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SAMENVATTING

Ieder jaar overlijden vele duizenden mensen wereldwijd plotseling en te vroeg door erfelijke 
hartritmestoornissen. Terwijl slagaderverkalking het grootse deel van plotse hartdood bij 
mensen ouder dan 45 jaar bepaalt, treffen erfelijke hartritmestoornissen vaak jongere mensen. 
Bovendien bedreigen erfelijke hartritmestoornissen ook de levens van familieleden van 
de slachtoffers. En terwijl slagaderverkalking sterk geassocieerd is met levensstijl,1 worden 
erfelijke hartritmestoornissen grotendeels bepaald door het erfelijk materiaal, het DNA. 
 In de afgelopen twee decennia is er enorm veel bekend geworden over de erfelijke 
en elektrofysiologische basis van erfelijke hartritmestoornissen. Het is nu duidelijk dat 
deze hartritmestoornissen worden veroorzaakt door veranderingen in het DNA, mutaties, 
die essentiële eiwitten in het hart beïnvloeden. Door deze mutaties raakt de normale 
ontwikkeling van hart, structuur en/of gedrag van het hart beïnvloed, wat uiteindelijk kan 
leiden tot kamerfibrilleren, een meestal fatale hartritmestoornis. Vaak zijn de veranderingen 
die de mutaties veroorzaken te herkennen op een hartfilm (elektrocardiogram of ECG), wat 
ons tevens de gelegenheid biedt om deze hartritmestoornissen te bestuderen.
 In dit proefschrift beschrijven wij voortschrijdende inzichten in erfelijke 
hartritmestoornissen. Met name hebben we ECGs bestudeerd in verschillende erfelijke 
hartritmestoornissen en hebben we deze vergeleken met specifieke veranderingen in het 
DNA. Hopelijk draagt ons onderzoek bij aan de vroegtijdige en betere herkenning, begrip 
en behandeling van erfelijke hartritmestoornissen. Daarnaast noemen we hier beperkingen 
die onlosmakelijk zijn verbonden met ons onderzoek en doen we suggesties voor toekomstig 
onderzoek.
 Het hart wordt gedreven door elektrische activiteit. In het inleidende hoofdstuk 
1 geven we een overzicht van de biofysische eigenschappen van bepaalde essentiële eiwitten 
in het hart, ionkanalen, die de basis vormen van de elektrische potentiaal of actiepotentiaal.2 
Door deze actiepotentiaal is het hart in staat samen te knijpen en te ontspannen, de activatie- 
of depolarisatiefase en herstel- of repolarisatiefase van het hart. Daarnaast beschrijven we 
verschillende erfelijke hartritmestoornissen die daarmee zijn verbonden, ook bekend als 
ionkanaalziekten van het hart, en hun klinische relevantie. Onder andere beschrijven wij 
hierbij de QT-U syndromen, het Brugada syndroom en idiopathisch kamerfibrilleren, 
waarnaar we in dit proefschrift verder onderzoek hebben gedaan.

DEEL I: QT-U SYNDROMEN

In hoofdstuk 2 deden wij een conceptuele studie3 als reactie op een studie die werd 
verricht door Viskin c.s. in 2005.4 Viskin en zijn medeauteurs demonstreerden dat de 
meeste artsen één van de meest voorkomende erfelijke hartritmestoornissen, het Lange 
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QT syndroom, niet herkennen. Behandeling van het Lange QT syndroom is zeer effectief, 
terwijl het fatale consequenties kan hebben wanneer het niet herkend wordt, en dus niet 
wordt behandeld. Zij vroegen 877 artsen, algemeen-cardiologen, cardiologen gespecialiseerd 
in hartritmestoornissen en niet-cardiologen, om vier ECGs te bestuderen, ECGs van twee 
Lange QT syndroom patiënten en ECGs van twee gezonde vrijwilligers. Vervolgens vroegen 
wij hen om aan te geven welke ECGs van de patiënten zijn met het Lange QT sydndroom 
en welke van de gezonde proefpersonen. Nog geen 25% van de algemeen-cardiologen 
en niet-cardiologen antwoordden correct. Dit terwijl slechts 62% van de cardiologen 
gespecialiseerd in hartritmestoornissen correct antwoordden. Omdat wij op zoek waren 
naar een betere methode om het Lange QT syndroom te herkennen, onderwezen we 151 
tweedejaars geneeskundestudenten een QT meetmethode welke gemakkelijk te leren bleek, 
reproduceerbaar en bovendien redelijk accuraat. Correcte antwoorden werden gegeven door 
meer dan 70% van de studenten. Wanneer artsen deze methode zouden gebruiken dan zou 
het wellicht mogelijk zijn dat zij een betere inschatting kunnen maken van het risico op 
plotseling overlijden van hun patiënten ten gevolge van het Lange QT syndroom. Natuurlijk 
zijn er enkele beperkingen van deze studie. We hebben bijvoorbeeld slechts één methode 
onderwezen, terwijl er ook andere methoden zijn. Ook hebben we deze methode nog niet 
getest bij artsen en hebben we ook niet bestudeerd of het meten met deze methode ook 
daadwerkelijk leidt tot minder overlijden ten gevolge van het Lange QT syndroom. Deze 
punten zullen in de toekomst onderzocht dienen te worden. 
 Omdat het Lange QT syndroom ook niet altijd te herkennen is op het ECG, zochten 
we een manier om het ECG gevoeliger te maken voor het Lange QT syndroom en om het 
op die manier ook makkelijker te kunnen herkennen. Daarom werkten we in hoofdstuk 
3 samen met Viskin c.s. om de reactie op een plotselinge versnelling van de hartslag te 
bestuderen.5 De basis voor deze studie werd gevormd door het reeds lang bekende feit dat het 
hart zich aanpast aan een versnelling van de hartslag.6 Wanneer de hartslag versnelt dan zal de 
herstelfase van het hart ook versnellen en dus verkorten. Dit mechanisme is echter vaak beperkt 
in patiënten met het Lange QT syndroom, waardoor er ook hartritmestoornissen kunnen 
optreden. Daarom bestudeerden we de ECGs van patiënten met het Lange QT syndroom en 
van gezonde vrijwilligers terwijl zij op de rug lagen en kort nadat ze waren opgestaan. Een 
simpele manoeuvre als gaan staan, liet veel duidelijker zien wie van deze proefpersonen het 
Lange QT syndroom had. Terwijl het ECG in rugligging 90% sensitief en 61% specifiek was 
voor het Lange QT syndroom, werd het 90% sensitief en 86% specifiek wanneer de QT-tijd 
werd gemeten tijdens de maximale hartslag na staan. Bovendien waren hiervoor de ECGs 
van proefpersonen met een overduidelijk Lange QT syndroom of een overduidelijk normaal 
ECG niet meegenomen. Daarom concludeerden we dat het bestuderen van de reactie van de 
QT-tijd op de versnelling van de hartslag door te gaan staan, belangrijke informatie geeft die 
helpt in het herkennen van het Lange QT syndroom. Natuurlijk dient ook de waarde van deze 
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methode te worden bevestigd in toekomstig onderzoek. Daarnaast zal de exacte methode van 
het meten van de QT-tijd tijdens liggen-staan studies onderzocht moeten worden om de beste 
resultaten te bereiken, zoals ook beschreven in hoofdstuk 2. 
 In hoofdstuk 4 gingen we verder in op een deel van de herstelfase van het hart na 
de T-golf, namelijk de U-golf.7 Ondanks dat de U-golf al in 1906 door professor Einthoven 
werd beschreven,8 staat de genese ervan sindsdien ter discussie. In deze studie deden we ons 
voordeel met het bestaan van specifieke ionkanaalmutaties in verschillende patiënten om 
de U-golf in detail te bestuderen met daarop toegespitste technieken. Wanneer de U-golf 
veroorzaakt zou worden door verschillen in het einde van de actiepotentiaal, dan zouden 
veranderingen in het einde van de actiepotentiaal ook de U-golf moeten veranderen. Omdat 
het einde van de actiepotentiaal wordt gedomineerd door de IK1 stroom, onderzochten we 
patiënten die een toename dan wel afname van de IK1 stroom hebben door een mutatie in 
het gen dat codeert voor de ionkanalen die de IK1 stroom teweeg brengen; het KCNJ2 gen. 
Omdat een korte QT-tijd het herkennen van de U-golf vergemakkelijkt, bestudeerden we ook 
patiënten met een winst-van-functie mutatie in het KCNQ1 of KCNH2 gen, wat resulteert in 
een toename van, respectievelijk, de IKs of de IKr stroom en in kortere QT-tijden. We ontdekten 
dat degenen met een toename van de IK1 stroom kleine U-golven hebben en dat degegen 
met een afname van de IK1 stroom grote U-golven hebben. Een toename van de IKr of IKs 
stroom had geen gevolgen op de U-golf. Bovendien werd het duidelijk door een vergelijking 
in de patiënten met een toename van de IKr of IKs stroom met eerdere studies waarin gebruik 
gemaakt werd van echo, dat de U-golf begint voordat de aortaklep sluit. Dit weerspreekt een 
eerder gepostuleerde hypothese dat de U-golf veroorzaakt wordt door elektromechanische 
terugkoppelingsmechanismen na het sluiten van de aortaklep. Daarom concludeerden 
wij dat de U-golf wordt gevormd door intrinsieke potentiaalverschillen in het einde van 
de actiepotentiaal. Hierbij dient te worden opgemerkt dat we niet hebben bestudeerd wat 
de invloed is van verschillende drukken in de hartkamers in relatie tot de U-golf, wat een 
onderdeel is van de elektromechanische hypothese. Ook vormen de bestudeerde patiënten 
een zeer kleine en unieke groep wat ons belemmerde om grotere aantallen patiënten te 
onderzoeken. 
 In tegenstelling tot de voorgaande studie, waren we in hoofdstuk 5 wel in staat om 
een zeer groot aantal personen met een unieke mutatie (SCN5A 1795insD) te onderzoeken en 
te beschrijven.9 Dragers van deze mutatie in het gen SCN5A, dat codeert voor het natriumkanaal 
in het hart, komen uit een familie met een hoog risico op plotse hartdood in de afgelopen 
eeuwen. Reeds in de vijftiger jaren, lang voordat de mutatie werd ontdekt en behandeling 
mogelijk was, kwam deze familie onder onze aandacht. Snel werd het duidelijk dat vele 
familieleden afwijkende ECGs hadden met geleidingsstoornissen en verlengde repolarisatie, 
met name tijdens een trage hartslag. Pas in de jaren zeventig werd behandeling mogelijk 
met pacemakers die een trage hartslag kunnen voorkomen en daarmee ook plotse hartdood 
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voorkwamen. Aan het einde van de jaren negentig ontdekten we de betreffende mutatie in 
SCN5A. Daarnaast ontdekten we dat deze familie 3 typen erfelijke hartritmestoornissen 
combineerde; Lange QT syndroom, Brugada syndroom en geleidingsstoornissen. Een 
dergelijke combinatie van erfelijke hartritmestoornissen was nog niet eerder beschreven, wat 
de unieke veranderingen in deze familie benadrukte. In de daaropvolgende jaren werd door 
experimentele studies duidelijk dat deze combinatie mogelijk werd door afzonderlijke effecten 
van de mutatie waardoor de repolarisatie werd verlengd en tevens geleidingsstoornissen en 
structurele veranderingen optraden. Echter bleven er twee belangrijke zaken onbeantwoord; 
ten eerste het onverwachte overlijden van enkele familieleden die wel een pacemaker hadden, 
en ten tweede de zeer aanzienlijke variatie die de mutatiedragers tentoonstelden in hun ECGs.
 In hoofdstuk 6 onderzochten we deze twee zaken. Omdat deze familie zo 
groot is waren we in de gelegenheid om zowel associatie als linkage studies te verrichten 
in een zoektocht naar verklaringen voor de uitgebreidheid van de variatie in klinische 
uitingsvormen, welke mogelijk gerelateerd is aan het optreden van plotse hartdood tijdens 
het dragen van een pacemaker. We gebruikten specifieke bepalingsmethoden om 1329 'single 
nucleotide polymorphisms’ (SNPs) te herkenen in en rond genen betrokken in de vorming 
van ionkanalen in het hart. SNPs zijn normale varianten in het menselijk genoom maar 
zij zouden een nadelige invloed kunnen hebben wanneer ze gecombineerd worden met 
specifieke mutaties. Inderdaad ontdekten we dat SNPs op chromosoom 21 in de regio van 
de KCNE1 en KCNE2 genen betrokken zijn bij veranderingen in de geleiding van het hart. 
Verder onderzoek van de top-SNP geassocieerd met het PQ-interval liet zien dat deze SNP 
gelokaliseerd was in het RCAN1 gen, slechts enkele kilobases verwijderd van KCNE1. Het 
RCAN1 gen codeert voor de ‘regulator van calcineurin 1’, welke hoog tot expressie komt 
in het hart en calcineurin reguleert, een calcium-geactiveerd fosfatase dat versterkte groei, 
hypertrofie, van het hart promoot. In transgene muizen met vermeerderd actief calcineurin 
komt veel plotse dood en een verlengd PQ-interval voor. In cellen die werden geïsoleerd 
van deze muizen vóór het ontstaan van hypertrofie is duidelijk dat de natriumstroom INa is 
verminderd. Drie van de vier personen in de familie die plots overleden met een pacemaker 
waren homozygoot voor deze SNP. We concludeerden dat we een locatie op chromosoom 
21 hebben gevonden welke betrokken is bij de modulatie van geleiding. Deze locatie bevat 
een zeer relevant nieuw kandidaatgen, geschikt voor verdere studies naar de moleculaire 
basis voor geleiding in het hart. In toekomstige studies zullen we variaties in RCAN1 moeten 
relateren met geleidingsveranderingen in andere families met (SCN5A) mutaties en zullen we 
de anatomische, histologische en elektrofysiologische veranderingen gerelateerd aan RCAN1 
bestuderen in de familie, in hartspiercellen en in muizen met mutaties in RCAN1. 
 Zoals reeds gewaardeerd kan worden uit de voorgaande hoofdstukken krijgen we 
steeds meer kennis over erfelijke hartritmestoornissen. Toch kunnen we nog steeds verbaasd 
raken door de resultaten van genetisch testen, zoals beschreven in hoofdstuk 7.10 In dit 
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rapport beschrijven wij een familie met twee SCN5A mutaties, een winst-van-functie mutatie 
en een verlies-van-functie mutatie. Onverwacht had één van de zonen een ECG wat typisch 
was voor een verlies-van-functie mutatie maar droeg hij de winst-van-functie mutatie waarvan 
hij juist niet de typische uitingen had. Dit rapport laat zien dat we nog veel te leren hebben 
over de invloed van mutaties en de variaties in het menselijk genoom en hun relevantie voor 
veranderingen in het elektrische systeem van het hart. 

DEEL II: BRUGADA SYNDROOM

In hoofdstuk 8 gaan we verder in op Brugada syndroom.11 Zoals we beschrijven in dit 
hoofdstuk is Brugada syndroom een aandoening gekarakteriseerd door specifieke ECG 
veranderingen in rechtsprecordiale ECG afleidingen, ook bekend als het ‘coved type’ of ‘type-
1’ Brugada syndroom ECG. Brugada syndroom is verder geassocieerd met plotse hartdood 
op relatief jonge leeftijd. De ECG afwijkingen in Brugada syndroom kunnen wisselen van dag 
tot dag en bij sommige patiënten kunnen ze alleen verschijnen na provocatie met bepaalde 
natriumkanaal blokkerende medicijnen of bij koorts. Verschillende ionkanaal mutaties zijn 
reeds geassocieerd met Brugada syndroom: het natriumkanaal via de SCN5A, SCN1B, SCN3B 
en GPD1L genen, het calciumkanaal via CACNA1C en CACNB2 en ook een kaliumkanaal 
betrokken bij de Ito stroom via KCNE3. Ondanks dat Brugada syndroom een ziekte lijkt te zijn 
van de rechter hartkamer, zijn de onderliggende pathofysiologische mechanismen nog niet 
duidelijk. Sommige experts beschouwen het als een repolarisatiestoornis, waarbij er verschil 
bestaat in actiepotentialen tussen de binnenzijde en de buitenzijde van de hartspier, terwijl 
anderen het beschouwen als een depolarisatiestoornis, of beter gezegd een geleidingsstoornis. 
Deze divergerende opinies ten aanzien van de pathofysiologische mechanismen worden 
nog eens versterkt door verschil van mening over de beste manier om het risico op plotse 
hartdood vast te stellen in asymptomatische patiënten. Dit laatste heeft grote gevolgen voor 
de behandeling, namelijk het wel of niet adviseren van een implanteerbare cardioverter 
defibrillator, welke iemands leven kan redden als er kamerfibrilleren ontstaat, maar ook tot 
zeer ernstige complicaties kan leiden. 
 In hoofdstuk 9 bespreken we een ander belangrijk punt in de behandeling van 
patiënten met Brugada syndroom: het vermijden van bepaalde medicatie.12 Zoals eerder 
genoemd kan het typische Brugada syndroom ECG uitgelokt worden door medicijnen. 
Hierbij is het van belang dat (fatale) hartritmestoornissen ook kunnen optreden door het 
gebruik van deze medicijnen in een patiënt die anderszins niet een hoog risico had op het 
ontwikkelen van hartritmestoornissen. Daarom zou iedere Brugada syndroom patiënt op 
de hoogte moeten zijn van de mogelijk negatieve effecten van bepaalde medicijnen. Helaas 
is de informatie over de associatie tussen Brugada syndroom, bepaalde medicijnen en 
hartritmestoornissen verspreid door de medische literatuur en was er geen groep experts die 
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deze rapporten beoordeelde, zoals wel het geval is bij Lange QT syndroom. Voor het Lange 
QT syndroom  is deze informatie voor iedereen beschikbaar op het internet op www.qtdrugs.
org. Daarom hebben we in dit hoofdstuk de relevante literatuur beoordeeld, een groep experts 
samengesteld om een consensus aanbeveling te geven voor ieder beoordeeld medicijn en 
hebben we een website opgericht: www.brugadadrugs.org. Hiermee hebben we deze informatie 
wereldwijd beschikbaar gemaakt volgens de laatste literatuur, zowel voor artsen als voor 
patiënten. Het is wel belangrijk dat men zich realiseert dat we hiervoor afhankelijk waren van 
de beperkingen van de publicaties die we beoordeelden. Grote studies zijn niet verricht en de 
meeste publicaties zijn gebaseerd op een enkele casus, hoewel ondersteunende bewijsvoering 
regelmatig wel beschikbaar is uit experimentele studies. Een andere complicerende factor is 
dat verschillende patiënten verschillend zullen reageren op bepaalde medicijnen. Ondanks 
deze beperkingen hebben we vanaf de officiële opening van de website in september 2009 
tot en met juli 2010 reeds 16.428 bezoekers gehad uit 128 landen. Velen van deze bezoekers 
hebben zich aangemeld voor de mailinglijst. Ook hebben ze gebruik gemaakt van de brieven 
(beschikbaar in 13 talen) die zijn te downloaden waarop alle te vermijden medicatie staat 
genoemd en hebben onze mening gekregen op hun vragen omtrent medicijngebruik. 
 In hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 hebben we verder onderzoek gedaan naar de 
pathofysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan Brugada syndroom.13,14 Dit 
om onderscheid te maken tussen primaire repolarisatie- en primaire geleidingsstoornissen. 
Hiervoor maakten we eerst gebruik van driedimensionale mapping procedures aan de 
binnenzijde van de rechter hartkamer in Brugada syndroom patiënten en in vrijwilligers, 
gevolgd door pacing protocollen om de gevoeligheid voor hartritmestoornissen beter te 
bestuderen. In deze studie vonden we dat er uitgesproken geleidingsvertraging aanwezig is in 
de rechter hartkamer van Brugada syndroom patiënten. Dit werd duidelijk door het aanwezig 
zijn van trage activatie van de rechter hartkamer, gecombineerd met gefragmenteerde en brede 
electrogrammen en verergerende geleidingsvertraging op kortgekoppelde pacing. We vonden 
daarentegen geen primaire repolarisatiestoornissen. Deze resultaten suggereren dat er zowel 
sprake is van geleidingsvertraging als afgenomen elektrische koppeling tussen de hartspiercellen 
in de rechter hartkamer van Brugada syndroom patiënten. Dit zal leiden tot vertraagde en 
discontinue geleiding en bepaalt waarschijnlijk het substraat van de hartritmestoornissen. 
In de tweede studie hebben we verder onderzoek gedaan naar provocatietesten. Deze testen 
worden gebruikt om Brugada syndroom te diagnosticeren in patiënten waarbij nog niet 
eerder het typische Brugada syndroom ECG werd gedocumenteerd. Door gebruik te maken 
van drie complementaire niet-invasieve meetmethoden gedurende de tests waren we in staat 
om depolarisatie- en repolarisatieveranderingen gelijktijdig te bestuderen. Weer vonden we 
dat geleidingsvertraging in de rechter hartkamer sterk geassocieerd is met het optreden van 
het typische ECG van Brugada syndroom. Bovendien vonden we in de vele beoordeelde 
repolarisatieparameters geen aanwijzingen voor repolarisatiestoornissen. Deze data sluiten 
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aan bij eerdere studies waarin geleidingsstoornissen gevonden werden en zijn suggestief 
voor de aanwezigheid van ultrastructurele veranderingen zoals bijvoorbeeld fibrose. Helaas 
kunnen we bij patiënten niet direct actiepotentialen meten en is het moeilijk en enigszins 
riskant om hartweefsel te verkrijgen gedurende het leven. Daarom kunnen we nog steeds 
geen definitieve conclusies trekken uit deze studies omdat we de relevantie van transmurale 
verschillen in actiepotentialen, zoals gepropageerd in de repolarisatiehypothese, niet kunnen 
beoordelen. 
 Ondanks deze twee laatste studies, zijn er ook een groot aantal studies die wel 
primaire repolarisatiestoornissen beschreven in relatie tot Brugada syndroom. In hoofdstuk 
12 bediscussiëren we de pathofysiologische mechanismen in Brugada syndroom met collega’s 
die voorstanders zijn van de repolarisatiehypothese.15 We geven beiden onze gezichtspunten 
maar komen niet tot een overeenstemming. Daarom zullen alleen toekomstige studies meer 
duidelijkheid kunnen verschaffen over de oorzaak van Brugada syndroom. En hopelijk zullen 
deze inzichten ook resulteren in betere behandelingsmogelijkheden. 

DEEL III: IDIOPATHISCH KAMERFIBRILLEREN

In hoofdstuk 13 verleggen we onze aandacht naar onverklaard, idiopathisch, 
kamerfibrilleren.16 In tegenstelling tot het Lange QT syndroom en Brugada syndroom, is er in 
deze aandoening geen sprake van aanknopingspunten die het risico op een plotse hartdood 
voorspellen. Dit maakt idiopathisch kamerfibrilleren een zeer lastige aandoening om te 
bestuderen. Bovendien is het ook duidelijk dat er erfelijke vormen bestaan, dit impliceert dat 
er hele families risico lopen op idiopathisch kamerfibrilleren en plotse hartdood. Terwijl het 
inschatten van het risico op plotse hartdood in deze families tot voorkort onmogelijk was, is 
dit veranderd met de ontdekking van een associatie met het DPP6 gen. Secundaire preventie 
van plotse hartdood kan worden gerealiseerd met implanteerbare cardioverter defibrillators, 
ablatietherapie en/of quinidine. Primaire preventie van plotse hartdood in familieleden is 
lastig door het idiopathische karakter, maar is wel mogelijk in specifieke gevallen. 
 In hoofdstuk 14 beschrijven we ons onderzoek naar verschillende families met 
familiair idiopathisch kamerfibrilleren wat resulteerde in de ontdekking van een associatie 
met het DPP6 gen in een grote familie.17 Een genoom-brede haplotype-sharing-analyse 
werd uitgevoerd om het verantwoordelijke gen te ontdekken in drie gerelateerde families 
waarin meerdere personen plotseling overleden of waren gereanimeerd op jonge leeftijd. We 
identificeerden een haplotype op chromosoom 7 dat geconserveerd was in deze drie families. 
Bovendien was dit haplotype ook aanwezig in enkele andere families met familiar idiopathisch 
kamerfibrilleren, wat het bestaan van een gezamenlijke voorouder veronderstelt. Het gedeelde 
segment op chromosoom 7 bevat een gedeelte van het DPP6 gen dat waarschijnlijk een rol 
speelt in de Ito stroom in het hart. We vonden een 20 keer hogere expressie van DPP6 mRNA 
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in de harten van dragers in vergelijking met controles. Verdere klinische evaluatie van de 
dragers en niet-dragers van het risico-haplotype liet geen ECG afwijkingen of aanwijzingen 
voor structurele veranderingen zien. De penetrantie van idiopathisch kamerfibrilleren was 
echter hoog, 50% van de dragers van het risico-haplotype waren plotseling overleden of 
gereanimeerd voordat ze 58 jaar oud waren. Daarom concludeerden we dat DPP6 betrokken  
is bij idiopathisch kamerfibrilleren en dat verhoogde DPP6 expressie het waarschijnlijke 
pathogenetische mechanisme vormt. Omdat er nog geen andere rapporten zijn over de 
relatie tussen DPP6 en idiopathisch kamerfibrilleren, blijft de data tot nu toe beperkt tot 
dit onderzoek. Wel initieert dit onderzoek toekomstige studies naar de relevantie van DPP6 
in (idiopathische) hartritmestoornissen, naar de pathofysiologische mechanismen die ten 
grondslag liggen aan ritmestoornissen geassocieerd met verhoogde DPP6 expressie en naar 
behandelingsmogelijkheden met ablatie-therapie, quinidine of andere medicijnen.
 In hoofdstuk 15 beschrijven we onze verdere ervaringen in de familie met 
idiopathisch kamerfibrilleren gerelateerd aan DPP6.18 Hiervoor hadden we nu beschikking 
over gegevens van 255 familieleden van wie 117 dragers waren van het risico-haplotype. 
Kamerfibrilleren in deze familieleden werd veroorzaakt door zeer kortgekoppelde 
gelijkvormige hartslagen uit de punt van de rechter hartkamer. Onze toekomstige focus in 
deze familie met hun gevoeligheid voor kamerfibrilleren heeft op het moment drie richtingen. 
Ten eerste worden klinische studies ingezet, enerzijds om dragers en niet-dragers van het 
risico-haplotype verder te vergelijken door middel van ECGs en beeldvorming, en anderzijds 
willen we, zo mogelijk, ook histologische studies doen. Ten tweede zijn we op zoek naar 
de exacte verandering die in het DPP6 gen heeft plaatsgevonden. En ten derde doen we 
experimentele studies naar het effect van DPP6 overexpressie op de actiepotentiaal om beter 
te kunnen begrijpen waarom er zo vaak hartritmestoornissen optreden. 

DEEL IV: SAMENVATTING

In dit proefschrift hebben we verschillende vormen van erfelijke hartritmestoornissen 
beschreven met een focus op ECGs. Dit om betere herkenning en betere behandeling na te 
streven, en om de onderliggende pathofysiologische mechanismen beter te begrijpen tezamen 
met de invloed van veranderingen in bepaalde genen. Het moge ook duidelijk zijn dat, hoewel 
we veel meer hebben leren begrijpen van erfelijke hartritmestoornissen in de afgelopen 
jaren, er ook nog heel veel onderzoek moet gebeuren. Dit laatste is dan ook onlosmakelijk 
verbonden met het doen van onderzoek.
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