere 
risicofactoren. Daarnaast had 9% van de deelnemers onder de 65 jaar en 28% van de 65-
plus deelnemers een of meerdere hart- en vaatziekte(n). De prevalenties komen min of 
meer overeen met de statistieken gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Verder is naar voren gekomen dat het merendeel van de deelnemers met een verhoogde 
bloeddruk, verhoogd cholesterol of diabetes (risicofactoren voor het krijgen van een 
hartinfarct) hiervoor niet wordt behandeld met medicijnen. Van de deelnemers met een 
≥5% 10-jaars risico op overlijden aan hart- en vaatziekten (berekend met de Systematic 
Coronary Risk Evaluation Project risicoscore) gebruikte meer dan de helft geen medi-
catie om hart- en vaatziekten te voorkomen. In hoofdstuk 3 werden deelnemers van 
hetzelfde cohort onderzocht op electrocardiografische tekenen van een doorgemaakt 
hartinfarct zonder dat dit bekend was. Wat hierbij opviel was dat de verhouding van een 
niet eerder onderkend hartinfarct vooral hoog was bij jonge individuen en vrouwen. 
Opmerkelijk was ook, dat 1 op de 4 hartinfarcten niet onderkend waren en dat dit, 
onafhankelijk van andere risicofactoren, geassocieerd was met verhoogde mortaliteit.

deel II 

Deel II richtte zich op het voorspellen van het risico op hartspier dysfunctie na een hart-
infarct. Huidig gebruikte risicoscores, zoals de TIMI en de GRACE score, maken minimaal 
gebruik van hart-specifieke biomarkers. In hoofdstuk 4 werd de piekwaarde van creatine 
kinase-MB, een van de hart-specifieke biomarkers, herbevestigd. In een substudie van 
de GIPS-III (Glycometabolic Intervention as Adjunct to Primary Coronary Intervention in 
the ST-Segment Elevation Myocardial Infarction trial) werd gekeken naar voorspellers 
van infarct grootte en linker ventrikel ejectie fractie (een maat voor de pompfunctie van 
het hart) bij patiënten met een hartinfarct, die tevens een dotterbehandeling hadden 
ondergaan. Infarct grootte en linker ventrikel ejectie fractie werden vier maanden na 
het ontstaan van het hartinfarct gemeten met een MRI (magnetic resonance imaging). 
Hart-specifieke biomarkers bleken de sterkste voorspellers, beter dan klinische patiënt- 
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kenmerken of angiografische factoren tijdens de dotterbehandeling. De toegevoegde 
waarde van deze laatste factoren was beperkt. Afkappunten van biomarkers voor 
indeling naar een klein, middelgroot tot groot infarct werden getest op verband met 
mortaliteit. Een middelgroot infarct (piek creatine kinase-MB van ≥210 U/L en <380 
U/L) was geassocieerd met een 3 keer hogere 90-dagen mortaliteit, en een groot infarct 
(piek creatine kinase-MB van ≥380) was geassocieerd met een 6,5 keer hogere sterfte 
vergeleken met een klein infarct. In hoofdstuk 5 werd gekeken naar voorspellers van 
global longitudinal systolic strain (GLSS; een recent ontwikkelde methode voor het 
meten deformatie van de hartspier als maat voor linker ventrikel functie). Ook hier 
waren hart-specifieke biomarkers weer belangrijke voorspellers van verminderde GLSS 
waarde. Deze waarde was met echo op twee tijdspunten gemeten, namelijk tijdens de 
ziekenhuisopname ten tijde van het hartinfarct en na vier maanden. Welke van de drie 
kransslagaders betrokken was bij het hartinfarct en de angiografische metingen voor 
hartschade waren tevens van belang. GLSS correleerde goed met infarct grootte en 
linker ventrikel ejectie fractie. Het beloop van de GLSS waarde vanaf ziekenhuisopname 
tot vier maanden na het hartinfarct werd met name bepaald door welke kransslagader 
betrokken was bij het hartinfarct. Wanneer de linker kransslagader (left anterior descen-
ding artery; de belangrijkste slagader voor de bloedvoorziening van de linker kamer) 
betrokken was, was de verbetering van de GLSS waarde in de eerder genoemde periode 
van vier maanden het grootst.

deel III 

In deel III werden nieuwe therapieën gericht op het terug dringen van het risico op linker 
ventrikel dysfunctie en het verbeteren van de prognose na een hartinfarct onderzocht. 
Verschillende therapieën, gericht op het metabolisme en op inflammatie, kwamen aan 
bod. In de eerder genoemde GIPS-III studie werden 380 patiënten met een hartinfarct 
vier maanden behandeld met metformine (een medicijn wat vaak voorgeschreven 
wordt bij mensen met diabetes) of met een placebo. Metformine zou volgens eerdere 
experimentele en klinische studies een beschermende werking hebben tijdens een 
hartinfarct door een mogelijk positief effect op het cel metabolisme. Het is al bekend 
dat de metformine behandeling bij patiënten die deelnamen aan de GIPS-III studie 
geen verbetering gaf van de linker ventrikel ejectie fractie vergeleken met placebo 
behandeling. In hoofdstuk 6 werden de effecten van vier maanden behandeling met 
metformine op de lange termijn, namelijk tot twee jaar na het hartinfarct, onderzocht. 
Hiervoor werd in eerste instantie gekeken naar de totale sterfte aan hart- en vaatziekten, 
het aantal nieuwe hartinfarcten en nieuwe dotterbehandelingen op de plek waar de ver-
nauwing zat tijdens het eerdere hartinfarct. De incidentie van deze gebeurtenissen tot 
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twee jaar na het infarct was relatief laag, 5%, en verschilde niet tussen de patiënten die 
een metformine behandeling hadden gehad vergeleken met de patiënten die placebo 
behandeling had gehad. De totale incidentie was echter dermate laag, dat bediscus-
sieerd kan worden of er überhaupt wel een verschil waargenomen had kunnen worden. 
Inflammatie is een andere belangrijke pijler in het herstel na een hartinfarct, waar tot op 
heden nog geen specifieke behandeling voor is. Hoge concentraties van inflammatoire 
markers, zoals cytokines, worden gevonden bij hartinfarct en bij hartfalen en zijn ook 
geassocieerd met een verhoogd risico op linker ventrikel dysfunctie. Cytokines zijn 
signaalstofjes die worden uitgescheiden op verschillende plekken in het lichaam om 
de afweer op gang te helpen. Ze zijn ook betrokken bij processen als inflammatie. In 
hoofdstuk 7 werd een overzicht gegeven van studies gedaan met cytokine remmende 
therapieën voor de behandeling van hartinfarct en hartfalen. Veel dierexperimentele 
studies leken veelbelovend, maar in grotere klinische studies kwamen de verwachte 
positieve effecten niet naar voren. Naast de complexiteit van cytokine activatie en de ef-
fecten van het remmen hiervan was de gedachte dat het ontwerp van de studies een be-
langrijke verklaring zou kunnen zijn voor de gevonden diversiteit en inconsistentie van 
de studie resultaten. Een voorbeeld is het dierexperimenteel model van een hartinfarct. 
Er bestaan twee veel toegepaste modellen, namelijk een permanent strak aangetrokken 
touwtje om de kransslagader en een tijdelijk touwtje om de kransslagader met als ge-
volg dat de bloedvoorziening wordt onderbroken. Bij mensen ontstaat een hartinfarct 
veelal door langzaam ontstane kransslagader verkalking en plaque vorming in de wand 
wat ontaardt in plaque ruptuur, stolselvorming en een acute afsluiting van het vat. 
Meer natuurgetrouwe diermodellen met plaque ruptuur, spontaan of geïnduceerd, zijn 
al ontwikkeld en zouden wellicht andere resultaten hebben gegeven. In hoofdstuk 8 
werd het remmen van een van de cytokine receptoren betrokken bij het hartinfarct, 
namelijk interleukin-6 receptor, onderzocht in een diermodel. Uit eerdere studies bleek 
dat interleukin-6 waardes verhoogd waren rondom een hartinfarct en dat de hoogte 
van deze waarde geassocieerd was met linker ventrikel dysfunctie. De muizen in het 
gebruikte diermodel met een tijdelijke touwtje om de kransslagader kregen direct na 
het losmaken van het touwtje een interleukin-6 receptor remmer toegediend en ze 
werden hiermee wekelijks behandeld tot vier weken na het infarct. Aan het eind van 
deze periode bleek dat de linker ventrikel ejectie fractie gemeten met een MRI lager was 
bij de behandelde groep dan bij de placebo behandelde groep. In de overige metingen, 
zoals infarct grootte en andere functionele en histologische kenmerken, werden geen 
verschillen gezien. Een andere vergelijkbare studie met hetzelfde middel en een per-
manent touwtje om de kransslagader vond juist positieve effecten op de pompfunctie 
van het hart. Mogelijk verklaart het verschil in diermodel deze tegenstrijdige resultaten.






