
 

 

 University of Groningen

Towards prevention of AF progression
Hobbelt, Anne

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Hobbelt, A. (2019). Towards prevention of AF progression. [Thesis fully internal (DIV), University of
Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/dbb57cf3-891d-4979-b210-3c4652779273


appendices
Nederlandse samenvatting

Dankwoord

Biography

Bibliography





Appendices 135

nedeRlandse samenvaTTinG

Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis wereldwijd en één van 

de grote epidemieën op het gebied van hart- en vaatziekten. Miljoenen mensen lijden aan 

deze hartritmestoornis en de verwachting is dat dit de komende jaren verder zal toenemen, 

voornamelijk als gevolg van de ouder wordende populatie. AF is een ernstige aandoen-

ing. Ondanks verbeterde behandelingen, zoals bloedverdunners, is AF geassocieerd met 

een verhoogd risico op een herseninfarct, hartfalen, dementie, verminderde kwaliteit van 

leven en overlijden. Daarmee heeft AF, mede als gevolg van hoge ziektekosten, een enorme 

impact op de publieke gezondheidzorg.

De mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van AF zijn complex en nog 

niet goed begrepen. De rol van structurele veranderingen (remodeling) in het spierweefsel 

van de hartboezems (atria) is de laatste jaren steeds duidelijker worden. Deze structurele 

veranderingen bestaan onder andere uit het vergroten van de hartspiercellen (hypertrofie), 

verlittekening (fibrose), verandering van de functie van de hartspiercellen en celdood. 

Dit uit zich onder andere als een vergroting van de hartboezems (dilatatie). Remodeling 

treedt op door aanwezigheid van onderliggende aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, 

suikerziekte, hartfalen, overgewicht en toenemende leeftijd; factoren die vaak ontstaan 

lang voordat AF voor het eerst optreedt. De lijst van onderliggende risicofactoren die ten 

grondslag liggen aan AF is lang en blijft groeien. De mate van remodeling, en daarmee het 

substraat voor het optreden van AF, is tijdsafhankelijk en neemt in de regel toe naarmate 

de onderliggende ziekte langer aanwezig is. Daarnaast leidt ook AF zelf tot het ontstaan 

van structurele verandering en draagt daarmee bij aan het remodeling proces. Dit zorgt 

ervoor dat AF zich initieel vaak aanvalsgewijs en van korte duur (paroxysmaal AF) presen-

teert. Naarmate de tijd verstrijkt worden de episodes van de ritmestoornis steeds langer en 

stoppen soms niet meer spontaan (persisterend AF), totdat de ritmestoornis uiteindelijk 

continue aanwezig is (permanent AF). Dit fenomeen noemen we progressie van AF. On-

danks dat er op het gebied van AF veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, is het 

succes van AF specifieke behandelingen om het normale hartritme te behouden beperkt. 

Om die reden is het belangrijk om te zoeken naar nieuwe therapeutische strategieën die de 

behandeling en prognose van AF verbeteren op een zo kosten effectief mogelijke manier. 

Idealiter zijn dit behandelingen die vroeg in het ziekteproces worden gestart, zodat het 

remodeling proces vertraagd of zelfs tegengehouden wordt. Behandelingen die vroeg 

ingrijpen in het remodeling proces lijken veelbelovend en worden steeds meer toegepast 

in de behandeling van AF.

Het doel van dit proefschrift was om klinische en therapeutische implicaties in het 

voorkomen van AF progressie te onderzoeken. Hoofdstuk 1 is een algemene introductie 

over het onderwerp van dit proefschrift. Hoofdstuk 2 bestudeert de rol van stollingsfac-

toren in atriale remodeling bij laag risico patiënten met kort bestaand paroxysmaal AF. 
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Onze hypothese was dat verhoogde stollingsmarkers in patiënten zonder risicofactoren 

een uiting zijn van de onderliggende ziektestatus van AF. We vergeleken hiervoor patiënten 

met paroxysmaal AF zonder risicofactoren met gezonde proefpersonen (controles). Hierbij 

zagen we dat patiënten zonder risicofactoren en paroxysmaal AF hogere waarden hadden 

van factor IXa-antithrombine (stollingsmarker). Deze bevinding is klinisch relevant want 

dit zou geïnterpreteerd kunnen worden als eerste signaal van verhoogde stollingsneiging 

(hypercoagulabiliteit).

Er is steeds meer bekend over risicofactoren voor het optreden en progressie van AF. 

In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 hebben we getracht om klinische en biochemische voor-

spellers van specifieke AF typen in kaart te brengen. Vanuit eerder onderzoek weten we 

dat een scala aan risicofactoren bij kan dragen aan het ontstaan van verschillende AF 

typen. Het blijft echter moeilijk om op individueel niveau het risico op progressie van 

AF vast te stellen. In hoofdstuk 3 beschrijven we een analyse in een recent verricht groot 

bevolkingsonderzoek in de stad Groningen. In deze studie werden verschillen in leeftijd, 

mannelijk geslacht, gebruik van bloeddruk regulerende medicijnen, gebruik van choles-

terolverlagende medicijnen, de bloedbiomarker MR-proANP en verminderde nierfunctie 

gevonden als risicofactoren voor de verschillende AF typen. Tot slot zagen we dat drie met 

AF geassocieerde genetische varianten geassocieerd waren met AF dat spontaan stopt 

(zelf-terminerend). In deze groep lijkt de genetische achtergrond een belangrijker rol te 

spelen dan behandelbare risicofactoren. In hoofdstuk 4 hebben we patiënten onderzocht 

met paroxysmaal en persisterend AF. Patiënten werden op basis van de duur van AF epi-

sodes tijdens 24-uurs hartritmeregistraties (Holter analyse) ingedeeld in 4 specifieke AF 

typen. Hierbij zagen we verschillen tussen de groepen in leeftijd, hartfalen, kransvatlijden 

en functie en volume van de linker hartkamer en hartboezems. Daarnaast zagen we dat de 

specifieke AF typen na een jaar een verschillend risico gaven op het ontwikkelen van AF 

progressie.

Daarna bestudeerden we of het remodeling proces, en daarmee progressie van AF, 

beïnvloedt kan worden met op risicofactoren gerichte upstream therapie. Deze manier van 

behandelen richt zich op de mechanismen die betrokken zijn in het remodeling proces. 

Anders dan behandeling met geneesmiddelen die zich direct richten op de hartritmestoor-

nis (antiaritmica), wordt met deze manier van behandelen getracht het remodeling 

proces te vertragen of stil te zetten. Voorbeelden van upstream therapie zijn angiotensine-

converting enzym inhibitoren (bloeddruk verlagende medicatie), statines (cholesterol 

verlagende medicatie) en leefstijl adviezen. In hoofdstuk 5 onderzochten we of upstream 

therapie effectief is in patiënten met persisterend AF en mild tot matig hartfalen (RACE 3 

studie). Veranderingen in bloeddruk, bloeduitslagen, echocardiografische parameters en 

het behoud van het normale hartritme (sinusritme) na één jaar werden vergeleken tussen 

patiënten die op conventionele manier behandeld werden (volgens de Europese richtlijnen 

voor cardiologie) en patiënten die naast deze standaard behandeling voor AF ook met 
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upstream therapie behandeld werden. We zagen dat na één jaar meer patiënten in de up-

stream therapie groep een normaal hartritme hadden tijdens 7 dagen hartritme observatie 

dan patiënten die op de conventionele manier behandeld werden. Daarnaast zagen we dat 

de bloeddruk en de cholesterolwaarden beter gereguleerd waren in de upstream therapie 

groep. Verder zagen we in deze groep een grotere verbetering in het NT-proBNP, een hart 

specifieke bloedbiomarker die onder andere een maat is voor de ernst van hartfalen. In 

hoofdstuk 6 werden de resultaten van de RACE 3 studie samengevat en in perspectief 

geplaatst door “wereld opinieleiders”.

Hoofdstuk 7 beschrijft de huidige literatuur over het belang van het goed in kaart bren-

gen en karakteriseren van patiënten met AF en het genereren van een op maat gemaakte 

behandeling, inclusief  een aantal patiënt specifieke behandelopties.

Tot slot behandelden we in hoofdstuk 8 de bevindingen van dit proefschrift en plaat-

sten we die in perspectief aan de hand van literatuur over de klinische en therapeutische 

implicaties van remodeling in AF. Er is steeds meer bewijs dat leefstijlaanpassingen en 

gerichte behandeling van risicofactoren van invloed zijn op het remodeling proces. Deze 

nieuwe manier van behandelen zal naast conventionele behandeling geïmplementeerd 

moeten worden om op lange termijn blijvende resultaten te behalen. Deze interventies 

moeten gericht zijn op de individuele patiënt, met aandacht voor risicofactoren en patiënt 

specifieke wensen, zodat de uitkomst van de behandeling verbeterd en het risico op com-

plicaties geminimaliseerd wordt.
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