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Chapter 1

In this chapter, we provided a general introduction to the univentricular heart, the Fontan 
operation, its modifications, the eventual Fontan circulation and its consequences. Over 
the past decades, various adjustments regarding peri-operative care, patient selection and 

surgical technique have been made, aiming at improving the outcome after the Fontan surgery. 
However, the Fontan procedure remains a palliative procedure, and is related to several 
unphysiologic characteristics, including increased ventricular afterload, impaired ventricular 
preload and chronic systemic venous congestion. Consequently, the Fontan circulation is 
associated with multiple long-term sequelae. 

Chapter 2

C hapter 2 is introduced by a scientific letter, in which we highlighted the difficulties 
when evaluating survival after the Fontan procedure, and brought to attention the 
importance of  the inclusion of  mortality associated with the bidirectional Glenn 

procedure and the so-called interstage period in retrospective studies on Fontan survival. 
We addressed these issues by performing a retrospective cohort study on the patients who 
underwent the Fontan operation or bidirectional Glenn operation in the University Medical 
Center Groningen, the Netherlands between 1975 and 2011. We aimed to investigate trends 
in mortality of  all patients who underwent a bidirectional Glenn procedure or one-stage 
Fontan procedure at our institution in the period between 1975–2011.During a mean follow-
up of  12 years, the overall survival after the Fontan operation in the UMCG was 69% and 
median survival after hospital discharge was 31 years. We demonstrated that the early survival 
after the Fontan operation has improved significantly over the past decades, from 26% in the 
earliest decade to 5% in the latest decade. However, an improvement in long-term survival 
could not be identified. An APC and one-stage TCPC were associated with increased risk of  
early mortality, whereas a heterotaxy syndrome implied late mortality risks. We concluded that 
the overall mortality after the Fontan procedure improved over the past decades, and that this 
improvement was mainly driven by changes in early rather than late mortality rates. 

Chapter 3

One of  the sequels of  the Fontan circulation is an impaired functional status. In 
chapter 3, we investigated the functional outcome of  85 Fontan survivors ≥ 10 
years old who were followed at the pediatric or adult cardiology outpatient clinic 

of  the University Medical Center Groningen and who performed adequate exercise testing 
(RER > 1.01) in  2012 or 2013. With a mean interval since the Fontan operation of  15 
± 9 years, we found that Fontan patients have a decreased functional status in terms of  
NYHA-FC and peak exercise capacity shortly after Fontan completion. NYHA-FC and 
peak VO2index both correlated with time since the Fontan operation, but peak VO2 as 
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percentage of  predicted did not. Instead, the peak VO2(pred) remained around 60% of  the 
age-appropriate reference values independent of  interval after Fontan. We hypothesized that 
the unphysiologic circumstances intrinsic to the Fontan circulation were the main causes 
of  the exercise limitation, and that the rate of  decline in exercise capacity over time shown 
by Fontan patients is similar to that in healthy individuals. Furthermore, we demonstrated 
that not the conventional cardiac assessment during rest, but the cardiac reserve capacity 
during exercise (defined as maximum heart rate and oxygen pulse during exercise) and the 
pulmonary function (FEV1) were major determinants of  functional capacity. 

Chapter 4

In patients with biventricular hearts, the peptide NT-proBNP has become an important 
biomarker with strong prognostic value to evaluate ventricular dysfunction and congestive 
heart failure. Due to the unphysiologic characteristics of  the Fontan circulation, these results 

cannot readily be extrapolated to Fontan patients. Challenges regarding the interpretation of  
NT-proBNP serum levels in the Fontan circulation were explained in our editorial, introducing 
this chapter. We performed a cross-sectional study aiming to investigate whether NT-proBNP 
serum level represents cardiac function or other key variables of  the Fontan circulation and is 
related to functional status. Our cohort consisted of  95 consecutively included Fontan patients 
≥ 10 years old who attended the pediatric or adult cardiology outpatient clinic in 2012-2013. 
Time since the Fontan operation was 16 ± 9 years. Median NT-proBNP was 114(IQR 61-264) 
ng/l, and was higher than age-dependent normal values in 42% of  the patients. Interestingly, 
we found that NT-proBNP levels rose progressively above the age-appropriate reference range 
with larger time span since the Fontan operation. However, limited correlations between NT-
proBNP and functional status, defined as NYHA functional class, peak exercise capacity and 
cardiac index, or cardiac function, assessed by cardiac magnetic resonance (ejection fraction) 
and echocardiography (ventricular function, E’, E/E’ ratio, E/A ratio) were found. Moreover, 
the peptide levels significantly correlated with indexed ventricular mass (p=0.001), inferior caval 
vein diameter (p < 0.001), and gamma-glutamyl transferase (p=0.011, adjusted Rsquare=0.636). 
These correlations indicated that NT-proBNP might be of  value in the recognition of  Fontan 
failure by signaling a sub-optimal circulatory performance of  the Fontan circulation.

Chapter 5

H epatic fibrosis and –cirrhosis are two of  the long-term sequelae of  the Fontan 
circulation. The purpose of  this chapter is to use magnetic resonance diffusion-
weighted imaging (DWI) for detecting liver fibrosis- and cirrhosis and to determine 

whether DWI results are related to functional aspects of  the Fontan circulation. In a cross-
sectional study on 59 Fontan patients, we demonstrated that apparent diffusion coefficients 
(ADC) in Fontan patients are low (0.82 × 10-3 ± 0.11 × 10-3 mm2/s) compared to values 
for healthy volunteers from literature, and are negatively associated with calculated liver 
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fibrosis/cirrhosis scores (Fib-4 score, p=0.019; AST/ALT ratio, p=0.009) and gamma-
glutamyl transferase (p=0.001). Furthermore, ADC values correlated negatively with follow-
up duration (p=0.001) and positively with functional parameters associated with circulatory 
performance of  the Fontan circulation (cardiac index; p=0.019). No correlation between 
ADC values and exercise tests was found. In multivariable analysis, the ADC values were 
independently correlated with follow-up duration after Fontan completion. We concluded 
that liver ADC values seem to reflect progressive liver damage due to chronic congestion 
and potential hypoperfusion and highlighted that liver damage in the context of  the Fontan 
circulation might be far more common than previously thought. Therefore, the implementation 
of  liver assessment in the routine follow-up of  Fontan patients is recommendable.   

Chapter 6

This study was conducted to investigate the role of  the bi-exponential model of  
ADC values in the Fontan circulation. The bi-exponential model demonstrated 
that liver damage (described in chapter 5) is associated with chronically decreased 

microperfusion, probably due to hepatic congestion, and deteriorating cellular diffusion, 
presumably related to development of  liver fibrosis/-cirrhosis. 

This newly applied DWI technique might be a useful technique for the longitudinal assessment 
of  hepatic fibrosis/cirrhosis in Fontan patients.

Chapter 7

One of  the potential underlying mechanisms of  progressive Fontan attrition is a 
gradual increase in pulmonary vascular resistance. The aim of  chapter 8 was to 
identify pulmonary vascular remodeling in Fontan patients. For this purpose, we 

analysed histomorphometric and immunohistochemical pulmonary vessel characteristics on 
pulmonary lung tissue derived at autopsy of  12 Fontan patients, and compared the results 
to two age matched control groups. We found that Fontan patients who died early after the 
Fontan operation (<15 days post-operatively) had increased wall thickness of  intra-acinar 
vessels due to muscularization of  the medial layer. We hypothesized that these changes are 
likely to reflect abnormal pulmonary hemodynamics prior to the Fontan completion. On 
the other hand, patients who died > 5years after Fontan completion showed an increased 
wall-thickness of  pulmonary vessels with a decreased medial layer, with a reduced number 
of  smooth muscle cells, and eccentric intimal fibrosis. The intimal thickness was related 
to the time elapsed since the Fontan operation. These changes could be explained by the 
chronic non-pulsatile flow, which reduces circumferential strain and shear stress, and in situ 
thrombosis. This study suggests that longer time elapsed since Fontan operation is related to 
increased adverse pulmonary vascular remodeling. Adverse pulmonary vascular remodeling in 
the Fontan circulation might play an important role in the attrition of  these patients. 
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Chapter 8

In this chapter, we performed a qualitative pilot study, using questionnaires regarding 
health-related quality of  life, sexual function and fertility/pregnancy and interviews. 
The 21 adolescents and adults with a Fontan circulation who filled out the 

questionnaires reported a generally preserved health-related quality of  life. However, the 
majority of  the eight patients who were interviewed described physical limitations and 
the feeling of  being an outsider during their childhood. As an important part of  quality 
of  life, sexual wellbeing was also explored and found to be comparable to that of  healthy 
controls. Large inter-individual differences were noted however. For instance, we noted a 
male/female difference regarding sexual wellbeing. In males, physical limitations seemed to 
predominate, whereas in females, psychosocial limitations seemed to be most important. 
Furthermore, no sexual problems were reported by the four youngsters (25-30 years old), in 
contrast to the four older interviewees (33-47 years old), who reported erectile dysfunction, 
sexual avoidance and impaired self-esteem. However, as this study was a pilot study, no 
firm conclusions can be drawn from it. It can however be hypothesized (among other 
hypotheses) that sexual function in Fontan patients deteriorates with progressive attrition 
of  the Fontan circulation. 

Chapter 9

Eventually, progressive deterioration of  the circulatory performance of  the Fontan 
circulation can lead to Fontan failure. Three surgical strategies are embraced 
worldwide to treat Fontan failure: Fontan takedown, Fontan conversion and a 

heart transplantation (HTX). To investigate the (differences in) survival and risk factors 
for mortality after failing Fontan surgery, we performed an international, multi-center 
study. In this retrospective study, using an intention-to-treat analysis, 225 Fontan patients 
were included: 38 Fontan takedowns (17%), 137 Fontan conversions (61%) and 50 HTXs 
(22%). The most prevalent indication for failing Fontan surgery was arrhythmia (43.6%), but 
indications differed across the groups (p < 0.001). Median follow-up was 5.9 years (range 
0-23.7 years). Event rate of  death or (re-)HTX was 44.7% after Fontan takedown, 26.3% after 
Fontan conversion and 34.0% after HTX (p=0.08). We demonstrated the Fontan takedown 
to be generally performed at a short interval after Fontan completion (0.6 ± 1.9 years), 
and Fontan conversion and HTX to be the main treatment options for late Fontan failure 
(postoperative interval 8.5 ± 6.1 years and 15.2 ± 7.0 years respectively). Interestingly, no 
difference was observed between survival after Fontan conversion and HTX. Furthermore, 
we found that poor systemic ventricular function was a risk factor for death/HTX after 
Fontan conversion or HTX. We hypothesized that ventricular dysfunction is associated with 
poor general health status and high patient frailty in Fontan patients, which consequently 
may affect survival. 
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Chapter 10

Some patients who underwent a Fontan takedown or Fontan conversion, were later 
treated with a HTX. Therefore, in chapter 10, we aimed to identify predictors of  best 
outcome after orthotopic heart transplantation. We identified 61 Fontan patients who 

underwent a HTX in the multicenter Fontan failure cohort. The interval between Fontan 
completion and HTX was 10.7 ± 6.6 years: in 18% (11 patients) HTX was performed within 
2 years after Fontan completion (defined as early Fontan failure) and in 82% (50 patients) 
> 2 years after Fontan completion (late Fontan failure). Seventy percent of  patients with 
late Fontan failure were diagnosed with impaired ventricular function, compared to 27% in 
patients with early Fontan failure. Hospital mortality was 18% (11 patients). Late mortality 
was 14% (7 of  50 patients), and occurred between 1-19 years after HTX. Five-year survival 
after HTX for Fontan failure was 73 ± 3%, with 82 ± 6% after HTX for late Fontan failure 
and 32 ± 15% after HTX for early Fontan failure. Early Fontan failure, complex obstruction 
of  the Fontan conduit, and PLE were identified as independent predictors of  5-year mortality. 
We observed that patients with late FF and poor ventricular function benefitted most from 
HTX, with a 92 ± 6% survival after 5 years. 

We concluded that HTX seems to be an excellent treatment option for Fontan failure patients 
with poor ventricular function. 

Chapter 11

I n this final chapter, we discussed the findings of  this thesis and sketched directions for 
future research.
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Hoofdstuk 1

In dit hoofdstuk hebben we een algemene introductie gegeven over het univentriculaire 
hart, de Fontanoperatie, de wijzigingen in de Fontanoperatie, de Fontancirculatie en 
de consequenties daarvan. Gedurende de afgelopen decennia zijn er verschillende 

aanpassingen gedaan op het gebied van de peri-operatieve zorg, patiëntselectie and 
operatietechniek, om de uitkomst na de Fontanoperatie te verbeteren. Echter blijft de 
Fontanoperatie een palliatieve procedure en is gerelateerd aan verscheidene onfysiologische 
kenmerken, onder andere een verhoogde afterload voor de hartkamer, een beperkte preload 
voor de hartkamer en chronische systeem veneuse stuwing. Als gevolg daarvan is de 
Fontancirculatie geassocieerd met meerdere gevolgen op de lange termijn. 

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2 is geïntroduceerd met een wetenschappelijke brief, waarin wij de 
moeilijkheden rondom de evaluatie van overleving na de Fontanprocedure 
benadrukt hebben, en het belang van het includeren van de mortaliteit die 

geassocieerd is met de bidirectionele Glennprocedure en de zogenoemde inter-stage period in 
retrospectieve studies over Fontanoverleving aan het licht gebracht hebben. Wij hebben deze 
kwesties behandeld in een retrospectieve cohortstudie bij patiënten die een Fontanoperatie 
of  een bidirectionele Glennoperatie hebben ondergaan in het Unversitair Medisch Centrum 
Groningen, Nederland, tussen 1975 en 2011. Gedurende een gemiddelde follow-upduur 
van 12 jaar, was de algehele overleving 69% na een Fontanoperatie in het UMCG en de 
gemiddelde overleving nadat de patienten uit het ziekenhuis waren ontslagen was 31 jaar.  
We hebben aangetoond dat de vroege overleving (< 30 dagen na de operatie) significant is 
verbeterd gedurende de afgelopen decennia, van 74% in het eerste decennium tot 95% in het 
laatste decennium. Echter kon er geen verbetering in de lange-termijnsoverleving worden 
vastgesteld. Een atriopulmonale connectie en een één-traps totale cavopulmonale connectie 
waren geassocieerd met een hogere kans op vroege mortaliteit, terwijl een heterotaxysyndroom 
een risico vormde voor de late mortaliteit. Wij concludeerden dat de algehele mortaliteit in 
de Fontanprocedure is verbeterd gedurende de afgelopen decennia, en dat deze verbetering 
grotendeels gedreven is door veranderingen in de vroege in plaats van late mortaliteit.

Hoofdstuk 3

Eén van de gevolgen van de Fontancirculatie is een beperkte functionele status. In 
hoofdstuk 3 hebben we de functionele uitkomst van 85 Fontanoverlevers ≥ 10 
jaar oud die gevolgd worden in the kinder- of  volwassenencardiologiepolikliniek 

van het Universitair Medisch Centrum Groningen en die een adequate inspanningstest 
hebben geleverd (RER > 1.01) in 2012 of  2013. Met een gemiddeld interval sinds de 
Fontanoperatie van 15 ± 9 jaar, vonden we dat Fontanpatienten een verminderde 
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functionele status hebben in termen van New York Heart Association-functionele klasse 
(NYHA-FC) en inspanningscapaciteit (piek VO2index) kort na de Fontancompletering. De 
NYHA-FC en piek VO2index correleerden allebei met de tijd sinds de Fontanoperatie, 
maar de piek VO2 als percentage van voorspeld (ten opzichte van gezonde personen) 
niet. In plaats daarvan bleef  de piek VO2index(voorspeld) rond 60% van de leeftijds-
afhankelijke referentiewaarden, onafhankelijk van het interval na de Fontanprocedure. We 
hypothetiseerden dat de onfysiologische omstandigheden intrinsiek aan de Fontancirculatie 
de belangrijkste oorzaken zijn van de inspanningsbeperking, en dat de mate van vermindering 
in inspanningscapaciteit over tijd die gezien wordt bij Fontanpatienten net zo snel gaat als bij 
gezonde individuen. Bovendien hebben we aangetoond dat niet de conventionele metingen 
van hartfunctie tijdens rust, maar juist de reserve capaciteit van het hart, gemeten tijdens 
inspanning (gedefineerd als maximale hartfrequentie en zuurstofpuls tijdens insppanning) 
en de longfunctie (FEV1) belangrijke determinanten waren van functionele capaciteit. 

Hoofdstuk 4

In patienten met biventriculaire harten (twee-kamer harten) is het eiwit NT-proBNP 
een belangrijke biomarker geworden met een sterke prognostische waarde, om 
de kamer disfunctie en congestief  hartfalen te evalueren. Door de onfysiologische 

karakteristieken van de Fontancirculatie kunnen deze resultaten niet gemakkelijk 
worden geëxtrapoleerd naar Fontanpatiënten. Uitdagingen in de interpretatie van NT-
proBNP serum levels in de Fontancirculatie zijn uitgelegd in onze editorial, welke dit 
hoofdstuk introduceert. Wij hebben een cross-sectionele studie gedaan, met als doel het 
onderzoeken of  NT-proBNP serumlevels representerend zijn voor hartkamer of  andere 
sleutelvariabelen in de Fontancirculatie, en relateren aan de functionele status. Ons cohort 
bestond uit 95 opeenvolgend geincludeerde Fontanpatienten van ≥ 10 jaar oud die de 
kinder- of  volwassencardiologiepolikliniek bezocht hebben in 2012-2013. De tijd sinds de 
Fontanoperatie was 16 ± 9 jaar. De mediane NT-proBNP was 114(IQR 61-264) ng/l, en was 
hoger dan de leeftijds-afhankelijke normaalwaarden in 42% van de patienten. Interessant 
genoeg vonden wij dat NT-proBNP levels progressief  toenamen boven de leeftijds-
afhankelijke normaalwaarden bij langere tijdsspanne sinds de Fontanoperatie. Echter 
werden er slechts beperkte correlaties gevonden tussen NT-proBNP en functionele status, 
gedefinieerd als NYHA-FC, piek inspanningscapaciteit, en cardiac index, of  hartfunctie, 
gemeten met cardiale magnetische resonantie (ejectie fractie) en echocardiografie (geschatte 
ventricular functie, E’, E/E’ ratio, E/A ratio). Daarentegen correleerden de eiwit-levels 
wel met geidexeerde kamermassa (p=0.001), vena cava inferior diameter (p < 0.001), en 
gamma-glutamyl transferase (p=0.011, adjusted Rsquare=0.636). Deze correlaties geven 
aan dat NT-proBNP van belang kan zijn bij de herkenning van Fontanfalen door een sub-
optimale circulatoire performance van de Fontancirculatie te kunnen signaleren. 
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Hoofdstuk 5

L everfibrose en -cirrose zijn twee lange termijn gevolgen van de Fontancirculatie. 
Het doel van dit hoofdstuk was het gebruiken van de magnetische resonantie 
diffusie-gewogen beeldvorming (DWI) om leverfibrose en -cirrose te detecteren, 

en om te bepalen of  DWI-resultaten gerelateerd zijn aan de functionele aspecten van de 
Fontancirculatie. In een cross-sectionele studie van 59 Fontanpatienten demonstreerden wij 
dat de apparent diffusiecoefficienten (ADC waarden) in Fontanpatienten laag zijn (0.82 × 10-3 
± 0.11 × 10-3 mm2/s) vergeleken met waarden bij gezonde vrijwilligers uit de literatuur, en 
zijn negatief  geassocieerd met berekende leverfibrose/-cirrosescores (Fib-4 score, p=0.019; 
AST/ALT ratio, p=0.009) and gamma-glutamyltransferase (p=0.001). Bovendien waren 
de ADC-waarden negatief  gecorreleerd met de follow-upduur (p=0.001) en positief  met 
functionele parameters geassocieerd met de circulatoire performance van de Fontancirculatie 
(cardiac index; p=0.019). Geen correlatie tussen ADC-waarden en de inspanningstesten werd 
gevonden. In de multivariabele analyses waren de ADC-waarden onafhankelijk gecorreleerd 
met de follow-upduur na de Fontancompletering. Wij concludeerden dat de lever ADC-
waarden progressieve leverschade door chronische stuwing en mogelijke hypoperfusie lijken 
te reflecteren, en hebben uitgelicht dat leverschade in de context van de Fontancirculatie 
mogelijk veel vaker voorkomt dan eerder gedacht. Daarom is de implementatie van 
leverbeoordeling in de routinematige follow-up van Fontanpatiënten aanbevolen. 

Hoofdstuk 6

Deze studie is uitgevoerd om de rol van het bi-exponentiele model van ADC-waarden 
te onderzoeken in de Fontancirulatie. Het bi-exponentiele model demonstreerde 
dat leverschade (beschreven in hoofdstuk 5) geassocieerd is met chronisch 

verminderde microperfusie, waarschijnlijk veroorzaakt door leverstuwing, en achteruitgaande 
cellulaire diffusie, vermoedelijk gerelateerd aan de ontwikkeling van leverfibrose/-cirrose. 
Deze nieuw toegepaste DWI-techniek zou een nuttige techniek kunnen zijn voor de 
longitudinale beoordeling van leverfibrose/-cirrose in Fontanpatienten. 

Hoofdstuk 7

Eén van de mogelijk onderliggende mechanismes van progressieve Fontanverslechtering 
is een graduele toename van de longvaatweerstand. Het doel van hoofdstuk 8 was om 
longvaatremodelering te identificeren in Fontanpatiënten. Voor dit doel hebben wij 

histomorfometrische en immunohistochemische longvaatkarakteristieken geanalyseerd op 
longweefsel verkregen uit autopsien van 12 Fontanpatiënten, en vergeleken de resultaten met 
twee leeftijdsgematchte controlegroepen. 

Wij vonden dat Fontanpatienten die vroeg gestorven waren na de Fontanoperatie (< 15 
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dagen postoperatief) toegenomen wanddiktes van de intra-acinaire vaten hadden door 
muscularisatie van de medialaag. Wij hypothetiseerden dat deze veranderingen waarschijnlijk 
de abnormale longhemodynamiek vooraf  aan de Fontanoperatie reflecteerden. Aan de 
andere kant hadden ptienten die overleden > 5 jaar na de Fontancompletering toonden een 
toegenomen wanddikte van de longvaten met een afgenomen medialaag, gereduceerd aantal 
gladde spiercellen, en eccentrische intimafibrose. De intimadikte was gerelateerd aan de tijd 
sinds de Fontanoperatie. Deze veranderingen kunnen verklaard worden door de chronische 
niet-pulsatiele bloedstroom, die de circumferentiele spanning en shear stress verminderd, 
en in situ trombose. Deze studie suggereert dat een langere tijd sinds de Fontanoperatie is 
gerelateerd aan toegenomen nadelige longvaatremoderling. Nadelige longvaatremodelering in 
de Fontancirculatie speelt mogelijk een belangrijke rol in de attritie van deze patiënten. 

Hoofdstuk 8

In dit hoofdstuk hebben we een kwalitatieve pilotstudie uitgevoerd, waarin we gebruik 
hebben gemaakt van vragenlijsten over gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, 
seksuele functie en vruchtbaarheid/zwangerschap, en interviews. De 21 adolescenten en 

volwassenen met een Fontancirculatie die de vragenlijsten hebben ingevuld, rapporteerden 
over het algemeen een behouden kwaliteit van leven. Echter, de meerderheid van de acht 
patiënten die geïnterviewd werden, beschreven fysieke beperkingen en het gevoel een 
buitenstaander te zijn tijdens hun jeugd. Als belangrijk onderdeel van de kwaliteit van leven 
was het seksuele welzijn ook onderzocht en bleek vergelijkbaar te zijn met gezonde personen. 
Grote inter-individuele verschillen werden echter gezien. Wij constateerden een man/vrouw-
verschil met betrekking tot het seksuele welzijn. Bij mannen leken de fysieke beperkingen 
te overheersen, terwijl bij vrouwen psychosociale problemen het meest belangrijk leken 
te zijn. Verder werden er geen seksuele problemen gerapporteerd door de vier jongeren 
(25-30 jaar oud), in tegenstelling tot de vier oudere geïnterviewden (33-47 jaar oud), die 
erectiele disfunctie, vermijding van seks en laag gevoel van eigenwaarde rapporteerden. Deze 
studie was een pilotstudie waardoor geen definitieve conclusies konden worden getrokken. 
Het kan echter worden gehypothetiseerd (samen met hypothesen) dat seksuele functie bij 
Fontanpatiënten verslechtert met het progressieve verloop van de Fontancirculatie.

Hoofdstuk 9

Uiteindelijk kan progressieve verslechtering van de circulatoire prestatie van de 
Fontancirculatie leiden tot Fontanfalen. Drie chirurgische strategiën zijn wereldwijd 
omarmd voor de behandeling van Fontanfalen: Fontantakedown (het afbreken van 

de Fontanverbinding tot een circulatie met alleen bidirectionele Glennshunt en/of  arteriële 
shunt), Fontanconversie (het ombouwen van een oudere vorm van de Fontanoperatie naar 
een Fontancirculatie met een laterale tunnel of  extracardiaal conduit) en een harttransplantatie 
(HTx). Om de (verschillen in) overleving en risicofactoren voor mortaliteit na chirurgie 
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voor een falende Fontan te onderzoeken hebben wij een internationele multi-centerstudie 
gedaan. In dit retrospectieve onderzoek, waarin wij een intentie-om-te-behandelenstrategie 
hebben gevolgd (wat betekent dat wij de eerste operatieve ingreep voor een falende 
Fontan hebben genomen als uitgangspunt voor de analyses), werden 225 Fontanpatienten 
geïncludeerd: 38 Fontantakedowns (17%), 137 Fontanconversies (61%) and 50 HTXs 
(22%). De meest voorkomende indicatie voor falene Fontanchirurgie was een ritmestoornis 
(43.6%), maar de indicaties verschilden tussen de groepen (p < 0.001). Mediane follow-
upduur was 5.9 jaar (spreading van 0-23.7 jaar). De incidentie van overlijden of  (her)HTX 
was 44.7% na Fontantakedown, 26.3% na Fontanconversie en 34.0% na HTX (p=0.08). Wij 
demonstreerden dat de Fontantakedown voornamelijk is uitgevoerd op de korte termijn na 
de Fontancompletering (0.6 ± 1.9 jaar), en dat de Fontanconversie en HTX de belangrijkste 
behandelingsmogelijkheden zijn voor laat Fontanfalen (postoperatieve interval 8.5 ± 6.1 jaar 
en 15.2 ± 7.0 jaar respectievelijk). Interessant genoeg werd er geen verschil gevonden tussen 
overleving na Fontanconversie of  HTX. Verder vonden wij dat slechte ventrikelfunctie een 
risicofactor was voor dood/HTX na Fontan conversie/HTX. Wij hypothetiseerden dat de 
ventrikeldisfunctie geassocieerd is met een slechte algemene gezondheidsstatus en hoge 
fragiliteit van de Fontanpatiënten waardoor de overleving beïnvloed. 

Hoofdstuk 10

Sommige patienten die een Fontantakedown of  Fontanconversie hebben ondergaan, 
zijn later behandeld met een HTX. Daarom hebben wij in hoofdstuk 10 onszelf  het 
doel gesteld om de voorspellers voor de beste uitkomst na een harttransplantatie te 

identificeren. Wij identificeerden, in het multicenter falende Fontancohort, 61 Fontanpatiënten 
die een harttransplantatie hadden ondergaan. Het interval tussen Fontancompletering en 
harttransplantatie was 10.7 ± 6.6 jaar: in 18% (11 patienten) de HTX was uitgevoerd binnen 
2 jaar na de Fontancompletering (dit werd gedefinieerd als vroeg Fontanfalen) en in 82% (50 
patienten) meer dan 2 jaar na de Fontancompletering (laat Fontanfalen). Zeventig procent van 
de patienten met laat Fontanfalen waren gediagnosticeerd met verminderde ventrikelfunctie, 
vergeleken met 27% van de patienten met vroeg Fontan alen. Ziekenhuismortaliteit was 18% 
(11 patienten). Late mortaliteit was 14% (7 van de 50 patienten), en trad op tussen 1-19 
jaar na de HTX. Vijfjaarsoverleving na HTX voor een falende Fontan 73 ± 3%, met 82 ± 
6% na HTX voor laat Fontanfalen en 32 ± 15% na HTX voor vroeg Fontanfalen. Vroeg 
Fontanfalen, complexe obstructie van het Fontanconduit, en protein losing enteropathy 
werden geindentificeerd als voorspellers voor vijfjaarsmortaliteit. Wij observeerden dat 
patienten met laat Fontanfalen en slechte ventrikelfunctie het meest baat hadden met een 
HTX, met een overleving van 92 ± 6% na 5 jaar. 

Wij concludeerden dat HTx een uitstekende behandelingsoptie voor falende Fontanpatienten 
met een slechte ventrikelfunctie lijkt te zijn.
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Hoofdstuk 11

In dit laatste hoofdstuk hebben wij de bevindingen van dit proefschrift bediscussieerd en 
richtingen voor toekomstig onderzoek geschetst.

Samenvatting





Dankwoord
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Dit proefschrift zou er nooit zijn gekomen zonder de inspiratie, motivatie, begeleiding 
en steun van anderen. Daarom wil ik graag de volgende mensen bedanken: 
Prof. dr. R.M.F. Berger, beste Rolf. Toen ik voor het eerst bij jou kwam in 2010 

met de boodschap “dat ik iets van onderzoek wilde doen” had ik niet kunnen vermoeden 
dat er een aantal jaren later dit proefschrift zou liggen. Na het uitpluizen van de UMCG-
archieven, was jij degene die mij wees op het MD/PhD-traject. Ik heb veel bewondering voor 
de gedrevenheid waarmee jij het onderzoek, de onderzoekers en de kliniek draaiende houdt 
en combineert. Daarnaast ben ik je zeer dankbaar voor de keren dat jij duidelijkheid kon 
scheppen en mij kon motiveren om verder te gaan in de tijden waarin ik met mijn handen in 
het haar zat. 

Prof. dr. T. Ebels, beste Tjark. Ik heb het zeer gewaardeerd dat ik altijd met open armen werd 
ontvangen als ik langs kwam in je kantoor (of  op Vlieland, of  thuis). Het voelde alsof  je een 
zee van tijd had, terwijl ik onverwachts langs kwam. Met jouw enthousiasme en bevlogenheid 
voor de congenitale thoraxchirurgie en onderzoek ben je een inspiratiebron voor mij. Jij bent 
de meester in “thinking outside the box” en dat zal ik altijd in mijn achterhoofd houden in 
mijn komende loopbaan. 

Dr. J.P. van Melle, beste Joost. Vanaf  het begin af  aan heb jij je volledig ingezet voor ons 
onderzoek. Je stond altijd klaar voor mijn dagelijkse ondersteuning en hulp tijdens het 
opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Dankjewel!

Mijn bijzondere dank gaat uit naar de leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. Helbing, 
prof. dr. Haas en prof. dr. Budts, voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Klinische wetenschappelijke studies zijn niet mogelijk zonder de deelname van patiënten. 
Daarom wil ik graag zowel alle kinderen en hun ouders, als alle volwassen patiënten die 
hebben deelgenomen heel hartelijk bedanken. 

Tevens zou dit proefschrift er nooit zijn gekomen zonder medewerking van 
verschillende afdelingen van het UMCG. Ik wil graag alle kindercardiologen, congenitaal 
cardiologen, cardiothoracale chirurgen, functie-assistenten, echografisten, secretaresses, 
polikliniekmedewerkers, radiologiemedewerkers bedanken voor hun inzet. 

Enkelen van hen wil ik graag speciaal bedanken: 
Radiologe Tineke Willems, dankjewel voor jouw begeleiding bij het meten van de MRI’s 
van de Fontanpatiënten en bovenal voor jouw betrokkenheid bij mijn welzijn tussen “de 
mannen”. 
Kindercardiologe Beatrijs Bartelds, heel hartelijk dank voor jouw steun bij het analyseren van 
de inspanningstesten, kritische revisie van het manuscript en jouw wekelijkse organisatie en 
input tijdens de researchbespreking. 
Statisticus Hans Hillege, ik heb onze soms korte, maar altijd krachtige overleggen zeer 
gewaardeerd. Door jouw input zijn onze manuscripten naar een hoger niveau gestegen. 

Appendices



239

Patholoog Bert Timmer, bedankt voor jouw geduld en uitleg tijdens mijn verkenningstocht in 
de pathologie en in de longcoupes. 

Hildebrand Dijkstra, veel dank voor de samenwerking en de twee mooie artikelen die we 
samen hebben geschreven. 

Gezondheidspsycholoog prof. dr. van der Wiel en gynaecoloog/seksuoloog prof. dr. Weijmar 
Schultz. Beste Harry en Willibord, onze samenwerking en de manier waarop jullie een andere 
kijk wisten te geven op wetenschappelijk onderzoek en de benadering van patiënten heeft mij 
vele nieuwe inzichten gegeven. Ik heb genoten van de keren waarop jullie “de heren” af  en 
toe in verlegenheid konden brengen.

Aan dit proefschrift hebben ook meerdere studenten Geneeskunde meegewerkt. Henk-Jan, 
Graziella, Mirthe, Joaquin, Lilian; allen hebben jullie hard gewerkt aan de dataverzameling 
voor het FAIR-onderzoek, heel erg bedankt voor jullie inzet en bijdrage!

Beste Floris-Jan, jij bent natuurlijk ook begonnen als student binnen de FAIR-studie en 
hebt mijn lasten behoorlijk verlicht door tijdens mijn co-schappen de taken over te nemen. 
Inmiddels ben je een zeer gewaardeerde collega, en ik weet zeker dat jouw onderzoek weer 
veel nieuwe inzichten over de Fontancirculatie gaat voortbrengen. 

Natuurlijk zijn er nog meer zeer gewaardeerde collega’s: Mark-Jan, Menno, Willemijn, Reinout, 
Michael, Lysanne, Diederik, Guido, Quint, Annemarie, hartelijk dank voor alles! 

Alle strubbelingen die horen bij het opstarten van een onderzoek heb ik tijdens mijn eerste jaar 
kunnen delen met Nicole Goossens, Karin Miedema, Deirdre Vader-van Imhoff  en Caroline 
van der Schaaf. Dames, allen heel erg bedankt voor jullie steun en vooral jullie gezelligheid 
en vriendschap. 

In de kelder zaten we natuurlijk niet alleen. Daarom aan alle mede-keldergenoten: heel erg 
bedankt voor de gezellige gezamenlijke lunches in de zon en het feit dat ik altijd bij jullie naar 
binnen kon stappen voor vragen. 

Verder wil ik natuurlijk iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift, maar die 
ik hier nog niet met naam en toenaam heb genoemd, bedanken. 

Dan mijn lieve ouders, Hans en Ineke. Ik weet dat jullie ietwat huiverig waren toen ik met dit 
project begon, bang dat ik al mijn tijd aan werk zou besteden zonder te genieten van het leven. 
Ik ben blij dat jullie altijd kritisch zijn gebleven en alsnog mij overal waar mogelijk gesteund 
hebben tijdens dit hele traject. Ik had mij geen betere ouders kunnen wensen. 

Lieve Pinto, mijn trouwe maatje tijdens het schrijven van dit proefschrift. Ik mis je. 
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Ten slotte mijn paranimfen, Willemijn en Francisco. 
Lieve Willemijn, als we alles van tevoren hadden geweten hadden we misschien onze 
onderzoeksjaren anders ingepland, want we hebben elkaar steeds misgelopen in de kelder. In 
de tijden dat ik in de kliniek zat, deed jij full-time onderzoek, en andersom. Toch hebben we 
regelmatig contact kunnen houden om bij te kletsen en ervaringen uit te wisselen. Ik heb veel 
bewondering voor jouw gedrevenheid en precisie waarmee jij jouw werk uitvoert. Ik ben heel 
blij dat jij deze dag aan mijn zij wil staan. 

Tot slot, allerliefste Francisco. Je bent op alle mogelijke manieren mijn rots in de branding 
geweest. Ondanks dat ik eigenlijk vond dat een partner geen paranimf  hoort te zijn, kon ik 
mij niet anders indenken dan dat jij vandaag erbij bent om mij te ondersteunen. Heel erg 
bedankt voor al jouw interesse, moral support en bovenal jouw liefde. 
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daarna een jaar Culturele Antropologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. 

In 2007 is zij vervolgens gestart met de Geneeskundeopleiding aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. In het derde jaar van deze opleiding is zij begonnen met onderzoek naar 
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dit proefschrift het resultaat is. 
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The Enigm
a of the Fontan Circulation         Djoeke W

olff

The Fontan procedure is designed for patients who are born with a 
functionally univentricular heart (one-chamber-heart) and who are not 
suitable for a biventricular (two-chamber) repair. It results in a unique, 
unphysiologic circulation, in which only one ventricle sustains both 
the pulmonary and the circulatory circulation. Attrition of the Fontan 
circulation, most likely related to the unphysiologic characteristics, is 
an emerging problem currently faced by a growing cohort of patients. 
In this thesis, we demonstrated that the outcome after the Fontan 
operation has improved over the past decades. However, the Fontan 
circulation is still associated with a multiple sequelae, including limited 
exercise tolerance, restricted cardiac and pulmonary function, hepatic 
disease and pulmonary vascular remodeling. By evaluating functional 
state, NT-proBNP and liver status, relations with the circulatory 
performance and changes over time became apparent, making these 
measurements potential markers of Fontan attrition. Treatment for 
eventual failure of the circulation is associated with considerable 
mortality, and does not favor one surgical option above another. In 
conclusion, survival after the Fontan procedure has improved over the 
past decades, but patients with a Fontan circulation still face multiple 
long-term sequelae and an uncertain future.

The Enigma 
of the 
Fontan 
Circulation
Djoeke
Wolff




