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NederlANdse sAmeNvAttING

Op dit moment is het niet mogelijk hartfalen (HF) te genezen. De behandeling richt zich 
daarom op het verbeteren van de symptomen en kwaliteit van leven. HF resulteert vaak 
in een afgenomen zuurstoftransport naar de organen en daarmee in klachten zoals 
vermoeidheid en inspanningsintolerantie. Het zuurstoftransport wordt echter door 
meerdere factoren bepaald. Deze thesis onderzoekt de rol van twee veel voorkomende 
aandoeningen, ook wel comorbiditeiten genoemd, bij patiënten met HF die resulteren 
in verminderd zuurstoftransport: anemie (bloedarmoede) en ijzerdeficiëntie. Het is 
bekend dat anemie en ijzerdeficiëntie grote effecten hebben op de kwaliteit van leven 
van patiënten met HF. Daarom zijn deze twee comorbiditeiten interessante behande-
lingsmogelijkheden. Hoewel grote overlap tussen beide aandoeningen bestaat, wordt 
steeds vaker het onderscheid gemaakt. Het onderscheid wordt gemaakt aangezien ze 
onafhankelijk van elkaar effecten hebben op de kwaliteit van leven en de overleving van 
patiënten met HF. Deze thesis draagt bij aan deze gedachte door de directe negatieve 
effecten van ijzerdeficiëntie op de contractiele functie van menselijke cardiomyocyten 
aan te tonen in vitro. 

In het eerste deel van de thesis wordt anemie behandeld. Anemie komt veel voor bij 
patiënten met HF (30-50%) en is geassocieerd met meer symptomen en mortaliteit.1–3 
Bloedtransfusies en erytropoëtine (EPO) kunnen snel het hemoglobinegehalte verho-
gen, maar hebben geen positief effect op de prognose van patiënten. In hoofdstuk 
2 wordt de behandeling van anemie besproken. Een groot aandeel in dit hoofdstuk is 
weggelegd voor de behandeling met recombinant (kunstmatig) EPO. Endogene (mens-
eigen) EPO-spiegels, voornamelijk door de nieren geproduceerd, zijn vaak verhoogd in 
patiënten met HF.4–7 Het verder verhogen door het behandelen met recombinant EPO 
kan daardoor in theorie nadelig zijn. Het was ons doel om te onderzoeken of de endo-
gene EPO-spiegel invloed heeft op het aanslaan van de behandeling van recombinant 
EPO. Er is echter weinig bekend over endogeen EPO. Vandaar dat we begonnen met 
het bestuderen van endogeen EPO in een groot aantal mensen representatief voor de 
algehele populatie in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. We laten zien dat hoge spiegels 
van endogeen EPO geassocieerd zijn met cardiovasculaire risico factoren. Onafhankelijk 
van dit effect is een verdubbeling van het endogene EPO geassocieerd met een 32% 
hoger risico op het ontwikkelen van HF. Tevens zijn hoge EPO-spiegels geassocieerd 
met beroertes. Eerder is al gerapporteerd dat een behandeling met recombinant EPO 
kan leiden tot meer beroertes en trombo-embolieën in patiënten met HF.10,11

De genoemde bevindingen versterkten onze gedachte dat het geven van recombinant 
EPO nadelig kan zijn in patiënten met HF, met name in de patiënten met een hoge 
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endogene EPO spiegel. We hebben de respons op darbepoetin-alfa, een vorm van 
recombinant EPO, onderzocht in hoofdstuk 5. Na 2 doseringen blijkt een kwart van 
de patiënten met HF geen of nauwelijks een toename te laten zien in hemoglobine. Dit 
zijn ook de patiënten met de slechtste prognose. Helaas konden we niet op voorhand 
voorspellen welke patiënten niet goed zouden reageren. Een hoge endogene EPO-
spiegel was geassocieerd met een slechte reactie op darbepoetin-alfa, maar voorspelde 
dit niet nauwkeurig genoeg. Het wordt nu in de richtlijnen aangeraden om anemie te 
behandelen door onderliggende oorzaken te identificeren en te corrigeren.12 Van deze 
oorzaken is een ijzertekort het vaakst voorkomend en belangrijkst.13

IJzer is een essentieel sporenelement, benodigd voor vele cellulaire processen als co-
factor in enzymen en zuurstof transporterende eiwitten. Het ijzer metabolisme wordt 
strikt gereguleerd en ijzer wordt op verschillende plekken en in verschillende vormen 
opgeslagen. Hierdoor is het moeilijk de ijzerstatus te bepalen. In hoofdstuk 5, wilden 
wij een gevalideerde definitie opstellen met behulp van de gouden standaard van ijzer 
bepaling: het beenmerg biopt. Met behulp van het beenmerg biopt laten we zien dat 
40% van de patiënten met HF een ijzertekort heeft (zie figuur 1 voor een vergelijk met 
gezonde vrijwilligers) en dat ijzertekort het beste vastgesteld kan worden met behulp 
van een TSAT <20%. Patiënten met een ferritine <100ng/mL en een TSAT ≥20% worden 
op dit moment behandeld alsof ze een ijzertekort hebben. Onze data laat zien dat 
dit mogelijk niet juist is. Deze patiënten hebben geen ijzertekort in hun beenmerg en 
hebben niet een slechtere prognose dan andere patiënten met HF. Tevens hebben deze 
patiënten geen voordeel van behandeling met intraveneus ijzer. 
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figuur 1 – de prevalentie van ijzertekort volgens de ijzerkleuring van het beenmerg. De pre-
valentie van ijzertekort in gezonde deelnemers (n=7) en patiënten met HF die op de wachtlijst staan 
voor een bypassoperatie (n=42), vervolgens ingedeeld naar de aanwezigheid van anemie volgens 
de WHO definitie (mannen: Hb < 8.1 mmol/L [13.0 g/dL], vrouwen: Hb < 7.45 mmol/L [12.0 g/dL]). 
IJzertekort is hier gedefinieerd als minder dan 10% van de erythroblasten (voorlopers van de rode 
bloedcel) die ijzer bevatten. HF – heart failure.
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In een beenmerg biopt kan ook gekeken worden naar de pathofysiologie van het 
ijzertekort. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een absoluut tekort aan ijzer, 
bijvoorbeeld door bloedverlies of te weinig inname van ijzer, en een lage beschik-
baarheid van ijzer wanneer het “gevangen” zit in witte bloedcellen.14,15 In hoofdstuk 
7 hebben we dit onderscheid gemaakt. Een laag ferritine (<128ng/mL) is een goede 
indicator voor een absoluut tekort aan ijzervoorraad. Patiënten met een toereikende 
ijzervoorraad (ferritine≥128ng/mL) maar desalniettemin een ijzertekort benoemen we 
“gebrekkig ijzer gebruik”, aangezien het ijzer wel in voorraad is, maar het niet door de 
juiste cellen gebruikt kan worden. Een absoluut ijzertekort is geassocieerd met anemie, 
een lage kwaliteit van leven en een slechte prognose. Een gebrekkig ijzer gebruik is 
geassocieerd met inflammatie. Patiënten met een gebrekkig ijzer gebruik hebben een 
prognose gelijk aan die van andere HF-patiënten. Deze patiënten hebben mogelijk geen 
baat bij behandeling met intraveneus ijzer. Immers, er is voldoende ijzer maar dit kan 
niet juist gebruikt worden. 

De vorige hoofdstukken hebben laten zien dat de effecten van een ijzertekort verder 
reiken dan anemie. Wij hebben de geïsoleerde effecten van ijzertekort op menselijke 
cardiomyocyten bestudeerd in hoofdstuk 8. Stamcellen zijn tot cardiomyocyten gedif-
ferentieerd en vervolgens is het ijzer weggevangen met deferoxamine. Het ijzertekort 
veroorzaakt een afgenomen mitochondriële functie, door minder functionerende 
mitochondriële ijzer-zwavel complexen I t/m III. Gelijkend aan studies in dieren en 
metingen in hartweefsel van patiënten zijn de heem afhankelijke complexen IV en V 
gespaard.16,17 De cardiomyocyten met een ijzertekort hadden minder ATP beschikbaar 
en een verminderde contractiekracht en relaxatie-snelheid. Deze effecten zijn bijna vol-
ledig omkeerbaar na het toevoegen van transferrine gebonden ijzer. De bevindingen 
zouden de slechte inspanningscapaciteit en prognose van patiënten met HF en een 
ijzertekort kunnen verklaren, alsook de verbetering na behandeling met intraveneus 
ijzer.2,3 Het moet echter benadrukt worden dat het hier bestudeerde ijzertekort zeer 
heftig is en waarschijnlijk niet volledig representatief voor wat we zien in patiënten.

De beschreven data laten een rol zien voor ijzer in het verergeren van HF. In hoofdstuk 9 
onderzoeken we de associatie tussen ijzerstatus en de belangrijkste veroorzaker van HF: 
coronairlijden. Met behulp van genetische data laten we zien dat een hogere ijzervoor-
raad en beschikbaarheid beschermend werken voor het optreden van coronairlijden. 
Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of suppletie van ijzer dan ook het optreden 
van coronairlijden kan voorkomen. Daarnaast zal toekomstig onderzoek zich richten op 
de effecten van intraveneus ijzer op de prognose van patiënten met HF en eventuele 
effecten op de skeletspieren, waar ijzer een vergelijkbare rol speelt als die in het hart.
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dANkwoord

De hoofdstukken zijn geschreven, de introductie en discussie staan op papier. Het 
moeilijkste gehad? Welnee. Bij dezen het lastigste, maar ook een van de mooiste stuk-
ken: op papier een poging om recht te doen aan iedereen die mij de afgelopen jaren 
gesteund en geholpen heeft in het realiseren van dit proefschrift. 

Om te beginnen mijn eerste promotor, prof. dr. Peter van der Meer. Beste Peter, vanaf 
het allereerste begin heb ik mij op mijn plek gevoeld onder jouw begeleiding. Jouw 
enthousiasme voor het onderzoek, ambitie en positieve aanpak motiveerden mij en 
hebben geleid tot mooie projecten en resultaten. Ik waardeer je eerlijkheid en de ruimte 
die je mij gaf om projecten een eigen draai te geven en mij te ontwikkelen als onder-
zoeker. Ook ben ik je zeer dankbaar voor je steun en hulp bij mijn plannen om een jaar 
naar Stockholm te gaan.

Prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen. Beste Dirk Jan, dank voor je inspirerende visie. Mede 
door jouw mentaliteit van aanpakken is het mogelijk geweest de projecten in twee jaar 
te voltooien. Ik herinner mij nog altijd de eerste les: zorg dat elk manuscript één duide-
lijke boodschap uitdraagt. Je wist altijd de waarde van resultaten goed in te schatten en 
het te verpakken tot één duidelijk verhaal.

Beste prof. dr. D. de Zeeuw, prof. dr. C.A.J.M. Gaillard en prof. dr. M.P. van den Berg, 
hartelijk dank voor het plaatsnemen in de leescommissie en jullie tijd en moeite om mijn 
proefschrift te beoordelen.

Prof. dr. Adriaan Voors, beste Adriaan, mijn eerste contact bij de cardiologie was met 
jou. Jouw gedrevenheid en passie hebben mij aangespoord een promotietraject in de 
cardiologie te beginnen. Ik heb je begeleiding altijd als zeer prettig ervaren en ik ben je 
dankbaar voor je directe, eerlijke en stimulerende commentaar.

IJsbrand en Vincent, jullie hebben mij wegwijs gemaakt op de onderzoeksafdeling en de 
basis gelegd voor mijn promotietraject. IJsbrand, dankzij jouw werk is de DEFINE-HF-
studie een succes geworden. Bedankt.

Martijn, toen ik aan ons gezamenlijke ijzer project begon, wist ik niet goed wat te ver-
wachten. Hoe moesten we een project tussen de “voor- en achterkant van de gang”, 
tussen de biologen en artsen, vormgeven? Dankzij jou werd het een succesvol project 
en ben ik zo enthousiast geworden over het experimentele onderzoek dat ik mij nu ook 
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aan de achterkant van de gang bevind. Ik prijs mijzelf rijk met onze samenwerking en 
vriendschap. Dankje. Ik kijk ernaar uit om nog lang samen te blijven werken.

Nils, jou hoef je nooit om hulp te vragen. Jij ziet al in dat iemand hulp nodig heeft 
voordat diegene het zelf door heeft. Dank voor vele interessant discussies, je gezellig-
heid, enthousiasme en een geweldig congres in München.

Haye, vanaf het begin hebben wij hetzelfde traject doorlopen. We hebben samen ge-
leerd, “geSTATAt”, gefietst, gebaald en gevierd. Nu zullen onze wegen tijdelijk scheiden, 
maar contact zullen we houden. Ik hoop je over een jaar in de kliniek weer te zien en 
nog vele jaren fijn samen te werken.

Essentieel voor plezier in het werk zijn je collega’s. En bij de (experimentele) cardiologie 
betreft dit een geweldige groep mensen. David, Abdullah en Niek (dank voor alle hulp 
met de genetische data), Mathilde, Gijs, Atze, Jasper, Katya, Pedro, Tim, Annet, Karla, 
Lisa, Tom, Licette, Jozine, Salva, Carolin, Joylene, Aad, Eline, Koen, Laura, Minke, Hanna, 
Thomas, Anne, Lysanne, Frank, Chris, Mattia, Harmen, Jan, Mariëlle, Meelad, Ruben de 
W., Ruben E., Bao-Oanh, Bastiaan, Yuya, Lawien, Hilde, Carlijn, Johanneke, Tom van L, 
Yldau, Quint, Anne-Marie, Bernadet, Joost, Sebastiaan, Mario, Navin, Binyam, Herman, 
Arnold, Rogier, Wouter te R., Wouter M., Edgar, Diederik, Silke, Marloes, Martin, Christi-
ane, Janny, Jan, Bettine, Guido en Yanick. Bedankt voor alle leuke gesprekken, congres-
sen, borrels en meer.

Collega’s van de Cardio Research: Bernard, Ruben, Anja, Greetje, Gonda, Anke, Carolien, 
Trienke, Carlien, Margriet en Geert. Hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking.

Om een promotie mogelijk te maken, een afdeling draaiende te houden, moeten er veel 
zaken geregeld worden die nooit in manuscripten of presentaties genoemd worden. 
Danielle, Alma, Audrey, Carla, Irene en Karin: hartelijk dank voor jullie steun en hulp.

Iedereen van triatlon vereniging GVAV, en in het specifiek mijn ploeg- en trainingsgeno-
ten van de afgelopen jaren Jacob, Erik, Berry, Mathijs, Jorinde, Jacob, Rutger, Henk-Jan, 
Marcel, Anton, Bram en Harm-Jan, bedankt. Het is altijd fijn om onderdeel uit te maken 
van een groep mensen die dezelfde passie deelt. We hebben geweldige wedstrijden 
neergezet, mooie trainingsweekenden/weken gehad en leuke barbecues.

Luuk en Job, mijn kleine broertjes, dank voor alle leuke momenten en het zijn van de 
leuke broertjes die jullie zijn. We hebben lang samen fanatiek badminton gespeeld en 
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weekend na weekend deelgenomen aan toernooien en competitie. Ik vind het mooi om 
te zien hoe jullie met passie en toewijding het werk, de studie en hobby’s aanvliegen. 

Papa en mama, ik prijs mij gelukkig met jullie. Het liefst kom ik nog steeds elk weekend 
thuis, maar de uitstapjes waarbij we fietsen, wandelen en lekker lunchen combineren 
zijn meer dan een goed alternatief.

Tot slot, lieve Marjolein. Vanaf het begin stond jij aan mijn zijde. Dankzij jou heb ik 
soms een stapje terug kunnen doen en genoten van de kleine dingen. Ook als ik weer 
eens een dag of week te vol heb gepland, klaag je niet en genieten we van elk moment 
samen. Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun en liefde. Ik ben trots op de manier 
waarop jij in het leven staat en je bijdrage aan dit boekje. Ik kijk uit naar de toekomst 
samen, ons avontuur in Zweden en alles wat daarna komt.

Bedankt.

Niels
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