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De laatste jaren is er groeiend bewijs dat het hart, naast interacties met zichzelf, ook 
interacties aangaat met andere organen. Het observeren van dit fenomeen, en mogelijk 
zelfs de wisselwerking ervan, geeft ons inzicht in de pathofysiologie en stelt medici in 
staat hier in de toekomst op te anticiperen. 

Hartfalen

Hartfalen is een zeer ernstige aandoening van het hart, waarbij het hart niet meer in 
staat is om voldoende bloed het lichaam rond te pompen. Dit gaat gepaard met een 
scala aan klachten, waaronder vermoeidheid, kortademigheid en oedeem. Dagelijks 
overlijden meer dan 100 patiënten in Nederland aan de gevolgen van cardiovasculaire 
ziekten en sterven er jaarlijks meer dan 7.500 patiënten aan hartfalen. De kans dat ie-
mand boven de 40 jaar hartfalen ontwikkelt is ongeveer 20%. Naast deze indrukwek-
kende mortaliteitscijfers leidt hartfalen ook tot een grote ziektelast die gepaard gaat 
met vele ziekenhuisopnames en hoge medische kosten. Mede door de vergrijzing en de 
verwachting dat dit jaar meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zal bestaan uit 
mensen boven de 50 jaar, is het aannemelijk dat het aantal patiënten met hartfalen de 
komende jaren alleen maar zal toenemen.

Cardiologen, ondersteund door Europese richtlijnen, hebben de complexe taak om 
patiënten met deze ernstige aandoening te diagnosticeren en te behandelen. De diag-
nostische uitdaging komt voort uit het feit dat de “typische” hartfalen symptomen ook 
door andere ziekteprocessen kunnen worden verklaard. Hoewel kortademigheid past 
bij het beeld van hartfalen, kan het ook gerelateerd zijn aan longziekten, vaatziekten of 
boezemfibrilleren. Daarnaast is de typische presentatie van een patiënt met hartfalen 
veranderd in de afgelopen jaren. Hoewel een hartfalen patiënt zich 20 jaar geleden 
presenteerde als man van middelbare leeftijd na het doormaken van een groot hartin-
farct, worden tegenwoordig steeds vaker oudere vrouwen gezien met hypertensie en 
diabetes mellitus.

Ondanks deze grote heterogeniteit binnen het hartfalen spectrum, wordt elke patiënt 
identiek behandeld. Therapie bestaat uit ACE-remmers, β-blokkers, mineralocorti-
coïd receptor antagonisten, diuretica en in specifieke gevallen ivabradine, sacubitril/
valsartan of pacemaker/cardiale resynchronisatie therapie. Deze "one size fits all" aan-
pak blijkt echter steevast te falen bij patiënten met een behouden systolische functie en 
een verminderde diastolische functie. Betere fenotypering van patiënten en inzichten 
in de pathofysiologie zijn nodig om deze patiënten in de toekomst wel goed te kunnen 
behandelen. 
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Cardiale remodeling

Eén van de belangrijkste pathofysiologische processen bij de ontwikkeling van hartfalen 
is cardiale remodeling. Hierbij ondergaat het hartweefsel veranderingen ten nadele van 
de functie en structuur. Dit is een primaire reactie van het hart om zich aan te passen 
aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld na een hartinfarct of bij hypertensie. Chronische 
stress leidt echter uiteindelijk tot maladaptieve veranderingen, waarbij de hartcellen 
vaak groter worden, of zelfs helemaal afsterven. Daarnaast zijn er de fibroblasten, be-
langrijke cellen in het extracellulaire milieu, die een overmaat aan collagenen vormen, 
leidend tot verstijving en verlittekening van het hartspierweefsel. Circulerende factoren, 
die vrijkomen tijdens deze processen, ook wel biomarkers genoemd, kunnen door ons 
worden gemeten en kunnen inzicht geven in het ontstaansmechanisme van hartfalen. 
Eventueel kunnen de gemeten veranderingen uiteindelijk worden gebruikt voor het 
kiezen van een specifieke therapie volledig gericht op een individuele patiënt. 

Biomarkers

Omdat biomarkers een goed beeld geven van de onderliggende pathologie van ziektes 
worden ze binnen de cardiovasculaire geneeskunde vaak gebruikt ter ondersteuning 
van diagnose, prognose, monitoring, risico stratificatie en het bepalen van behandelef-
fecten. Biomarkers vanuit verschillende domeinen betrokken bij cardiale remodeling, 
waaronder inflammatie, oxidatieve stress, extracellulaire remodeling, neuro-hormonale 
veranderingen en cardiale infarcering, zijn wisselend toe- en afgenomen gedurende het 
ziekteproces. Dit kan de behandelend arts een veel gedetailleerder inzicht geven in de 
huidige ziektesituatie van de patiënt. 

De afgelopen jaren is een tsunami aan data beschikbaar gekomen over verschillende 
biomarkers die betrekking hebben op hartfalen. Alleen al in de laatste 10 jaar zijn er meer 
dan 6.500 studies gepubliceerd in het veld van biomarkers in hartfalen. Helaas kunnen 
er veel vraagtekens worden gezet bij de methodologie van veel studies en daardoor 
ook bij de bruikbaarheid. Verder is de onderzochte studiepopulatie vaak heterogeen, 
waardoor de klinische vertaalslag een uitdaging is. 

Om artsen, en in het specifiek cardiologen, te helpen biomarkers te interpreteren in de 
dagelijkse praktijk hebben wij in dit proefschrift biomarkers gemeten op belangrijke 
momenten in het ziekteproces van patiënten. Deze momenten zijn onder andere net 
voor ontslag uit het ziekenhuis na een opname in verband met hartfalen en gedurende 
een stabiele chronische periode. Om dit doel te bewerkstelligen, hebben we voorname-
lijk gebruik gemaakt van natriuretische peptides (NPs; (BNP en NT-proBNP)), specifieke 
cardiale biomarkers, en daarnaast galectine-3, een pleiotrope en fibrotische marker, die 
ook gelinkt is aan hartfalen. 
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NPs komen vrij uit cardiomyocyten, als reactie op een verhoogde druk of toegenomen 
volume in de ventrikels. NPs zijn cardio-specifiek, wat inhoudt dat alles dat in het bloed 
wordt gemeten, ook daadwerkelijk vanuit het hart komt. Fysiologisch zorgen NPs voor 
een daling van de systemische vasculaire weerstand en centraal veneuze druk en daar-
naast voor een verhoogde natriurese. Tezamen leidt dit tot een daling van de bloeddruk, 
en daardoor tot reductie van de afterload van het hart. Mede doordat NPs een goede 
weergave zijn van de vullingsstatus van een patiënt zijn ze betrokken bij het diagnos-
ticeren van hartfalen. In de Europese richtlijnen staan afkapwaarden beschreven voor 
deze biomarker in zowel de chronische als acute situatie om hartfalen uit te sluiten. Op 
deze manier kan, bij patiënten met benauwdheid, beter worden gedifferentieerd tussen 
hartfalen en andere ziekteprocessen. Daarnaast hebben NPs ook een prognostische 
waarde. Naast NPs zijn er andere biomarkers, waaronder galectine-3, die een toege-
voegde waarde hebben bij het bepalen van de prognose bij een patiënt met hartfalen.

Galectine-3 is geassocieerd met fibrosevorming en inflammatie. Ondanks dat galectine-3 
in vele organen buiten het hart wordt geproduceerd (onder andere nieren, vet, lever, 
long), is het duidelijk betrokken met hartfalen en orgaan-orgaan interactie. Galectine-3 
is verhoogd als reactie op hypertensie, inflammatie en wondgenezing. Deze marker is 
voorspellend voor het ontwikkelen van hartfalen en ook cardiovasculaire mortaliteit. 
Daarnaast is galectine-3 zelf ook een therapeutisch doel. Anti-fibrotische modaliteiten 
zouden gebruikt kunnen worden als een nieuwe klasse van hartfalenmedicatie en -ma-
nagement. Reeds verrichte studies, gericht op anti-galectine-3 therapie bij longfibrose, 
leiden tot veelbelovende resultaten.

Om de communicatie tussen organen via biomarkers te bestuderen hebben we een 
studie opgezet en uitgevoerd om de relatie tussen hartfalen en kankerontwikkeling 
te onderzoeken. Dit nieuwe veld, de onco-cardiologie, leidt tot de ontdekking van 
nieuwe (bio)markers. Markers, betrokken bij de vele processen die plaats vinden in 
beide ziekteprocessen, kunnen de link zijn tussen fysiologie en pathofysiologie. Alpha-
1-antichymotrypsin (SERPINA3) is geïdentificeerd als een belangrijke biomarker bij deze 
processen. Deze nieuwe markers zijn ook van belang in de communicatie tussen het 
hart en andere organen, waaronder de nier, long en lever. 

Doel van dit proefschrift

Hartfalen is een heterogeen en complex syndroom en biomarkers kunnen artsen on-
dersteunen bij het stellen van de juiste diagnose en het opstellen van een specifiek en 
individueel behandelplan. Met een focus op NPs en galectine-3 wordt in dit proefschrift 
het volgende onderzocht:
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Deel 1: Praktisch en klinisch gebruik van biomarkers in hartfalen
- De waarde van NPs en galectine-3 voor ontslag na een opname in verband met 

hartfalen 
- De waarde van NPs en galectine-3 bij het identificeren van patiënten met een laag 

risico op heropname voor hartfalen of overlijden

Deel 2: Mechanisme en interpretatie van circulerende factoren
- De renale invloed op de galectine-3 waarde
- Seriële biomarker interpretatie met behulp van biologische variatie 
- Overzicht van galectine-3 activatie en inhibitie 

Deel 3: Circulerende factoren met de focus op hartfalen en kanker
- De causale relatie tussen hartfalen en kanker
- Een overzicht van mogelijke raakvlakken tussen hartfalen en kanker

In hoofdstuk 2 onderzoeken we een van de meest kwetsbare fases in het hartfalentra-
ject, namelijk de periode direct na ontslag uit het ziekenhuis. Veel patiënten met hart-
falen worden kort na ontslag weer heropgenomen en artsen kunnen momenteel nog 
niet goed voorspellen welke patiënt juist wel of niet heropgenomen zal gaan worden. 
Naast ongemak voor de patiënt, zorgt dit voor een grote druk op het zorgsysteem. In dit 
onderzoek, waarin we drie grote acute hartfalen studies combineren, bestuderen we of 
door het meten van galectine-3, potentiële patiënten kunnen worden geïdentificeerd, 
die een verhoogd risico hebben om heropgenomen te worden. Uit onze studie komt 
naar voren dat patiënten met een galectine-3 waarde boven de 17.8 ng/mL een 2 tot 3 
keer verhoogd risico hebben om op korte termijn heropgenomen te worden. Dit effect is 
onafhankelijk van bekende klinische voorspellers van heropnames voor hartfalen. Deze 
uitkomst is voor heropnames zowel binnen een termijn van 30, 60, 90 als 120 dagen.

In hoofdstuk 3a wordt een breder palet van verschillende biomarkers onderzocht en met 
elkaar vergeleken. In dit hoofdstuk ligt de focus juist op het identificeren van patiënten 
met hartfalen die een laag risico hebben op een heropname of overlijden. Dit onderzoek 
staat in groot contrast met de reeds eerdere publicaties op het gebied van hartfalen die 
zich voornamelijk richten op het identificeren van patiënten met een hoog risico op het 
krijgen van een van deze eindpunten. In deze studie komt galectine-3 naar voren als de 
meest betrouwbare biomarker voor het identificeren van patiënten die daadwerkelijk 
een laag risico hebben. Deze mate van betrouwbaarheid is bijvoorbeeld hoger dan die 
van NPs en andere biomarkers gerelateerd aan inflammatie, waaronder interleukine-6. 
Deze uitkomsten zijn toepasbaar op zowel heropnames door hartfalen als overlijden. 
Om dit te verklaren, speculeren we dat de cardiale remodeling in patiënten met een 
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laag galectine-3 level (nog) niet zo ver is gevorderd dat het leidt tot permanente en 
onomkeerbare remodeling. Omgekeerd, hoge galectine-3 levels zouden gezien kunnen 
worden als een fenotype van patiënten, waarbij additionele diagnostische onderzoeken 
verricht moeten worden om de oorzaak te achterhalen (renaal, hepatisch) en waarbij er 
eventueel op deze uitslagen moet worden gehandeld. Onze resultaten zijn becommen-
tarieerd door prof. Richards, beschreven in hoofdstuk 3b. Daarbij legt hij de vertaalslag 
van onze onderzoekspopulatie naar de populatie van patiënten met pijn op de borst op 
de spoedeisende hulp. Hierbij wordt een andere cardiale biomarker, namelijk troponine, 
gebruikt om een hartinfarct uit te sluiten. Deze mensen kunnen hierdoor vlot ontslagen 
worden uit het ziekenhuis. Ditzelfde zou kunnen gelden voor hartfalen patiënten met 
een lage galectine-3 waarde die zich presenteren in het ziekenhuis. Een doel voor de 
toekomst is dan ook zeker om biomarkers te integreren in verschillende algoritmes.

Om verder de bruikbaarheid van lage biomarker waardes te onderzoeken, en voorna-
melijk die van NPs, hebben we een vervolgstudie verricht bij patiënten met hartfalen 
met een behouden kamerfunctie. Deze studie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Hierin 
vergelijken we patiënten met hoge en lage NP waarden met elkaar, waarbij verschillende 
facetten van de populaties met elkaar zijn vergeleken, waaronder patiëntkenmerken, 
hartfalensymptomen, biomarkerprofiel, kwaliteit van leven en het voorkomen van her-
opnames door hartfalen en overlijden. Een zeer opvallende uitkomst is dat alle karakte-
ristieken identiek zijn in beide groepen. Het enige verschil is dat de groep met een lage 
NP waarde een hoger BMI heeft. Gebaseerd op deze data en uitkomsten verwachten 
wij dat patiënten met een lage NP waarde nog steeds lijden aan hartfalen, echter met 
een pseudo-lage biomarker waarde. De Europese richtlijn vereist echter verhoogde 
NP waarden voor de diagnose van hartfalen. Dit resulteert in een groep patiënten die 
volgens ons wel lijdt aan hartfalen maar buiten het officiële kader valt. Deze patiënten 
zouden mogelijk het risico lopen niet adequaat behandeld te worden. 

Deze studies laten zien dat biomarkers bruikbaar zijn in de klinische praktijk, voor zowel 
het inschatten van de kans op een heropname als voor het identificeren van patiënten 
met een laag risico. Daarnaast worden ook de valkuilen van biomarkers duidelijk. De 
resultaten uit deze post-hoc analyses moeten in de toekomst worden gevalideerd in 
prospectieve studies waarbij algoritmes worden gebruikt waarin biomarkers zijn ver-
werkt. 

Interpretatie is essentieel

Galectine-3 is sterk geassocieerd met renale dysfunctie, en uit klinische studies blijkt dat 
nierfunctie een grote interfererende factor is bij het voorspellen van de prognose van 
patiënten. Dit leidt ertoe dat in sommige post-hoc studies galectine-3 levels niet meer 
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geassocieerd zijn met uitkomst na correctie voor nierfunctie. Om deze relatie beter 
te begrijpen hebben we een translationele studie opgezet in hoofdstuk 5. In in vivo 
modellen hebben we recombinant humaan galectine-3 geïnfundeerd, dat vervolgens 
gedeeltelijk weer kon worden gemeten in de urine. Verder zijn gezonde controle sub-
jecten, patiënten met hartfalen en patiënten die hemodialyse ondergingen, met elkaar 
vergeleken. De laagste galectine-3 waarden zijn gevonden in de controle populatie en 
juist extreem hoge waarden in patiënten onder hemodialyse. Wij speculeren dat dit 
tenminste gedeeltelijk veroorzaakt wordt door een verminderde renale uitscheiding 
van galectine-3. 

Voor het meten van biomarker levels worden verschillende assays gebruikt. In hoofd-
stuk 6 zetten we de momenteel beschikbare galectine-3 assays op een rijtje. We be-
spreken de verschillen tussen de assays en beschrijven dat een automatische assay met 
korte wachttijd ideaal is wanneer men biomarkers wil implementeren in de klinische 
praktijk en wanneer routine metingen verkregen moeten worden. Vanuit een prognos-
tisch perspectief blijkt dat seriële biomarker metingen superieur zijn aan een enkele 
meting. Idealiter zouden verschillen in biomarker levels over tijd klinische verbetering 
of ziekteprogressie moeten weergeven. Het goed interpreteren van verschillende me-
tingen blijft echter een uitdaging, want de vraag die daarbij gesteld moet worden is: 
“Is een verandering over tijd van klinische relevantie?”. Data hierover zijn meestal alleen 
beschikbaar uit kleine studies met een uitsluitend gezonde populatie. Daarom hebben 
wij de analytische en biologische variatie onderzocht in een cohort van patiënten met 
chronisch hartfalen in hoofdstuk 7. In deze studie hebben we zowel bekende, nieuwe 
als neuro-hormonale biomarkers op een rijtje gezet. Ondanks het feit dat de absolute 
waarde significant anders is tussen controle subjecten en patiënten met hartfalen, blijft 
de biologische variatie gelijk. Een belangrijke biologische variatie maat is de ‘reference 
change value’, die aangeeft wanneer het gemeten verschil een klinisch relevant verschil 
is voor de patiënt. Het hiervan gebruikmaken bij het opzetten van een klinische studie 
met seriële metingen zou het toepasbaar maken van biomarkers in de klinische praktijk 
vergroten. 

Het ontwikkelen van medicijnen, die een interactie aangaan met specifieke biomarkers 
is een andere manier om een pathway te stimuleren of te inhiberen. Daarnaast zou op 
deze manier ook een geactiveerde biomarker gedeactiveerd kunnen worden. Deze “tar-
get-for-therapy” en activatie/remming wordt in hoofdstuk 8 beschreven aan de hand 
van galectine-3. Anti-galectine-3 therapie in in vivo modellen heeft op verschillende or-
gaansystemen laten zien dat het leidt tot verminderde fibrosevorming. Anti-fibrotische 
therapie zou een nieuwe tak van hartfalentherapie kunnen zijn. Een belangrijk aspect 
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hierbij is de timing van het toedienen van het medicament in het ziekteproces. Daar-
naast zullen toekomstige studies de effecten hiervan moeten aantonen. 

Hartfalen en kanker

Biomarkers worden voornamelijk gebruikt als meetinstrument in de voorgaande 
hoofdstukken. Naast hun functie als meetinstrument, kunnen zij buiten het hart ook 
invloed hebben op andere pathofysiologische processen, bijvoorbeeld op perifere 
organen en verschillende ziekten. Bij patiënten met hartfalen wordt er tegenwoordig 
ook nadruk gelegd op management van de verschillende co-morbiditeiten.  Een van de 
co-morbiditeiten die het vaakst leidt tot overlijden, kanker, heeft echter juist weinig aan-
dacht gekregen. In hoofdstuk 9a onderzoeken we een nieuw paradigma in hartfalen, 
namelijk de mogelijkheid van een causale relatie tussen hartfalen en de ontwikkeling 
van kanker.

Vanuit epidemiologische studies wordt het steeds duidelijker dat een substantieel deel 
van de patiënten met hartfalen vervolgens kanker ontwikkelt en aan de gevolgen over-
lijdt. Op dit moment is hier binnen de hartfalenbehandeling en follow-up geen aandacht 
voor en geen toezicht op. Beide desastreuze ziektebeelden worden als twee verschillen-
de identiteiten beschouwd. Desalniettemin bestaan tussen beide toch overeenkomsten 
en mogelijke interacties. Daarom hebben wij een studie opgezet om de hypothese te 
bevestigen dat er een causaal verband bestaat tussen hartfalen en kankerontwikkeling, 
beginnend met een in vivo model, waarbij oncologie en cardiologie zijn gecombineerd. 
Het gebruikte muismodel is vatbaar voor het ontwikkelen van darmpoliepen. Door een 
hartinfarct te induceren, ontwikkelen de muizen uiteindelijk hartfalen. De combinatie 
van hartfalen en darmtumoren laat  na 6 weken een toename zien in aantal en grootte 
van darmpoliepen. Om deze data te bevestigen en om hemodynamische beïnvloeding 
uit te sluiten, hebben we gebruik gemaakt van het heterotopische harttransplantatie 
model. Deze studie, verricht in een specialistisch transplantatielaboratorium, heeft 
initieel dezelfde opzet. Na 1 week hebben we deze harten echter getransplanteerd 
in “gezonde” muizen, leidend tot een model met 2 harten in situ (gezond/gezond of 
gezond/infarct). Deze studie heeft onze resultaten uit de eerste studie bevestigd, 
waardoor hemodynamiek als interfererende factor kan worden uitgesloten. Om te kun-
nen bepalen welke factoren in dit proces een rol spelen hebben we gebruik gemaakt 
van gepubliceerde proteomic databases van patiënten met hartfalen en hebben dan 
voornamelijk gekeken naar gesecreteerde factoren in het bloed. Deze factoren hebben 
we vergeleken met epitopen op de darmwand, die geassocieerd zijn met darmkanker. 
Hieruit zijn vijf mogelijke kandidaateiwitten geselecteerd die een belangrijke rol spelen 
in deze inter-orgaan bevinding. Deze kandidaten hebben we zowel in vitro, in vivo als in 
humaan plasma getest en gevalideerd. Alpha-1-antichymotrypsin (SERPINA3) blijkt de 
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meest veelbelovende factor. Naast ditgeen hebben we in een grote algemene gezonde 
onderzoekspopulatie de effecten van cardiale biomarkers en inflammatoire biomarkers 
onderzocht. Deze studie is gericht op het voorspellen van het ontwikkelen van kanker in 
de toekomst. Zowel cardiale als inflammatoire biomarkers zijn in staat om verschillende 
soorten kankers over een periode van 12 jaar te voorspellen.

In hoofdstuk 9b wordt de visie van prof. Kitsis en collega’s gedeeld over onze studieresul-
taten uit hoofdstuk 9a. Zij stellen, op basis van onze onderzoeksresultaten, dat hartfalen 
als risicofactor moet worden overwogen voor het ontwikkelen van kanker. Verder delen 
ze dat deze nieuwe inzichten kunnen leiden tot een compleet nieuw onderzoeksgebied. 
Deze nieuwe inzichten geven ook voeding aan nieuwe onderzoeksvragen, waaronder: 
“Kunnen deze resultaten geëxtrapoleerd worden naar andere soorten van kanker? Geldt 
dit alleen voor ischemisch hartfalen of ook voor hartfalen met een andere etiologie? 
Heeft het ook effect op metastase vorming?”. Op dit moment is het nog te vroeg om op 
al deze vragen antwoord te geven en vervolgstudies zijn nodig om een onderbouwde 
respons te leveren. 

Om een overzicht te geven van de verschillende interacties binnen dit nieuwe veld, de 
onco-cardiologie, hebben we hoofdstuk 10 geschreven. Hierin beschrijven we uitvoe-
rig epidemiologische data, met daarbij de mogelijke verklaringen voor het toegenomen 
risico op kankerontwikkeling bij patiënten met hartfalen. Onderwerpen zoals gedeelde 
risicofactoren, gedeelde pathofysiologische achtergronden en medicatie passeren de 
revue. Daarnaast wordt hierin ook onze nieuwe hypothese beschreven, namelijk de 
gedachte dat er communicatie bestaat tussen het hart en andere organen, door middel 
van biomarkers.

Criteria waaraan biomarkers moeten voldoen

Zoals hiervoor beschreven kunnen biomarkers zeer behulpzaam zijn bij het maken van 
klinische beslissingen. Morrow en de Lemos hebben als eerste verschillende criteria 
opgesteld waaraan een biomarker moet voldoen om klinisch bruikbaar te zijn. Namelijk: 
1. Accuraat, en metingen moeten beschikbaar zijn voor artsen binnen redelijke kosten 
en zonder vertraging; 2. De biomarker moet informatie geven die niet al te behalen is uit 
andere diagnostiek; 3. De metingen geven toegevoegde waarde aan het behandelplan. 
Naar aanleiding van dit proefschrift zou ik aan deze 3 criteria een aantal criteria willen 
toevoegen. 4. Biomarkers moeten door een hartfalenexpert worden beoordeeld, omdat 
ze vaak op verschillende momenten in een ziekteproces worden gemeten, waardoor 
ze lastig met elkaar te vergelijken zijn. 5. Betere fenotypering middels biomarkers van 
patiënten met hartfalen is nodig. Het meten van biomarkers uit verschillende domeinen 
(inflammatie, infarct, remodeling, renale dysfunctie, neuro-hormonaal, oxidatieve stress) 
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kan hierbij ondersteunen. 6. Om een biomarker over tijd goed te kunnen interpreteren is 
kennis nodig van de biologische variatie van een biomarker. Deze kennis moet worden 
meegenomen om klinische relevantie te kunnen duiden. Tenslotte, 7. bij verhoging van 
een niet-orgaanspecifieke biomarkers zonder duidelijk cardiaal fenotype, kan worden 
overwogen andere orgaanspecialisten te consulteren, om zo ziektebeelden buiten het 
hart aan te tonen of uit te sluiten. 

Toekomst perspectief

De positie van biomarkers in hartfalen verandert voortdurend. De eerste bewijsvoering 
komt voort uit de diagnostische kracht van biomarkers. Kort hierna werden studies 
gepubliceerd die de prognostische waarde van biomarkers lieten zien, en hiermee zijn 
biomarkers alleen maar belangrijker voor de klinische praktijk geworden. Steeds meer 
algoritmes beginnen gebruik te maken van biomarkers en worden constant kritisch 
herschreven. Desondanks blijkt implementatie van nieuwe biomarkers in de dagelijkse 
praktijk een uitdaging. Gesteund door pre-klinisch bewijs en nieuwe pathofysiologische 
inzichten, kunnen biomarkers beter geclusterd worden op basis van domeinen en kun-
nen beter geïmplementeerd worden in de kliniek. Momenteel wordt de mogelijkheid 
onderzocht voor NP’s in het kader biomarker-gestuurde therapie, wat erg belangrijk gaat 
worden in de toekomst. Verder zullen er prospectieve studies worden opgezet, waarin 
remmers van specifieke biomarkers worden ingezet, zoals bijvoorbeeld galectine-3. 
Zo kan onder andere worden beoordeeld welke effecten deze therapieën hebben op 
cardiale functie.

Een belangrijke stap gaat zijn om de juiste pathways en biomarker interacties in verschil-
lende organen en ziektebeelden in kaart te brengen. Vanuit het hart, en met name ten 
tijde van hartfalen, zullen de vrijgekomen factoren effect hebben op andere organen. 
Omgekeerd is uiteraard ook een mogelijkheid. Met dit perspectief in ons achterhoofd, 
zullen biomarkers in de toekomst beter gebruikt kunnen worden, onder andere om ver-
schillende fenotypes in kaart te brengen. Deze fenotypes omvatten de cardiale status, 
de aanwezigheid van co-morbiditeiten en eventuele interacties die kunnen worden 
verwacht. Proteomic analyses van het cardiale secretoom van verschillende ethologiën 
van hartfalen, in de aanwezigheid van verschillende co-morbiditeiten, gaan nodig zijn 
om een goed inzicht te krijgen in specifieke patiënten. Farmacologische interventies, 
die volgen vanuit pre-klinisch onderzoek en gericht zijn op deze biomarkers, zullen zo 
leiden tot hopelijk positieve effecten in de klinische praktijk. 

Een zeer belangrijk doel als arts is het verlagen van de ziektelast van patiënten met 
hartfalen. Het vroeg identificeren van patiënten met een verhoogd risico op het ontwik-
kelen van hartfalen is daarvoor belangrijk. Deze asymptomatische patiënten zouden 
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behandeld kunnen worden op basis van hun cardiovasculair risico en biomarker profiel. 
De bovenstaande beschreven fenotypering kan dan al starten bij asymptomatische 
patiënten en kan over de tijd worden vervolgd. Deze veranderingen kunnen dan beter 
inzicht geven in de best passende therapie per patiënt. Deze strategie zal eventueel 
in de toekomst het initiële cardiale event kunnen verhinderen, waarop de kans op het 
ontwikkelen van hartfalen wordt verkleind.

Momenteel hebben hartfalen specialisten de lastige taak om biomarkers te integreren 
aan het einde van het ziektetraject van hartfalen. Verschillende aspecten, waaronder 
leeftijd, co-morbiditeiten en ziekteprogressie, hebben invloed op de waarden van de 
gemeten biomarker. Dit maakt de interpretatie voor iedere patiënt specifiek een uitda-
ging. Vandaar dat toekomstige biomarker studies nodig zijn, gefocust op algoritmes, 
biomarkergerichte therapie en verdere ontrafeling van de onderliggende pathofysiolo-
gie. De komende jaren zullen we hard gaan werken aan het oplossen van (een deel van) 
de hartfalenpuzzel om zo de ziektelast te verlagen van diegene met hartfalen die we zo 
graag willen helpen - de patiënt.
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