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Summary

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a severe progressive disease of the pulmonary arter-
ies. PAH is characterized by pulmonary vascular remodelling, including proliferation of all lay-
ers of the arterial wall. The vascular remodelling results in pulmonary vascular wall thickening 
and occlusion of small pulmonary arteries, which combined with vasoconstriction, inflam-
mation and thrombosis increases pulmonary vascular resistance and pressure. This increased 
right ventricular afterload leads to an increased ventricular work load, eventually leading to 
right ventricular failure and death. Therefore, PAH is a severe and ultimately deadly disease.

There is no cure for PAH. In the last decades PAH targeted therapies have been introduced, 
that target molecular pathways that are involved in the development of PAH. These PAH tar-
geted therapies are able to slow down PAH disease progression and improve survival of PAH 
patients. However, despite this improvement, still the percentage of patients that eventually 
dies or requires (heart-) lung transplantation is high.

Pulmonary arterial hypertension occurs at any age. The data we have on the pathophysiology, 
diagnostic approach, treatment and survival of the disease has come from studies performed 
in adult PAH patients. On paediatric PAH, much less data is available. There are some similari-
ties between PAH in childhood and PAH in adults, however there are also many differences. 
Therefore, the data we have on adult PAH is not directly applicable on paediatric PAH. In order 
to improve the outcome of paediatric PAH, we will need data on PAH in children specifically.

There are three important unmet needs when it comes to data on paediatric PAH. First of all, 
we need epidemiologic data that helps to understand the disease and recognize it in an early 
stage, in order to allow for early treatment. Secondly it is important to be able to evaluate a 
patient’s disease progression and predict prognosis, in order to recognize the more severely 
affected children so that they can be treated more aggressively. And furthermore it is neces-
sary to study whether more aggressive therapy (combining different types of PAH-targeted 
therapies), indeed leads to clinical improvement and improved outcome for paediatric PAH 
patients.

The studies that are described in this thesis are focussed on addressing these so far unmet 
needs.

Epidemiology

Because of the progressive nature of paediatric PAH it is of utmost importance to diagnose 
the disease in an early stage. Since the symptoms of pulmonary hypertension are nonspecific 
and the disease is rare, early disease detection seems difficult. A good overview of the current 
epidemiologic data on paediatric PAH that would help to get a good comprehension of the 
disease, so that it can be recognized early, was so far lacking. In chapter 2 of this thesis we 
provide such an overview, by combining the data of recent large epidemiologic studies.  Of 
special interest is the upcoming data on the risk factors for developing PAH, the associated 
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diseases and syndromes, but also the hereditary occurrence and the genetic mutations that 
were identified to be associated with PAH. This data will give us the opportunity to screen 
specific risk groups for PAH and thereby detect the disease in a very early and maybe even 
subclinical phase, allowing for early treatment initiation.

Determinants of outcome

After diagnosis, treatment of paediatric PAH is adapted to the severity of the patient’s 
disease. The first step in the current internationally accepted treatment guidelines is to test 
for acute vasodilator response during right heart catheterization. During acute vasodilator 
response testing, improvement of pulmonary arterial pressure, resistance and blood flow 
during an acute vasodilator challenge is evaluated. Several acute response criteria have been 
suggested that describe to what extend the pulmonary pressure and/or resistance need to 
improve in order to establish a positive acute response.

Studies among adult PAH patients have shown that PAH patients who show an acute re-
sponse upon a vasodilator challenge, have a much better outcome when they are treated 
with calcium channel blockers. However, much less data was available on acute response 
in paediatric PAH. It was so far unknown whether paediatric PAH patients with an acute 
response have a better outcome than patients without an acute response and whether these 
patients would benefit from calcium channel blocker therapy.

In chapter 3a we describe that several different criteria have been introduced to test for 
acute vasodilator response in children with PAH and that these criteria are subject to con-
stant change. Due to the use of different response criteria, studies on acute response in 
paediatric and adult PAH are not comparable. We advise to either use uniform criteria, or to 
relate new criteria to previously existing criteria so that comparisons can be made. In chap-
ter 3b we studied the acute response of paediatric and adult PAH patients, using the most 
frequently used response criteria. This study shows that the number of acute responders is 
highly dependent on the criteria that were used to define an acute response. Furthermore 
it shows that in contrast to general believe, there is no difference in occurrence of acute 
vasodilator response between children and adults with PAH. Previously reported differences 
between the occurrence of acute response between children and adults were a consequence 
of the use of different response criteria in children than in adults. In chapter 4 we studied 
the current clinical practice of acute vasodilator response in a large international cohort of 
paediatric PAH patients. The results of this study show a discrepancy between the interna-
tionally accepted treatment guidelines and clinical practice when it comes to acute vasodila-
tor response testing. The response criteria suggested by the guidelines are frequently not 
followed and furthermore children that show an acute response are often not treated with 
calcium channel blockers, even though the guidelines advice to do so. We re-evaluated the 
acute response of all patients included in this study, using the response criteria suggested in 
treatment guidelines for adult and respectively paediatric PAH. We were able to show that 
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children that are acute responder according to the so named Sitbon criteria have better 
transplant-free survival than nonresponders. Furthermore, we showed that treatment with 
calcium channel blockers improved the outcome of Sitbon responders even further. This sug-
gests that paediatric PAH patients that are acute responders according to the Sitbon criteria, 
should be treated with calcium channel blockers.

After testing for acute vasodilator response it is important to evaluate a patient’s disease 
progression and prognosis, in order to initiate the most appropriate therapy. Furthermore, 
prognostic indicators are needed to evaluate treatment effects in individual patients, so that 
therapy can be adjusted when necessary. It has been unknown which parameters are best 
suitable to serve as prognostic indicators for children with PAH. In chapters 5-10 we describe 
studies that helped identify prognostic indicators.

In general the mean pulmonary arterial pressure, vascular resistance and blood flow have 
been used to evaluate disease severity in PAH. However, these parameters that are based on 
the concept of steady hemodynamics do not fully represent the right ventricular afterload. 
The pulmonary blood flow is pulsatile and the right ventricular afterload therefore also de-
pends on pulmonary arterial compliance or stiffness and reflected pressure waves. In chapter 
5 we showed that invasively measured pulmonary arterial compliance and stroke volume 
are associated with disease severity and prognosis in paediatric PAH. These parameters can 
therefore provide additional prognostic information for children with PAH.

In chapter 6 we move on to developing a new method that can measure pulmonary arte-
rial stiffness more accurately than the method used in chapter 5. We describe a continuous 
synchronized measurement of pulmonary arterial pressure and pulmonary arterial cross-sec-
tional area. Using these measurements we construct pressure – area loops of the pulmonary 
artery. These loops show the direct relation between pulmonary arterial pressure and area 
change during a cardiac cycle, which provides detailed information on pulmonary arterial 
stiffness. However, regretfully our method is not yet perfect and led to some unexpected 
results. In future we will further develop this method.

Echocardiography is a widely available technique that is generally used in the diagnostic 
work up of paediatric PAH. In chapter 7 we analysed whether echocardiographic measure-
ments are able to predict a patient’s prognosis. The results of this study show that several 
parameters, including right atrial, right ventricular and left ventricular dimensions, right to 
left ventricular ratios and right ventricular functional parameters are indeed associated to 
disease severity and outcome in paediatric PAH. Therefore, echocardiographic parameters 
may be useful to asses disease severity and treatment effects in paediatric PAH.

In chapter 8 we describe a study on the value of the 6-minute walking distance for children 
with PAH. In adult PAH patients the 6-minute walking distance is used to evaluate treatment 
effects. Furthermore, the 6-minute walking distance has been used as an endpoint in sev-
eral treatment studies. However, the prognostic abilities of the 6-minute walking distance 
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in paediatric PAH was still insufficiently studied. In chapter 8 we show that the 6-minute 
walking distance of paediatric PAH patients of 7 years or older was an independent predic-
tor of outcome. Furthermore, the transcutaneous oxygen desaturation during the 6-minute 
walking distance showed to have additional prognostic value. Therefore we concluded that 
the 6-minute walking distance is a prognostic indicator in paediatric PAH.

Haemoptysis, or coughing up blood, is a known complication of PAH. Haemoptysis was 
shown to be associated with poor outcome in adult PAH. For children this was not yet stud-
ied. In chapter 9 we studied the prevalence, risk factors and prognostic consequences of 
haemoptysis in children with PAH. This study showed that haemoptysis is not uncommon in 
paediatric PAH patients. Children with longer disease duration and children that were more 
severely affected by their PAH had a higher risk of developing haemoptysis. Furthermore, 
haemoptysis showed to be a severe complication of PAH that is associated with poor out-
come, especially in case of large and potentially life threatening bleeding.

Finding prognostic indicators for paediatric PAH is not enough. In chapter 10 we describe 
that we are looking for treatment targets that can help to guide treatment of paediatric PAH 
patients. Treatment targets can be used to develop a goal-oriented treatment strategy in 
which predefined treatment goals should be met after initiating therapy. Failure to reach 
these treatment goals would lead to intensifying therapy by adding medication to reach duo 
or triple therapy. Prognostic indicators that can be used as a treatment goal have to adhere 
to three conditions: 1) they have to be associated to survival, 2) they must be able to change 
under the influence of therapy and 3) these treatment induced changes must represent a 
change in outcome. Only parameters that fulfil these criteria are surrogates for survival and 
can be used as treatment goals. In chapter 10 we showed that several parameters, including 
the WHO functional class, NT-proBNP and TAPSE adhere to these conditions and could be 
used as treatment goals. This indicates that a goal oriented treatment strategy is not only 
feasible in adult but also in paediatric PAH.

Treatment strategies

When using a goal oriented treatment strategy, therapy of PAH patients is intensified when 
treatment goals are not met or when patient deteriorate on their current therapy. When treat-
ment needs to be intensified, this is done by adding a different type of PAH-targeted therapy 
to get duo or triple therapy. For children with PAH there was however limited scientific proof 
that duo and triple therapy lead to a clinical improvement and improvement of outcome.

In chapter 11 we studied the effect of Sildenafil (a phosphodiesterase type 5 inhibitor) add-
on therapy to Bosentan (an endothelin receptor antagonist) mono therapy. For this study we 
selected al children from the Dutch Network for Paediatric Pulmonary Hypertension that were 
treated with Bosentan mono therapy. From this group the children that had a deterioration of 
WHO functional class, 6-minute walking distance and/or NT-proBNP received Sildenafil add-
on therapy. All other patients remained on Bosentan mono therapy. The addition of Sildenafil 
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led to an improvement of the clinical condition, with an improvement of WHO functional 
class and 6-minute walking distance. Furthermore, patients that received Sildenafil add-on 
therapy eventually had improved outcome compared to patients that remained on Bosentan 
mono therapy, despite their initial clinical deterioration. This indicates that Sildenafil add-on 
to Bosentan mono therapy improves disease severity and outcome in paediatric PAH.

In chapter 12 we compared the survival and treatment strategies of three large cohorts of 
children with PAH, from three PAH expert centres: the Children’s Hospital Colorado in Denver, 
the Columbia University Medical Center in New York and the Beatrix Children’s Hospital / Uni-
versity Medical Center Groningen in The Netherlands. The results of this large international 
study show that patients on duo and triple PAH-targeted therapy have better outcome than 
patients on mono therapy. Therefore aggressive treatment with more than one PAH-targeted 
therapy is justified in paediatric PAH.

In chapter 13 the main findings of the studies from this thesis are discussed in detail and 
placed in a broader perspective. Furthermore, suggestions for future research are discussed.
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Nederlandse samenvatting

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is een ernstige progressieve ziekte van de longvaten. 
De ziekte wordt gekenmerkt door een abnormale groei en ontwikkeling van cellen in alle 
lagen van de vaatwand, van zowel de grote maar vooral de hele kleine slagaders van de 
longen. Hierdoor verdikken de vaatwanden en raken vaten afgesloten. Samen met vasocon-
strictie (het vernauwen van de vaten door aanspannen van gladde spiercellen), inflammatie 
en trombose zorgt dit voor een verhoogde weerstand en bloeddruk in de longvaten. De rech-
ter hartkamer, die verantwoordelijk is voor de bloedstroom door de longen, moet hierdoor 
harder werken. Deze vergrote werklast leidt uiteindelijk tot falen van de rechter ventrikel en 
het overlijden van de patiënt. Dit maakt pulmonale arteriële hypertensie tot een ernstige 
progressieve en uiteindelijk dodelijke ziekte.

Er bestaat geen genezing voor PAH. In de afgelopen tientallen jaren zijn wel een aantal me-
dicijnen ontwikkeld die de ziekteprogressie kunnen afremmen. Deze medicijnen richten zich 
op de moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij de vaatwand remodelering van PAH. 
Deze medicamenten noemen we doelgerichte PAH therapie. Met behulp van doelgerichte 
PAH therapie lukt het om de ziekte te remmen en de overleving van patiënten met PAH te 
verbeteren. Echter, ondanks deze verbetering is het percentage patiënten wat overlijdt of 
uiteindelijk een (hart-) longtransplantatie moet ondergaan hoog.

Pulmonale hypertensie komt voor op alle leeftijden. De informatie die we hebben over het 
ontstaan, de diagnostiek, behandeling en overleving van de ziekte komt uit wetenschap-
pelijk onderzoek wat is verricht onder volwassen PAH patiënten. Over kinderen met PAH is 
veel minder bekend. We weten dat er gelijkenissen zijn tussen PAH op de kinderleeftijd en op 
volwassen leeftijd, er zijn echter ook veel verschillen. De informatie die we hebben over PAH 
onder volwassenen is daarom niet rechtstreeks te vertalen naar PAH bij kinderen. Om deze 
reden hebben we wetenschappelijke data nodig over PAH op de kinderleeftijd.

Grofweg zijn er drie belangrijke behoeftes wat betreft deze wetenschappelijke data. Al-
lereerst hebben we epidemiologische data nodig die ons helpt de ziekte te begrijpen en 
in een vroeg stadium te herkennen, zodat snelle behandeling mogelijk is. Daarnaast is het 
nodig om de prognose en de ziekte-ernst van kinderen met PAH te kunnen inschatten. Met 
deze inschatting kunnen we de ziekere kinderen herkennen en hen intensiever behandelen. 
Ook is het nodig om te onderzoeken of deze intensievere behandeling (het combineren van 
verschillende typen doelgerichte PAH medicamenten) daadwerkelijk leidt tot verbetering 
van de ziekte-ernst en overleving.

De studies die in dit proefschrift worden beschreven richten zich op het aanpakken van 
deze drie behoeftes, in de hoop daarmee een betere toekomst vorm te kunnen geven voor 
kinderen met PAH.
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Epidemiologie

Vanwege de progressieve aard van PAH op de kinderleeftijd is het belangrijk om de ziekte in 
een vroeg stadium te herkennen en diagnosticeren. Doordat de symptomen van pulmonale 
hypertensie aspecifiek zijn en de ziekte zeldzaam is, blijkt dit lastig. Een goed overzicht van 
epidemiologische data die helpt een goed beeld te scheppen van PAH op de kinderleeftijd, 
zodat deze vroegtijdig herkend kan worden, ontbrak tot nog toe. In hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift geven wij een dergelijk overzicht, door de data van grote epidemiologische 
studies samen te voegen. Van bijzonder belang is de opkomende informatie over risicofac-
toren voor het ontwikkelen van PAH, de geassocieerde ziekten en syndromen, maar ook het 
erfelijke voorkomen en de gevonden genetische mutaties die daaraan ten grondslag liggen. 
Deze informatie geeft de mogelijkheid om in de toekomst specifieke risicogroepen te scree-
nen en zo de ziekte in een zeer vroeg en misschien zelfs subklinisch stadium te ontdekken, 
zodat de behandeling vroeg kan worden gestart.

Prognostische indicatoren

Nadat de diagnose van PAH is gesteld, draait het om het selecteren van de juiste behandeling. 
De eerste stap in de huidige behandelrichtlijnen is het uitvoeren van een vasoreactiviteitstest 
tijdens een hartcatheterisatie. Hierbij wordt getest of de pulmonale vaatweerstand en bloed-
druk verbeteren nadat er een pulmonale vasodilatator wordt gegeven. Er zijn verschillende 
criteria die beschrijven hoeveel de druk, weerstand en bloedstroom in de longen moeten 
veranderen om vast te stellen dat de longvaten van een patiënt vasoreactief zijn.

Bij onderzoek onder volwassen patiënten is gebleken dat PAH patiënten met vasoreactiviteit 
een betere overleving hebben wanneer zij behandeld worden met calciumkanaal blokkers. 
Hoe vaak vasoreactiviteit voorkomt bij kinderen met PAH, of zij een betere overleving hebben 
dan andere patiënten en of zij baat hebben bij een behandeling met calciumkanaal blokkers, 
is nog niet bekend.

In hoofdstuk 3a beschrijven we dat er voor de vasoreactiviteitstest bij kinderen met PAH ver-
schillende criteria worden gebruikt en dat deze criteria daarnaast continue aan verandering 
onderhevig zijn. Hierdoor zijn verschillende onderzoeken naar vasoreactiviteit bij kinderen 
en volwassenen niet met elkaar te vergelijken. Wij adviseren uniforme criteria te gebruiken, 
of nieuwe criteria te relateren aan bestaande criteria, zodat vergelijkingen mogelijk zijn. In 
hoofdstuk 3b gebruiken wij de meest gebruikte vasoreactiviteitscriteria om vast te stellen 
hoeveel procent van de kinderen en volwassenen met PAH vasoreactiviteit hebben. Dit 
onderzoek laat zien dat het aantal mensen met vasoreactiviteit sterk afhankelijk is van welke 
criteria je gebruikt om dit vast te stellen. Ook laten we zien dat (in tegenstelling tot wat er 
altijd werd gedacht) er geen verschil is in de prevalentie van vasoreactiviteit tussen kinderen 
en volwassenen met PAH. Het eerder gerapporteerde verschil tussen kinderen en volwas-
senen is een gevolg van het gebruik van verschillende criteria. In hoofdstuk 4 onderzochten 
we in een grote internationale patiëntpopulatie hoe vasoreactiviteitstesten wereldwijd in de 
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praktijk worden gebruikt. Hieruit blijkt dat de vasoreactiviteitscriteria uit de internationaal 
geaccepteerde behandelrichtlijnen vaak niet worden gevolgd bij het vaststellen van vasore-
activiteit en dat kinderen die vasoreactief zijn vaak niet met calciumkanaal blokkers worden 
behandeld. Door voor alle patiënten in deze studie opnieuw vasoreactiviteit te evalueren 
met behulp van de internationaal geaccepteerde criteria, konden wij laten zien dat kinderen 
met vasoreactiviteit vastgesteld volgens de zogeheten Sitbon criteria een betere overleving 
hebben. Ook lieten we zien dat een behandeling met calciumkanaal blokkers in deze pa-
tiënten mogelijk tot een nog betere overleving leidt. Dit pleit voor een behandeling met 
calciumkanaal blokkers bij kinderen met PAH die vasoreactief zijn volgens de Sitbon criteria.

Naast het testen van vasoreactiviteit bij een kind met PAH, is het van belang een beeld te 
krijgen van de ziekte-ernst en de te verwachten prognose. Dit helpt om de juiste behande-
ling in te stellen. Daarnaast zijn prognostische indicatoren van belang om het effect van de 
ingestelde behandeling te monitoren, zodat de behandeling gewijzigd kan worden wanneer 
onvoldoende effect wordt bereikt. Het is onvoldoende bekend welke parameters kunnen 
dienen als prognostische indicator voor kinderen met PAH. In de hoofdstukken 5-10 beschrij-
ven wij studies die helpen deze prognostische factoren te identificeren.

Over het algemeen worden de gemiddelde pulmonale arteriële druk, weerstand en bloed-
stroom volume gebruikt om een beeld te krijgen van de ziekteprogressie bij een kind met 
PAH. Deze constante hemodynamische parameters geven echter geen volledig beeld van de 
rechter ventrikel afterload. De bloedstroom door pulmonale arteriën is pulsatiel en daardoor 
spelen ook andere factoren zoals pulmonale arteriële compliantie of stijfheid en gereflec-
teerde drukgolven een rol. In hoofdstuk 5 laten wij zien dat invasief gemeten pulmonale 
arteriële compliantie en slagvolume, gerelateerd zijn aan de ziekte-ernst en prognose van 
kinderen met PAH. Deze metingen kunnen dus extra informatie geven bij het inschatten van 
de ziekte-ernst van kinderen met PAH.

In hoofdstuk 6 gaan we een stap verder. We proberen de compliantie of stijfheid van de 
pulmonale arteriële vaatwanden nauwkeuriger te meten dan met de invasieve meting die 
we in hoofdstuk 5 toepasten. In hoofdstuk 6 beschrijven we een methode die met behulp van 
invasieve drukmetingen en echocardiografie een continue meting geeft van de pulmonale 
arteriële bloedruk en van het oppervlak van een doorsnede van een pulmonale arterie. Met 
deze metingen maken we in een grafiek een druk – oppervlakte lus die de directe relatie laat 
zien tussen het pulmonaal arteriële druk verloop en de uitzetting van het vat tijdens een 
hartslag. Deze relatie geeft informatie over de stijfheid van de pulmonale arteriële vaatwan-
den. Helaas blijkt dat onze methode nog niet perfect is en onverwachte uitkomsten geeft. We 
zullen deze methode in de toekomst verder ontwikkelen, om zo de extra informatie die we 
krijgen goed te kunnen testen en gebruiken.

Echocardiografie is een techniek die breed beschikbaar is en standaard wordt gebruikt 
bij de diagnostiek van pulmonale arteriële hypertensie. In hoofdstuk 7 analyseren we of 
echografische metingen ook voorspellend kunnen zijn voor de overleving van patiënten. Uit 
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deze analyses blijkt dat verschillende metingen, zoals rechter atrium, rechter ventrikel en 
linker ventrikel afmetingen, rechter over linker ventrikel ratio’s en rechter ventrikel functio-
nele parameters, geassocieerd zijn met ziekte-ernst en overleving bij kinderen met PAH. Dit 
betekent dat echografische metingen mogelijk een rol kunnen spelen in het vaststellen van 
ziekte-ernst en het bijsturen van de behandeling bij kinderen met PAH.

In hoofdstuk 8 beschrijven we een studie naar de waarde van de 6-minuten looptest voor 
kinderen met PAH. Bij volwassen PAH patiënten wordt de 6-minuten looptest gebruikt als 
meting om het effect van de behandeling te evalueren. In wetenschappelijke studies onder 
volwassen PAH patiënten wordt de 6-minuten looptest gebruikt als klinisch eindpunt. Echter, 
of de 6-minuten looptest gebruikt kan worden om de ziekte-ernst en prognose van kinderen 
met PAH te voorspellen was nog niet onderzocht. Wij laten in hoofdstuk 8 zien dat de 6-minu-
ten looptest bij kinderen met PAH van 7 jaar en ouder een onafhankelijke voorspeller is van 
de overleving. Daarnaast laten we zien dat de saturatiedaling die kinderen met PAH hebben 
tijdens de 6-minuten looptest aanvullende prognostische waarde heeft.

Hemoptoë, het ophoesten van bloed, is een bekende complicatie van PAH. Uit onderzoek 
onder volwassen PAH patiënten is gebleken dat hemoptoë geassocieerd is met een slechte 
prognose. Voor kinderen met PAH was dit nog niet onderzocht. In hoofdstuk 9 beschrijven 
we ons onderzoek naar het voorkomen, de risicofactoren en prognostische implicaties van 
hemoptoë onder kinderen met PAH. Dit onderzoek laat zien dat hemoptoë niet zeldzaam is 
bij kinderen met PAH. Kinderen die al langer PAH hebben en die ernstiger zijn aangedaan 
hebben een groter risico op het ontwikkelen van hemoptoë. Daarnaast lieten we zien dat 
hemoptoë een ernstige complicatie is die, zeker in het geval van grote, potentieel levensbe-
dreigende bloedingen, geassocieerd is met een slechte uitkomst.

Het vinden van prognostische indicatoren voor kinderen met PAH is niet genoeg. In hoofd-
stuk 10 laten we zien dat we op zoek zijn naar behandeldoelen die kunnen helpen de behan-
deling van kinderen met PAH te sturen. Behandeldoel gestuurde therapie houdt in dat je met 
de behandeling die je instelt, vooraf vastgestelde behandeldoelen wilt bereiken. Lukt het 
niet de behandeldoelen te bereiken binnen een bepaalde tijd, dan intensiveer je de therapie 
door extra geneesmiddelen toe te voegen (leidend tot duo en triple therapie). Prognostische 
indicatoren die gebruikt worden als behandeldoel moeten aan een aantal voorwaarden 
voldoen: 1) ze moeten een correlatie hebben met de overleving van patiënten, 2) ze moeten 
kunnen veranderen onder invloed van therapie en 3) therapie geïnduceerde veranderingen 
moeten ook geassocieerd zijn met een verandering in overleving. Alleen metingen die aan 
deze criteria voldoen (zogenaamde surrogaat parameters voor overleving), kunnen worden 
ingezet als behandeldoel. In hoofdstuk 10 laten we zien dat een aantal metingen, waaronder 
de WHO functionele klasse, NT-proBNP en TAPSE aan deze voorwaarden voldoen en daarmee 
in de toekomst als behandeldoel gebruikt zouden kunnen worden. Dit betekent dat niet al-
leen bij volwassenen, maar ook bij kinderen met PAH een behandeldoel gestuurde therapie 
mogelijk is.
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Behandelstrategieën

Zoals hierboven beschreven wordt er bij behandeldoel gestuurde therapie voor gekozen 
de behandeling van kinderen met PAH te intensiveren wanneer ze een behandeldoel niet 
halen, of verslechteren onder de bestaande therapie. Intensivering van therapie houdt in 
dat er een ander type doelgericht PAH medicament wordt toegevoegd aan de behandeling. 
Zo ontstaat er mono, duo en triple combinatie therapie; behandeling met een combinatie 
van één, twee of respectievelijk drie verschillende medicamenten. Voor kinderen met PAH is 
echter tot nog toe niet aangetoond dat combinatie therapie met duo of triple therapie ook 
leidt tot een klinische verbetering en een betere overleving, ten opzichte van behandeling 
met mono therapie.

In hoofdstuk 11 onderzochten wij het effect van het toevoegen van Sildenafil (een phosp-
hodiesterase type 5 inhibitor) aan Bosentan (een endotheline receptor antagonist) mono 
therapie. Voor dit onderzoek selecteerden we alle kinderen met PAH die binnen het Landelijk 
Netwerk voor Pulmonale Hypertensie op de Kinderleeftijd werden behandeld met Bosentan 
mono therapie. Bij een deel van deze kinderen werd Sildenafil aan de Bosentan therapie 
toegevoegd omdat ze op Bosentan mono therapie een achteruitgang hadden van hun WHO 
functionele klasse, 6-minuten looptest of NT-proBNP. Patiënten die geen achteruitgang 
lieten zien bleven op Bosentan mono therapie. Uit deze studie blijkt dat het toevoegen van 
Sildenafil leidt tot een verbetering van de klinische conditie van kinderen met PAH, met een 
verbetering van de WHO functionele klasse en 6-minuten looptest. Ook hadden de kinderen 
bij wie Sildenafil aan de behandeling werd toegevoegd uiteindelijk een betere overleving 
dan de patiënten die op Bosentan mono therapie bleven, ondanks dat de kinderen die Sil-
denafil ontvingen in eerste instantie een klinische verslechtering doormaakten. Dit geeft aan 
dat het toevoegen van Sildenafil aan een behandeling met Bosentan gunstige effecten heeft 
op de klinische conditie en overleving van kinderen met PAH.

In hoofdstuk 12 vergeleken we de overleving en behandelstrategieën van drie grote 
cohorten van kinderen met PAH vanuit drie specialistische behandelcentra: het Children’s 
Hospital Colorado in Denver, het Columbia University Medical Center in New York en het 
Beatrix Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen in Nederland. 
Uit deze internationale studie blijkt dat kinderen met PAH die worden behandeld met duo 
of triple therapie een betere overleving hebben dan patiënten die worden behandeld met 
mono therapie. Dat betekent dat een intensievere behandeling met duo of triple therapie 
daadwerkelijk de prognose van een patiënt lijkt te verbeteren. Een intensieve, mogelijk 
behandeldoel gestuurde, behandelstrategie is daarom te adviseren voor kinderen met PAH.

In hoofdstuk 13 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift uitvoeriger be-
schreven en in een breder perspectief geplaats. Daarnaast worden suggesties gegeven voor 
toekomstig onderzoek.
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Wetenschappelijk onderzoek doen is teamwork. Gedurende mijn promotietraject waren 
veel mensen op verschillende manieren betrokken bij de studies die in dit proefschrift zijn 
beschreven. Ik wil alle betrokkenen van harte bedanken. Een aantal mensen wil ik in het 
bijzonder noemen.

Allereerst de kinderen en ouders die meewerken aan de klinische wetenschappelijke studies 
die wij uitvoeren. De bereidheid tot deelname aan onze landelijke en internationale onder-
zoeksdatabases is indrukwekkend. De data die we hierdoor kunnen verzamelen is goud 
waard.

Prof. Dr. R.M.F. Berger. Beste Rolf, eind 2007 vroeg ik je of ik een wetenschappelijke stage 
bij je kon doen. Het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee jij wetenschap bedrijft is 
zo aanstekelijk, dat ons gesprek in 2007 uiteindelijk is uitgemond in dit boekje. Er zijn veel 
dingen om je voor te bedanken. Het belangrijkste zijn alle kansen die je me hebt geboden 
en de rijke ervaringen die ik heb opgedaan tijdens onze samenwerking. Een promotietraject 
bij jou is meer dan onderzoek doen, artikelen schrijven en promoveren. Het is: een landelijk 
netwerk coördineren, een richtlijn schrijven, een internationaal congres vanaf de grond af 
organiseren, een hoofdstuk in een boek, meewerken aan een internationale registry studie, 
het opzetten van een nieuwe Amerikaanse samenwerking, meedoen in een pharmacovigi-
lance studie, internationale meetings, congressen en symposia etc, etc. Het zijn leerzame 
ervaringen die niet alleen op het wetenschappelijke vlak, maar veel breder impact hebben. 
Hartelijk dank voor deze mooie en prettige samenwerking. 

Prof. Dr. H.L. Hillege. Beste Hans, statistische rots in de branding. Maar ook: “waarom heb 
je dat nou zo gedaan.” “Omdat jij zei dat het zo moest Hans.” Zonder gekheid; dankzij deze 
gesprekken werden de stukken statistisch een stuk sterker en is mijn statistische kennis 
fors gegroeid. Wij zagen elkaar niet wekelijks maar de belangstelling, hulp en motiverende 
gesprekken waren er niet minder om. Bedankt voor je fijne begeleiding.

Prof. dr. T. Delhaas, prof. dr. G. H. Koppelman en prof. dr. R. Naeije, dank voor de tijd die jullie 
hebben gestoken in het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.

Pulmonale arteriële hypertensie op de kinderleeftijd is een zeer zeldzame aandoening. Dank-
zij centralisatie van de zorg voor deze patiëntengroep binnen Nederland in het Netwerk voor 
Pulmonale Hypertensie op de Kinderleeftijd, is het toch mogelijk expertise op te bouwen 
en voldoende patiëntendata te verzamelen voor betekenisvol wetenschappelijk onderzoek. 
De data die binnen het Landelijk Netwerk samen wordt gebracht vormt de basis voor veel 
van mijn studies. Contactpersonen van het netwerk, dank voor de blijvende vruchtbare 
samenwerking.

Board members of the Association for Pediatric Pulmonary Hypertension: Dunbar Ivy, Damien 
Bonnet, Maurice Beghetti, Tilman Humpl, Rolf Berger, and former board members Ingram 
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Schulze-Neick and the late Robyn Barst. Thank you for giving me the opportunity to ana-
lyze the TOPP data and for welcoming me in your meetings to discuss the results. Katherine 
Hutchinson and Jeremy Wheeler, thank you for the statistical support. It has been pleasant to 
work with all of you and not without rewarding results.

The New York – Denver – Groningen team. Erica Rosenzweig, Usha Krishnan, Dunbar Ivy, 
Kathleen Miller-Reed, Beth Coleman, Willemijn Zijlstra and Sandor Schokker. We put together 
a unique cohort of Dutch and American patients. Willemijn and Sandor, thank you for the 
hard work, the data input and analyses. To our American colleagues: thank you for inviting 
Willemijn and Sandor into your hospital and home. 

Bart en Sylvia, als studenten biomedische wetenschappen hebben jullie me wegwijs ge-
maakt in signaal analyse, fourier transformaties, filtering en Matlab. Zo hebben jullie een 
belangrijke basis gelegd voor onze pulmonary arterial compliance studie. Bedankt voor de 
hulp en samenwerking. 

Rebecca Vanderpool, from a distance (Brussels and Pittsburgh) you helped me to understand 
and solve technical data difficulties. Your enthusiasm for research and our project has been 
inspiring. I hope to meet you again to share dinner and thoughts as we did in Philadelphia. 

Verschillende collega’s van het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen in het UMCG 
hebben een belangrijke stempel gedrukt op de studies in dit proefschrift. Marc Roofthooft, 
samen hebben we een paar leuke statistische noten gekraakt. Dank voor de samenwerking 
en gezelligheid. Beatrijs, jij bleef me vragen – ‘hoe is het met die loops’. Bedankt voor je 
belangstelling, meedenken en de gezellige borrels op terrassen in Parijs, Brussel, etc. Nynke, 
goede echografische beelden waren essentieel voor ons pulmonary arterial compliance 
project. Dank voor al je tijd, energie en geduld. Gideon, bedankt voor het meedenken en 
de regelmatige echo’s. Medewerkers van de hartcatheterisatie kamers, meetdeskundigen en 
secretaresses van de kindercardiologie, dank voor alle ondersteuning. Ton Vonck en Fokko 
Albronda, dank voor jullie hulp en meedenken. Mieke Kerstjens, fijn dat ik betrokken werd bij 
het mooie TBX-4 project. 

Beste Anton Vonk Noordegraaf en Elke Hoendermis, dankzij jullie hulp konden we data 
van kinderen en volwassenen bij elkaar brengen en rechtstreeks vergelijken. Dank voor de 
samenwerking. 

Laura van Loon, dit PhD project begon met mijn stage onder jouw begeleiding. Dank voor 
alles wat je me hebt geleerd. Het was een goede basis voor de rest van het project. 

While cooperating on a pharmacovigilance program of Actelion Pharmaceuticals, I have 
met Monika Brand, Katherine Hutchinson, Jeremy Wheeler, Mouna Chakir. Thank you for the 
pleasant and interesting cooperation. 

Beste kinderartsen van het Orbis Medisch Centrum in Sittard, Medisch Spectrum Twente in 
Enschede en Medisch Centrum Leeuwarden, tijdens mijn werk bij jullie was er altijd ruimte 
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voor wetenschappelijk onderzoek. Dank voor de steun en warme belangstelling. Rachel Knol, 
dank voor je goede mentorschap de afgelopen 1,5 jaar. 

Beste collega PhD-ers van de kindercardiologie, van drie tot veel is de onderzoeksgroep 
uitgegroeid tot een gezellige club collega’s. Goed om dat te zien! Reinout, Michael, Mark-
Jan, Willemijn, Floris-Jan, Jan Reinier, Diederik, Guido, Lysanne, Anne-Marie, Quint, Sanne, 
Graziella, fijn om met jullie te mogen samenwerken. Mark-Jan, bedankt voor de gedreven en 
voortvarende manier waarop je het netwerk coördinatorschap hebt overgenomen. Je statis-
tische skills zijn indrukwekkend en je bent een leuke gezellige collega. Op naar het volgende 
project. Willemijn, ik bewonder je organisatietalent en doorzettingsvermogen. Fijn om met 
jou te mogen samenwerken en te zien hoe een wetenschappelijke stage onder jouw handen 
uitgroeide tot zo veel meer. 

Onderzoek doen gaat verder dan hardcore computer en analyse werk. Als het niet lukt je 
hoofd leeg te maken is er ook geen ruimte voor nieuwe ideeën. Gelukkig zijn er genoeg men-
sen geweest om samen te borrelen en ontspannen. Joost, Marjolein, Welmoed, Maria, Bart, 
Janine, Tjerk, Rik, Bob, Mariska, Janniek, Kirsten, Leonie, Thijs, Martijn en Martijn, bedankt 
voor jullie fijne vriendschap. Collega onderzoekers die samen met mij de onderzoeksruim-
tes in de krochten van het Triade gebouw deelden, Willemijn, Mark-Jan, Djoeke, Floris-Jan, 
Martijn, Rianne, Nicole, Annemiek, Elise, Marrit, Michelle, Janyte, Chris-Peter, Karen, Jozien, 
Danique, Karin, Deirdre, Caroline en Tina bedankt voor de gezelligheid, koffie, borrels en ook 
voor die heerlijke gezamenlijke onderzoeksfrustraties. ANIOS en AIOS collega’s uit Sittard, 
Leeuwarden, Enschede en Groningen, bedankt voor de goede samenwerking, borrels en 
gezelligheid. 

Een bijzonder plekje voor de mede vrijwilligers en vrienden van scouting. Niets is zo heerlijk 
als een biertje bij een kampvuur en vervolgens slapen in een hangmat in de open lucht. We 
hebben samen mooie dingen georganiseerd en prachtige avonden beleeft. Dank!

Kirsten, je hebt keihard gewerkt om dit boekje mooi te maken. Wat fijn dat je hier tijd voor 
wilde maken ondanks je drukke nieuwe baan. Bedankt!

Beste schoonfamilie Van Ark; ineens een arts in de familie die probeert te promoveren (al 
een jaar of wat…). Bedankt voor het hartelijke en warme welkom, de belangstelling en 
bemoediging.

Lieve Mirjam en Robert Jan, bedankt voor jullie vanzelfsprekende support. Wat heerlijk om zo 
vaak te mogen meegenieten van jullie prachtige gezin.

Lieve Bram, onbereikbaar maar altijd bij ons. Op momenten als deze mis ik je het meest.

Lieve papa en mama, van jullie leerden wij om onze eigen weg te gaan. Jullie gaven ons 
mee dat het in het leven niet draait om ‘opleven naar verwachtingen’, maar om de eigen 
zoektocht naar datgene wat je hart sneller doet kloppen. Met dat in mijn achterhoofd kwam 
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ik in Groningen terecht. Jullie hebben dit op alle fronten mogelijk gemaakt. Bedankt voor 
jullie aanmoediging, hulp en steun.

Lieve Irene, de afgelopen tijd heb je me enorm geholpen de laatste fase van mijn promotie 
af te ronden. Je bleef me stimuleren om het niet alleen af te maken, maar er ook iets moois 
van te maken. Bedankt voor je motivatie, hulp, liefde, geduld en vertrouwen. Ik hou van je. 
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With every wave the crashing sea erodes and shapes the coastline.

Macleod’s Maidens, Isle of Skye, Scotland

Wharariki Beach, Puponga, New Zealand
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Cathedral Cove, Hahei, New Zealand

Pancake rocks, Punakaiki, New Zealand




