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DuTCH suMMARy – nEDERlAnDsE sAMEnVATTInG

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Het is een zware last voor 
de patiënt en onze gezondheidszorg. Bij een normaal hartritme ontstaat een elektrische 
prikkel in de sinusknoop welke zich regelmatig verspreidt over de boezems. Boezemfibril-
leren zorgt voor een onregelmatig en meestal snel hartritme. Anders dan bij kamerfibril-
leren blijft bij boezemfibrilleren een groot deel van de pompfunctie behouden omdat de 
kamers wel samentrekken, maar de boezemsamentrekking verloopt chaotisch, waardoor 
de boezem het bloed niet efficiënt naar de kamer pompt. Twee derde van de patiënten 
met boezemfibrilleren heeft hiervan klachten. Dit betreft meestal hartkloppingen, kort-
ademigheid, zwakte, duizeligheid, verminderde inspanningstolerantie of kortademigheid. 
Maar ook pijn op de borst, flauwvallen en zelfs beroerte kunnen voorkomen.
Boezemfibrilleren komt vaker voor bij ouderen en met name als er sprake is van onderlig-
gende risicofactoren (bijvoorbeeld hoge bloeddruk, suikerziekte, atherosclerose van de 
kransslagvaten, hartkleplijden, schildklierproblemen, hartfalen of obesitas), maar ook op 
zichzelf is boezemfibrilleren geassocieerd met hartfalen en overlijden.
Het mechanisme van boezemfibrilleren is nog steeds niet volledig begrepen en verschilt 
waarschijnlijk per patiënt. Een belangrijke factor is dat elektrische prikkels bij boezemfi-
brilleren niet in de sinusknoop maar op verschillende plaatsen in de boezems ontstaan, 
meestal bij de longvenen.
Als boezemfibrilleren eenmaal bestaat, treedt een geleidelijk proces van structurele 
remodellering (veranderde geleidingseigenschappen en verlittekening) van de boezems 
op. Deze remodellering maakt de boezems meer ontvankelijk voor fibrilleren, waardoor 
de patiënt in een vicieuze cirkel belandt en het steeds moeilijker wordt om spontaan weer 
in een rustig en regelmatig hartritme te komen. In andere woorden, boezemfibrilleren 
is een progressieve ziekte en om deze reden is het heel belangrijk om het vroegtijdig te 
diagnosticeren en te behandelen.
De richtlijnen adviseren anti-aritmica als eerste behandeling van boezemfibrilleren, 
hoewel het succes beperkt is en deze medicatie ook bijwerkingen kent. Voor patiënten 
die ondanks medicatie veel klachten van terugkerend of aanhoudend boezemfibrilleren 
hebben, wordt een katheterablatie geadviseerd. Met deze methode kan via de lies toe-
gang tot de binnenkant van het hart worden verkregen. Door puntsgewijs branden met 
radiofrequente energie of circulair vriezen met een vriesballon worden de longvenen van 
de linker boezem geïsoleerd om zodoende het boezemfibrilleren te stoppen. Een alterna-
tief voor deze methode is thoracoscopische behandeling, waarbij via een kijkoperatie in de 
borstkas beiderzijds de longvenen middels een klem worden geïsoleerd; pulmonaalvene 
isolatie (PVI). Dit vindt plaats op de buitenzijde van het kloppende hart.



154

Nederlandse samenvatting

Het doel van dit proefschrift was om de uitkomsten van verschillende minimaal invasieve 
ablatiemethodes te onderzoeken bij patiënten met symptomatisch boezemfibrilleren 
zonder effect van anti-aritmische medicatie.
In Hoofdstuk 1 werden de ziekte boezemfibrilleren en de verschillende behandelop-
ties voorgesteld. Wij hebben diverse ablatiemethodes onderzocht bij meerdere type 
patiënten. Uit de huidige literatuur blijkt dat onderliggende risicofactoren zoals hoge 
bloeddruk, suikerziekte en obesitas negatieve invloed hebben op zowel het ontstaan 
van boezemfibrilleren als op de uitkomsten van de behandeling ervan. In Hoofdstuk 2 
onderzochten we een groep patiënten die katheter ablatie (met radiofrequente energie) 
ondergingen. Het lange termijn succes van deze methode was lager in de groep patiën-
ten met obesitas. Dat AF behandeling bij deze patiënten uitdagend kan zijn, en dat het 
behandelen van risicofactoren (met name overgewicht) belangrijk is, werd geïllustreerd 
door de patiënt beschrijving in Hoofdstuk 3. Het is gebruikelijk om de eerste 3 maanden 
na ablatie wetenschappelijk gezien een onregelmatig hartritme te negeren, dit is bekend 
als de “blanking period”. In een opiniestuk (Hoofdstuk 4) beschreven wij aan de hand 
van beschikbare literatuur waarom wij deze periode te lang vinden. Als alternatief voor 
katheter ablatie is de laatste jaren meer aandacht voor chirurgische behandeling van 
boezemfibrilleren, in het bijzonder voor thoracoscopische ablatie. In Hoofdstuk 5 hebben 
wij de 1-jaars resultaten van katheter PVI (met radiofrequente energie) vergeleken met 
thoracoscopische PVI. Hieruit blijkt dat thoracosopische PVI effectiever is om stabiel sinus 
ritme te bewerkstelligen, maar dat de patiënten die deze procedure ondergaan ook meer 
complicaties kennen. Na deze veelbelovende resultaten hebben we in Hoofdstuk 6 de 
middellange termijn (2 jaar) uitkomsten van een grotere groep patiënten verzameld, in 
ziekenhuizen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat thoracoscopische PVI een effectieve 
behandeling is voor boezemfibrilleren maar dat complicaties wel een punt van aandacht 
zijn. Vervolgens beschrijven we in Hoofdstuk 7 de lange termijn (5 jaar) resultaten van een 
specifieke patiënten populatie; patiënten met aanvalsgewijs (paroxysmaal) boezemfibril-
leren. In dit onderzoek hebben we aangetoond dat het succes van thoracoscopische PVI 
op lange termijn behouden blijft. Een van de risico’s van boezemfibrilleren is beroerte; 
het losschieten van stolsels naar de hersenen. Deze stolsels kunnen ontstaan door het 
onvolledig samentrekken van de linker boezem door boezemfibrilleren. Het linker hartoor 
is bijzonder gevoelig voor stolselvorming door haar anatomie. Thoracoscopische ablatie 
biedt de mogelijkheid om het linker hartoor te sluiten, hiervoor gebruiken wij een speciaal 
ontwikkelde clip. In hoofdstuk 8 onderzoeken we het effect van het “clippen” van het 
linker hartoor op de hartfunctie door 2 groepen patiënten te vergelijken. In een groep 
is het hartoor wel gesloten, in de andere groep niet. Dit onderzoek toonde aan dat de 
knijpfunctie van de linker boezem niet wordt aangetast door het clippen maar dat op-
slagfunctie en doorgeeffunctie van de linker boezem wel verminderd zijn, of het hartoor 
gesloten is of niet. Deze interessante bevinding heeft ons aangezet om ook de functie van 
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de rechterkamer te onderzoeken. In Hoofdstuk 9 werd de rechter kamerfunctie met echo 
beoordeeld 6 maanden na respectievelijk; katheter cryoballon PVI en thoracoscopische 
PVI. Echo onderzoek in deze kleine groep patiënten toonde een duidelijke verslechtering 
van de rechterkamer functie na thoracosopische PVI, waar dit in de cryoballon groep niet 
het geval was. Omdat we vermoeden dat dit komt door verklevingen in combinatie met 
het open laten van het hartzakje, hebben we onze operatiemethode aangepast. We sluiten 
het hartzakje aan de rechter kant nu standaard met een enkele hechting. Tot slot hebben 
we in Hoofdstuk 10 een uitgebreid overzicht gegeven van de beschikbare kennis van de 
functie van de linker boezem, gerelateerd aan boezemfibrilleren. Hieruit volgen adviezen 
voor de chirurgische behandeling voor boezemfibrilleren in verschillende patiëntencate-
gorieën. Daarbij roepen we ook op om beter lange termijn onderzoek te doen met echo of 
MRI-scan om de hartfunctie na boezemfibrilleren ablatie te vervolgen.
Boezemfibrilleren is een complexe ziekte met veel verschillende behandelopties. De mo-
derne behandeling van boezemfibrilleren vraagt daarom maatwerk van een team waarin 
de cardioloog en hartchirurg maar ook de revalidatiearts en verpleegkundig specialist een 
belangrijke rol spelen.
Dit proefschrift onderschrijft het belang  samenwerken. Een hartteam benadering zal in de 
kliniek de besluitvorming rondom patientselectie en ablatiemethodiek verbeteren,en in 
het wetenschappelijk onderzoek  de kennis over boezemfibrilleren vergroten. Dit teneinde 
de rezullen uiteindelijk de uitkomsten van boezemfibrilleren ablatie nog verder verbete-
ren.
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