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Hart- en vaatziekten behoren tot een 
van de belangrijkste doodsoorzaken in 
Nederland en de rest van de Westerse 
wereld. Het centraal bureau voor 
de statistiek schat dat in 2012 ruim 
39.000 mensen overleden aan hart- en 
vaatziekten in Nederland, waarvan bijna 
10.000 aan ischemische hartziekten. 
Tot deze laatste categorie behoort ook 
het acute myocardinfarct. Het acute 
myocardinfarct wordt in de meeste 
gevallen veroorzaakt door erosie of 
ruptuur van een atherosclerotische 
plaque in een kransslagader, hetgeen 
leidt tot stolselvorming en vernauwing 
of afsluiting van deze kransslagader. In 
ernstige gevallen kan de verminderde 
doorbloeding van de hartspier die hieruit 
voortvloeit plotse hartdood tot gevolg 
hebben. Indien dit niet het geval is, zal 
de patiënt zich doorgaans presenteren 
met klachten van pijn op de borst en 
afwijkingen op het elektrocardiogram 
(ECG) die correleren met de mate 
van afsluiting van de kransslagader 
en waarnaar de subtypen van het 
myocardinfarct vernoemd zijn. Bij een 
ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) is 
er doorgaans sprake van een volledige 
afsluiting van de kransslagader, terwijl 
bij een non-ST-elevatie myocardinfarct 
(NSTEMI) de afsluiting meestal 
onvolledig is. De behandeling van het 
acute myocardinfarct heeft als doel 
de doorbloeding van de hartspier te 
herstellen en bestaat uit een combinatie 
van medicamenteuze therapie en een 
dotterbehandeling, ook wel percutane 

coronaire interventie (PCI) genoemd. 
Bij een PCI procedure wordt meestal 
een stent geïmplanteerd omdat dit het 
openblijven van de kransslagader op 
langere termijn bevordert.

Dit proefschrift beschrijft het optreden 
en de behandeling van het acute 
myocardinfarct met specifieke 
aandacht voor de rol van het tijdstip 
van optreden van klachten en de tijd 
van klachten tot behandeling hierin. 
Het onderzoek voor dit proefschrift 
bestaat uit drie onderdelen.

In het eerste deel wordt het tijdstip van 
optreden van klachten onderzocht. Van 
het myocardinfarct is bekend dat het 
een 24-uurspatroon vertoont met een 
piekincidentie in de ochtenduren. Deze 
zogenaamde circadiane variatie wordt 
toegeschreven aan onder andere een 
plotse toename in sympaticus tonus, 
bloeddruk, hartslag en trombogeniciteit 
in de ochtend. Ook van plotse hartdood 
wordt verondersteld dat het onderhevig 
is aan circadiane variatie. Hoofdstuk 
1 is een literatuuroverzicht waarin de 
epidemiologie, circadiane variatie, 
en uitlokkende factoren van plotse 
hartdood worden beschreven. Plotse 
hartdood is verantwoordelijk voor 
meer dan 5% van de mortaliteit in de 
Westerse wereld en wordt in ongeveer 
80% van de gevallen veroorzaakt 
door ischemische hartziekten. De 
ochtenduren kunnen gezien worden 
als een uitlokkende factor voor plotse 
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hartdood, daar het op dit tijdstip 30% 
vaker voorkomt dan op basis van 
toeval verwacht mag worden. Naast 
de ochtenduren zijn er in de literatuur 
diverse andere uitlokkende factoren 
voor plotse hartdood geïdentificeerd, 
waaronder boosheid, stress, en 
lichamelijke inspanning.
In hoofdstuk 2 werd de verdeling van 
het optreden van stent trombose over 
de dag, week en seizoenen onderzocht 
in de database van de Mayo Clinic. 
Stent trombose is een relatief 
zeldzame maar gevreesde complicatie 
na stent implantatie in het kader van 
een PCI procedure. We vonden een 
predispositie voor het optreden van 
stent trombose in de ochtenduren in 
124 patiënten. Dit patroon was met 
name aanwezig in patiënten waarbij de 
getromboseerde stent minder dan een 
maand geleden geïmplanteerd was. 
Daarnaast werd geconstateerd dat 
het optreden van stent trombose gelijk 
verdeeld was over de week, maar wel 
vaker in de zomer voor leek te komen. 
Andere factoren die mogelijk stent 
trombose uitlokten in deze patiënten 
waren therapieontrouw, lichamelijke 
inspanning en infecties.
In hoofdstuk 3 werd onderzocht of 
er sprake is van circadiane variatie 
in infarctgrootte in STEMI patiënten. 
Hiertoe werd gebruik gemaakt van 
de gegevens van 6799 patiënten 
die primaire PCI ondergingen in 
Groningen en Zwolle. Infarcten die 
gepaard gingen met het optreden 

van klachten in de nacht waren 
het grootste, terwijl infarcten die ’s 
ochtends optraden gemiddeld 19% 
kleiner waren. Dit patroon kon niet 
verklaard worden door variaties in 
patiënt karakteristieken of tijd van 
klachten tot behandeling. In patiënten 
die reeds eerder een myocardinfarct 
hadden doorgemaakt werd een 
omgekeerd patroon gevonden. Deze 
bevindingen impliceren dat de hartspier 
in de ochtend mogelijk beter bestand is 
tegen een voorbijgaande episode van 
ischemie.

In het tweede deel van het proefschrift 
staat de tijd van het optreden van 
klachten tot behandeling centraal. In 
STEMI patiënten wordt dit tijdsinterval 
ook wel de ischemietijd genoemd. Het is 
zaak STEMI patiënten zo snel mogelijk 
middels primaire PCI te behandelen, 
omdat een langere ischemietijd is 
geassocieerd met meer infarctschade 
en een slechtere klinische uitkomst. Bij 
conventie is de start van de ischemietijd 
het door de patiënt gemelde tijdstip 
van optreden van klachten. Dit is 
echter subjectieve informatie die 
mogelijk niet overeenkomt met het 
daadwerkelijke tijdstip van afsluiting 
van de kransslagader. In hoofdstuk 
4 valideerden we het tijdstip van 
optreden van klachten met het beloop 
van troponine T, een marker van 
hartschade in het bloed, in 607 STEMI 
patiënten uit de Mayo Clinic die primaire 
PCI ondergingen. We stelden vast dat 
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het tijdstip van optreden van klachten 
in deze patiënten 4.2 uur later was 
dan op basis van troponine T waarden 
verwacht mocht worden. Dit fenomeen 
was met name uitgesproken bij oudere 
patiënten, patiënten met een lager 
lichaamsgewicht, patiënten die voor het 
eerst PCI ondergingen en bij patiënten 
waarbij de kransslagader onvolledig 
was afgesloten. De prognostische 
waarde van de ischemietijd verbeterde 
indien deze berekend werd aan de 
hand van troponine T waarden in 
plaats van tijdstip van optreden van 
klachten.
Prehospitale diagnose door 
ambulancepersoneel en directe 
verwijzing naar een centrum met 
PCI mogelijkheden is een effectieve 
methode gebleken om de ischemietijd 
zo kort mogelijk te houden in STEMI 
patiënten. In hoofdstuk 5 onderzochten 
we hoe vaak prehospitale diagnose 
faalt in Noordoost-Nederland en wat 
hiervan de consequenties waren in 846 
patiënten. De diagnose “STEMI” werd in 
15% van de gevallen niet prehospitaal 
gesteld, waardoor overplaatsing 
vanuit een centrum zonder PCI 
mogelijkheden noodzakelijk was. Dit 
verlengde de ischemietijd met 47% en 
kwam relatief vaker voor in vrouwen, 
diabeten, patiënten met een eerder 
doorgemaakt myocardinfarct en in 
patiënten waarbij de afstand tot het 
PCI centrum groter was. De mortaliteit 
in overgeplaatste patiënten was hoger, 
maar dit was grotendeels te verklaren 

door hun slechtere risicoprofiel.
Waar STEMI patiënten zo snel 
mogelijk middels primaire PCI 
behandeld moeten worden, ligt dit in 
patiënten met een NSTEMI complexer. 
In hoofdstuk 6 wordt de rol en timing 
van een invasieve behandelstrategie 
in NSTEMI patiënten beschreven. 
Bij opname dient in deze patiënten 
een risico-inschatting aan de hand 
van een gevalideerde risicoscore 
plaats te vinden. Laagrisicopatiënten 
kunnen onder goede observatie vaak 
medicamenteus behandeld worden. 
Indien het risico hoger is, wordt na 
medicamenteuze voorbehandeling 
vaak een invasief traject ingeslagen 
dat bestaat uit coronaire angiografie 
met aansluitend mogelijk een PCI 
procedure of coronaire bypass 
chirurgie. Het vroeg of laat inzetten 
van een dergelijk invasief traject is 
in verschillende gerandomiseerde 
klinische trials onderzocht. In 
hoofdstuk 7 bundelden we de 
resultaten van 8 studies om de 
optimale timing van invasieve 
behandeling te bepalen in 
5904 patiënten met instabiele 
angina pectoris of NSTEMI.  We 
concludeerden dat de beste klinische 
uitkomst werd verkregen wanneer 
invasief management 20-40 uur na 
opname werd geëffectueerd.

Het laatste deel richt zich op 
behandelstrategieën. Voorafgaand 
aan een PCI procedure kan trombus 
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aspiratie verricht worden. Het 
wegzuigen van stolsel tijdens deze 
handeling lijkt op theoretische gronden 
erg geschikt voor patiënten met stent 
trombose. Excessieve stolselvorming 
en obstructie van de vasculatuur beperkt 
namelijk het succes van conventionele 
PCI bij deze patiënten. In hoofdstuk 8 
werd het effect van trombus aspiratie 
voorafgaand aan PCI op het herstel 
van de doorbloeding van het myocard 
en klinische uitkomst onderzocht in 
113 patiënten met stent trombose. 
We vonden dat het verrichten van 
trombus aspiratie een onafhankelijke 
voorspeller was van verbeterde 
epicardiale en microvasculaire 
myocard reperfusie. Daarnaast traden 
minder procedurele complicaties op 
in patiënten die trombus aspiratie 
ondergingen. Mortaliteit na 1 jaar leek 
lager in patiënten die met trombus 
aspiratie behandeld waren, alhoewel 
deze studie te klein was om hier ferme 
uitspraken over te kunnen doen.
Naast de afgesloten (‘culprit’) 
kransslagader die het myocardinfarct 
veroorzaakt, worden in een deel van de 
STEMI patiënten aanvullende laesies 
gevonden tijdens de primaire PCI 
procedure. Als niet wordt gekozen voor 
coronaire bypass chirurgie, kunnen 
deze laesies behandeld worden tijdens 
de initiële PCI procedure (meervats 
PCI), tijdens een latere PCI procedure 
(gestageerde PCI), of conservatief 
behandeld worden (culprit PCI). 
Welke behandelstrategie resulteert 

in de beste klinische uitkomst is nog 
onduidelijk. In hoofdstuk 9 bundelden 
we alle gepubliceerde studies op 
dit gebied om te bepalen bij welke 
strategie de mortaliteit het laagste 
was. We includeerden 18 studies 
met een totaal patiëntenaantal van 
40.280. Analyse van deze studies liet 
zien dat gestageerde PCI resulteerde 
in de laagste mortaliteit na 30 dagen 
en 1 jaar, gevolgd door respectievelijk 
culprit PCI en meervats PCI.
Tenslotte werd in hoofdstuk 
10 de hypothese getoetst dat 
gerandomiseerde klinische trials naar 
niet-medicamenteuze interventies voor 
hart- en vaatziekten door een gebrek 
aan klinische eindpunten moeite 
hebben definitieve conclusies aan hun 
resultaten te verbinden. Er werden 
10 niet-medicamenteuze therapieën 
geselecteerd, waarna per onderwerp 
de laatste trials werden gezocht. Het 
totale aantal studies was 26, met 
een cumulatief patiëntenaantal van 
19.029. De incidentie van het primaire 
eindpunt in de controlegroep was in 
73% van de trials lager dan verwacht; 
gemiddeld genomen was het verschil 
tussen de daadwerkelijke incidentie 
en de verwachte incidentie 23%. Door 
dit gebrek aan eindpunten kon een 
klinisch relevante gezondheidswinst 
niet uitgesloten worden in 79% van 
de trials die claimden dat een nieuwe 
therapie niet beter was dan de 
standaardbehandeling.


