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Valorisatie 

Op dit moment lijden in Nederland 150.000 mensen aan 
hartfalen. Dit heeft een grote maatschappelijk impact aangezien 
dit gepaard gaat met ongeveer 70.000 ziekenhuisopnames en 
6500 sterfgevallen per jaar. De jaarlijkse kosten werden in 2007 
reeds op 455 miljoen euro geschat. Het is daarmee een van de 
belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Deze aantallen zul-
len in de komende jaren verder stijgen als gevolg van de vergrijz-
ing en door betere behandeling van acute cardiale ziektes, zoals 
hartinfarcten. (bron Nederlandse Hartstichting).
 
Van alle patiënten met hartfalen heeft ongeveer een kwart een 
geleidingsstoornis. Deze geleidingsstoornis geeft een dyssyn-
chrone (ongelijktijdige) elektrische activatie en contractie van het 
hart, wat uiteindelijk als gevolg heeft dat het hart minder goed 
contraheert en de hartfunctie vermindert. De behandeling van 
deze geleidingsstoornis is sterk verbeterd met de komst van cardi-
ale resynchronisatie therapie (CRT). Deze specifieke pacemaker 
therapie verbetert de prognose en vermindert de klachten van 
patiënten met dyssynchroon hartfalen. Momenteel worden er 
per jaar ongeveer 3000 CRT pacemakers geïmplanteerd. Echter 
uit meerdere studies blijkt dat nog steeds een derde tot de helft 
van de ontvangers van een CRT pacemaker niet of onvoldoende 
reageert op deze therapie. Naast de niet onaanzienlijke kosten 
aspect van deze pacemakers, is het van belang om te realiseren 
dat de patiënten wel aan de risico’s van het implanteren worden 
blootgesteld en aan eventuele complicaties van het hebben van 
een pacemaker, zoals infecties bij de pacemaker of de electro-
den. Een betere begrip van het onderliggende ziektebeeld en 
betere diagnose zijn dus van wezenlijk belang voor een optimali-
satie van de behandeling.

In dit proefschrift gaat het vooral om het betere begrip van het 
ziektebeeld. Om dit begrip te verbeteren is gebruik gemaakt van 
proefdieren, waarbij de meeste resultaten zijn voortgekomen uit 
een honden model. Het onderzoek kon niet in mensen worden 
uitgevoerd omdat veel metingen uitgebreid en invasief zijn 
(katheters en andere apparatuur worden in het lichaam gebracht). 
Daarnaast zijn ook een groot aantal weefselmonsters van het hart 
genomen zijn. We zijn ons bewust van de maatschappelijk impli-
caties van het gebruik van grote proefdieren voor onderzoek. We 
hebben ook uitvoerig gediscussieerd of er alternatieven zijn voor 
het gebruik van honden. Echter, het geleidingsysteem van andere 
diersoorten is dermate anders dan die van de hond en de mens 
dat in verscheidene studies gebleken is dat een geleidingsstoor-
nis in andere diersoorten niet te vergelijken is met die in de mens 
of hond. Om de translationele waarde van het onderzoek zo 
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groot mogelijk te laten zijn is daarom voor de hond als proefdier 
gekozen. Daarnaast hebben we altijd getracht om de aantallen 
te reduceren en de proeven te verfijnen ter vermindering van het 
ongerief.

Het onderzoek, zoals dat in dit proefschrift beschreven is, valt 
onder een groter, overkoepelend project genaamd “Biomarkers 
to predict cardiac failure, arrhythmias and success of treatment 
(COHFAR)”. Dit project valt onder CTMM (Center for Translation-
al Molecular Medicine), een publiek-privaat samenwerkingsver-
band voor translationeel onderzoek. Het COFHAR project heeft in 
de afgelopen vijf jaar goede resultaten opgeleverd.

De belangrijkste mogelijk translationele resultaten van dit pro-
motie onderzoek worden hier besproken. Allereerst bleken de 
recent ontdekte microRNAs sterk en volgens een vast patroon te 
veranderen in harten met dyssynchroon hartfalen. Deze gegevens 
hebben bijgedragen tot een beter begrip van het proces van 
hypertrofie en fibrose in de hartspier. Toekomstig onderzoek zal 
moeten uitwijzen of deze microRNAs gebruikt kunnen worden als 
biomarker ter voorspelling van het effect van CRT en/of ingezet 
kunnen worden voor de behandeling van dyssynchroon hartfalen.

Vervolgens heeft een nauwe samenwerking met de Universiteit 
van Utrecht geresulteerd in de publicatie van hoofdstuk 7 dat het 
mogelijk nut van CNA35 als biomarker voor myocardiale fibrose 
beschrijft.

Tenslotte heeft dit onderzoek aangetoond dat anti-aritmische 
geneesmiddelen nog voorzichtiger gebruikt moeten worden in 
harten met dyssynchroon hartfalen dan in normale harten, omdat 
ze de elektrische geleiding nog verder vertragen. Tevens bleek 
dat het aanvankelijk positief beoordeelde nieuwe geneesmiddel 
Vernakalant de mate van dyssynchronie en de pompfunctie even-
veel verslechterde als het conventionele Flecainide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




