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Dutch summary

Hartfalen is wereldwijd een groot medisch probleem en is een van de belangrijkste 
oorzaken van vroegtijdig overlijden in de Westerse wereld. Hartfalen wordt 
tegenwoordig onderverdeeld in hartfalen met een verminderde linker ventrikel 
ejectiefractie (heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF) en hartfalen met 
een behouden linker ventrikel ejectiefractie (heart failure with preserved ejection 
fraction, HFpEF). De laatste groep patiënten heeft daarbij een ejectiefractie van 
≥50% en wordt op ventrikel niveau verder gekenmerkt door met name stijfheid en 
verminderde relaxatie van de hartspier (diastolische dysfunctie) en/of verdikking 
van de hartspier (hypertrofie). Voor patiënten met HFrEF zijn op dit moment veel 
therapieën voorhanden die een bewezen gunstig effect hebben op de overleving, 
zoals beta-blokkers, ACE-remmers, angiotensine recepter blokkers en ICD’s. De 
prevalentie van HFpEF is vergelijkbaar met die van HFrEF, echter zijn er voor 
HFpEF tot op heden geen bewezen therapieën beschikbaar die zorgen voor een 
afname van sterfte in deze specifieke patiëntengroep. De grote trials met medicijnen 
die werkzaam zijn in HFrEF waren neutraal voor de primaire eindpunten in patiënten 
met HFpEF. Voor een groot deel lijkt dit veroorzaakt te zijn doordat HFpEF een 
veel heterogener ziektebeeld is en dat niet eenzelfde behandeling werkzaam is in 
elke type patiënt met HFpEF. Dit heeft ertoe geleid dat het huidige onderzoek zich 
meer is gaan toespitsen op het identificeren van verschillende subgroepen binnen 
HFpEF met elk een specifieke pathofysiologie, die waarschijnlijk ook een specifieke 
behandeling behoeft. De laatste jaren is er dan ook een verschuiving zichtbaar in het 
onderzoek naar de behandeling van HFpEF, van een “one size fits all” strategie naar 
een meer “fenotype-specifieke” strategie. 

Het hart bestaat uit twee hartkamers, de linker en rechter ventrikel. Hartfalen wordt 
voornamelijk onderverdeeld op basis van ejectiefractie van de linker ventrikel, echter 
de rechter ventrikel is ook essentieel in het onderhouden van een functionerende 
circulatie. De rechter ventrikel ontvangt namelijk al het bloed dat terugstroomt vanuit 
het lichaam naar het hart, en pompt dit door de bloedvaten van de longen, waar 
het bloed zuurstof krijgt, naar de linker ventrikel. De functie van de rechter ventrikel 
kan verslechterd zijn door verschillende oorzaken, zoals een hoge bloeddruk in de 
longen (pulmonale hypertensie), een aangeboren hartafwijking, of een hartinfarct. 
Gelijktijdig met de zoektocht naar de mogelijk verschillende fenotypes waaruit HFpEF 
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bestaat blijkt dat een verminderde rechter ventrikel functie opvallend vaak voorkomt 
in patiënten met HFpEF. Dit is opmerkelijk, omdat HFpEF met name – en per definitie 
– een aandoening is van de linker ventrikel. De oorzaken voor verminderde rechter 
ventrikel functie in HFpEF lijken niet eenduidig en de aanwezigheid van een slechte 
rechter ventrikel in patiënten met HFpEF lijkt in sommige studies ook geassocieerd 
te zijn met een slechtere prognose, vergeleken met HFpEF patiënten met een 
behouden rechter ventrikel functie. De constatering dat rechter ventrikel dysfunctie 
vaak lijkt voor te komen in HFpEF en de aanwezigheid hiervan geassocieerd is 
met een slechtere prognose, geeft het belang aan van gedegen onderzoek naar de 
oorzaken en mogelijke behandelopties van rechter ventrikel dysfunctie in HFpEF.

De vraagstellingen van dit onderzoek zijn:

1) Wat is de klinische relevantie van rechter ventrikel dysfunctie in HFpEF

2) Wat zijn onderliggende mechanismen voor het ontstaan van rechter ventrikel 
dysfunctie in HFpEF

3) Wat zijn potentiële behandelopties voor rechter ventrikel dysfunctie in 
HFpEF

Om in de eerste plaats de prevalentie en relevantie van rechter ventrikel dysfunctie 
in HFpEF te onderzoek hebben wij een systematische review en meta-analyse 
uitgevoerd naar studies waarin rechter ventrikel functie werd onderzocht in patiënten 
met HFpEF (Hoofdstuk 2). In deze studie hebben wij gevonden dat 20-25% van 
de HFpEF patiënten een verminderde rechter ventrikel functie heeft. Eén van de 
belangrijkste oorzaken van rechter ventrikel dysfunctie dat naar voren kwam uit 
deze systematische review is pulmonale hypertensie, wat aanwezig is bij ongeveer 
twee derde van de HFpEF patiënten. Daarnaast bleek uit enkele studies dat ook 
boezemfibrilleren geassocieerd is met verminderde functie van de rechter ventrikel. 
De aanwezigheid van rechter ventrikel dysfunctie was verder geassocieerd met 
hogere kans op ziekenhuisopname voor hartfalen en vroegtijdig overlijden, ten 
opzichte van HFpEF patiënten met behouden rechter ventrikel systolische functie. 

De relatie tussen pulmonale hypertensie en verminderde rechter ventrikel functie in 
HFpEF werd verder onderzocht in de Hoofdstukken 3 en 4. Pulmonale hypertensie is 
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een ziektebeeld waarbij er een te hoge bloeddruk is in de longen. Dit kan komen door 
primair een ziekte van vaatwand van de kleinere longslagaders (pulmonale arteriële 
hypertensie of pre-capillaire pulmonale hypertensie) of door een hogere bloeddruk 
en vullingsdruk van de linkerharthelft, leidend tot een “passieve” drukverhoging in 
de stroomopwaarts gelegen longslagaders (post-capillaire pulmonale hypertensie). 
Laatstgenoemde situatie wordt typisch gezien bij patiënten met linkszijdig hartfalen, 
zowel bij systolisch als diastolisch hartfalen. Daarnaast kan langer bestaande, 
progressieve drukverhoging van de longslagaders als gevolg van linkszijdig hartfalen 
op termijn ook leiden tot schade aan de vaatwand van de (kleinere) longslagaders. 
Dit uit zich dan in een verhoogde druk in de longvaten die disproportioneel is ten 
opzichte van de (vullings-)druk gemeten in de linkerharthelft. Dit wordt tegenwoordig 
gecombineerde post- en pre-capillaire pulmonale hypertensie genoemd. In 
Hoofdstuk 3 en 4 werd gezien dat ongeveer een derde van de HFpEF patiënten met 
pulmonale hypertensie gecombineerd post- en pre-capillaire pulmonale hypertensie 
heeft. Deze vorm van pulmonale hypertensie leidt tot een hogere bloeddruk in de 
longvaten, tot meer rechter ventrikel dysfunctie en tot een hogere kans op overlijden, 
ten opzichte van HFpEF patiënten zonder pulmonale hypertensie of met geïsoleerde 
post-capillaire pulmonale hypertensie.

Het belangrijkste symptoom dat bijna alle patiënten met HFpEF ervaren is 
een verminderd inspanningsvermogen. De oorzaken van een verminderd 
inspanningsvermogen in HFpEF zijn echter net zo heterogeen als het ziektebeeld 
zelf. In Hoofdstuk 4 wordt specifiek het pathofysiologische mechanisme onderzocht 
van inspanningsintolerantie in patiënten met HFpEF met de verschillende vormen 
van pulmonale hypertensie. In een normale situatie worden de bloedvaten van de 
longen gekenmerkt door een lage weerstand en hoge rekbaarheid (compliantie). Bij 
inspanning neemt het circulerend bloedvolume door het hart en de longen fors toe. 
In een normale situatie is het longvaatbed door zijn specifieke vaateigenschappen in 
staat om deze forse toename in circulerend bloedvolume te doorstaan. Hoofdstuk 
4 laat echter zien dat door de aanwezigheid van gecombineerd post- en pre-
capillaire pulmonale hypertensie, en secundair daaraan een toegenomen weerstand 
en afgenomen compliantie van de longvaten, het vermogen van de longvaten tot 
het doorlaten van het toegenomen circulerend bloedvolume tijdens inspanning 
beperkt is. Daarnaast blijkt uit deze studie dat dit onvermogen tot uitzetten van de 
longvaten bij toegenomen bloeddoorstroming leidt tot verdere overbelasting van 
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de rechter ventrikel tijdens inspanning. Omdat beide ventrikels gelegen zijn binnen 
hetzelfde, stugge hartzakje (het pericard), leidt overbelasting en uitzetten van de 
rechter ventrikel tot een beperking van uitzetten van de linker ventrikel en dus tot 
afname van voldoende vulling van de linker ventrikel. Bij deze afgenomen vulling 
en compliantie van de linker ventrikel is als gevolg van het Frank-Starling effect het 
netto-effect ook een afgenomen effectief slagvolume van de linker ventrikel tijdens 
inspanning. Concluderend, bij patiënten met HFpEF en een additionele component 
van pre-capillaire pulmonale hypertensie lijdt een afgenomen compliantie van de 
longvaten tot overbelasting van de rechter ventrikel en secundair daaraan tot onder-
vulling van de linker ventrikel en tot een verlaging van het effectief slagvolume tijdens 
inspanning. Dit lijkt een belangrijk onderliggend pathofysiologisch mechanisme te 
zijn van verminderd inspanningsvermogen in patiënten met HFpEF en gecombineerd 
post- en pre-capillaire pulmonale hypertensie.

Naast pulmonale hypertensie zijn er mogelijk ook andere onderliggende oorzaken 
voor rechter ventrikel dysfunctie in HFpEF. In Hoofdstuk 5 wordt specifiek gekeken 
naar de rol van boezemfibrilleren bij zowel rechter ventrikel als rechter boezem 
dysfunctie. Uit deze studie komt naar voren dat boezemfibrilleren sterk geassocieerd 
is met een verminderde functie van de rechter ventrikel, onafhankelijk van pulmonale 
hypertensie. Daarnaast hebben patiënten die een voorgeschiedenis hebben van 
boezemfibrilleren, maar op het moment van de meting sinusritme hebben, ook 
meer rechter boezem en rechter ventrikel dysfunctie. De hypothese is enerzijds dat 
de aanwezigheid van boezemfibrilleren in patiënten met HFpEF een uiting is van 
meer progressie en ernst van de ziekte met secundair daaraan hogere kans op het 
krijgen van verminderde rechter ventrikel functie. Een andere hypothese is echter 
dat boezemfibrilleren in sommige patiënten – zeker die met (ernstige) pulmonale 
hypertensie – niet veroorzaakt wordt door overbelasting en rek van de linker boezem 
als gevolg van “linkszijdig” HFpEF (zoals algemeen geaccepteerd), maar juist door 
overbelasting van de rechter boezem als gevolg van een te hoge bloeddruk in de 
longen, leidend tot overbelasting van de rechterharthelft en daarbij meer rek op de 
rechter boezem. De consequentie hiervan is dat om het boezemfibrilleren in deze 
specifieke groep te voorkomen of te behandelen, de focus dan meer zou moeten 
liggen op het verlagen van de bloeddruk in de longen met specifieke therapieën.

Een in brede kring geaccepteerde hypothese voor het (mede-)ontstaan van HFpEF is 
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dat circulerende stoffen die gerelateerd zijn aan inflammatie in hogere mate aanwezig 
zijn bij ouderdom en bij bepaalde comorbiditeiten zoals obesitas en diabetes mellitus. 
Deze circulerende stoffen zouden een negatief effect hebben op de hartspier leidend 
tot meer diastolische dysfunctie en hypertrofie van de linker ventrikel, en uiteindelijk 
symptomatisch HFpEF. Omdat dit mechanisme circulerende moleculen betreft is het 
de vraag of deze moleculen eenzelfde, negatief effect hebben op de hartspier van de 
rechter ventrikel. Om dit te testen werd in Hoofdstuk 6 de relatie onderzocht tussen 
diabetes mellitus en systolische en diastolische dysfunctie van de rechter ventrikel. 
In deze studie wordt inderdaad gezien dat de aanwezigheid van diabetes mellitus 
in patiënten met HFpEF geassocieerd is met meer systolische en diastolische 
dysfunctie van de rechter ventrikel, onafhankelijk van pulmonale hypertensie. 
Deze bevindingen zouden diagnostische en therapeutische consequenties kunnen 
hebben specifiek voor HFpEF patiënten met diabetes mellitus.

Naast prevalentie en onderliggende oorzaken van rechter ventrikel dysfunctie in 
HFpEF is dit proefschrift gewijd aan de behandeling van deze specifieke groep 
patiënten. Hoofdstuk 7 is een position statement dat geschreven is namens 
de European Society for Cardiology en beschrijft verschillende (potentiële) 
behandelopties. De belangrijkste behandelstrategieën voor deze groep HFpEF 
patiënten betreft het verlagen van de bloeddruk in de longen in patiënten met 
pulmonale hypertensie door middel van specifieke medicijnen, het optimaal doseren 
van diuretica met name in patiënten die rechtszijdig zijn gedecompenseerd, en het 
bevorderen van regelmatige inspanning en afvallen, zeker voor de obese en oudere 
HFpEF populatie. In Hoofdstuk 8 wordt daarnaast nog een specifieke strategie 
beschrijven bestaande uit een implanteerbare monitor die geplaatst kan worden in 
de longslagader en continue de bloeddruk in de longslagader kan meten. Bij een 
(subklinische) stijging van de bloeddruk, een voorteken voor decompensatio cordis, 
kan tijdig de dosering hartfalen medicatie zoals diuretica en vaatverwijders worden 
opgehoogd om een daadwerkelijke ziekenhuisopname voor hartfalen te voorkomen. 
Deze strategie heeft bewezen ook in HFpEF het aantal ziekenhuisopnames voor 
hartfalen te verlagen. Toekomstige studies moeten uitwijzen of deze strategie ook 
een gunstig effect heeft op de mortaliteit.
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