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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 1400 kinderen geboren met een 

aangeboren hartaandoening. Hun levensverwachting is flink toegenomen in de 

laatste decennia, vooral dankzij de ontwikkelingen in de cardiothoracale chirurgie. 

Dankzij het succes van deze chirurgische technieken, bereikt het merendeel van de 

kinderen met een aangeboren hartaandoening momenteel de volwassen leeftijd. 

Voor mensen met het syndroom van Down geldt hetzelfde; de levensverwachting is 

gestegen en cardiale operaties op kinderleeftijd wordt deze groep niet langer 

onthouden. De helft van de pasgeborenen met Down syndroom heeft een 

aangeboren hartaandoening, vandaar dat een cardiale screening binnen 3 maanden 

na de geboorte tegenwoordig wordt geadviseerd. Echter, screening en cardiale 

operaties waren geen standaardtherapie in patiënten met het syndroom van Down 

voor 1980. Een groep ‘oudere’ Down patiënten is om die reden waarschijnlijk nooit 

cardiaal onderzocht of behandeld en leeft nu met de gevolgen van een 

ongecorrigeerde aangeboren hartaandoening. Eén van die gevolgen is pulmonale 

hypertensie en het Eisenmenger syndroom, waarbij door jarenlange 

volumeoverbelasting van het hart door een septumdefect of open ductus van Botalli 

de longvaatweerstand irreversibel is verhoogd. Patiënten met pulmonale hypertensie 

hebben een verminderde inspanningstolerantie, cyanose en hartfalen. Dit proefschrift 

richt zich op de klinische conditie en behandeling van patiënten met pulmonale 

hypertensie, in het bijzonder in patiënten met het syndroom van Down. Daarnaast 

wordt ook het hart van patiënten met het syndroom van Down zonder aangeboren 

hartaandoening bestudeerd. 

 

Deel 1: Syndroom van Down  

 

Hoofdstuk 1 (algemene inleiding) geeft een uitgebreid overzicht van 

cardiovasculaire aandoeningen in patiënten met het syndroom van Down, waarbij 

ook ingegaan wordt op de genetische achtergrond. Hoofdstuk 2 beschrijft een 

epidemiologisch model om de prevalentie en overleving van mensen met het 

syndroom van Down in Nederland te berekenen aan de hand van empirische data. 

Door gebruik te maken van geboorteregisters en buitenlandse gegevens geeft het 

model bruikbare informatie over ontwikkelingen in geboorteincidentie, 
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bevolkingsprevalentie en leeftijdsgroepen van de Nederlandse populatie met het 

syndroom van Down en kunnen schattingen gemaakt worden over toekomstige 

aantallen. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht of de zes-minuten-looptest, een 

veelgebruikte test om de inspanningscapaciteit bij patiënten met pulmonale 

hypertensie te meten, valide is voor patiënten met het syndroom van Down. Wij 

concluderen dat deze test niet geschikt is om inspanningscapaciteit en dus 

behandelingseffect te meten bij patiënten met het syndroom van Down. De zes 

minuten loopafstand is omgekeerd gerelateerd aan de mate van verstandelijke 

beperking en niet afhankelijk van de aanwezigheid van pulmonale hypertensie. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de uitkomsten van een cardiale screening van volwassen 

Down patiënten, woonachtig in Nederlandse zorginstellingen. Wij stellen een 

prevalentie vast van aangeboren hartaandoeningen van 16% in meer dan 1100 

deelnemers. Echter in een groot deel van de gevallen was niets bekend over de aan-

of afwezigheid van een aangeboren hartaandoening.  Echocardiografische screening 

toont aan dat er sprake is van een onderdiagnose van 17% van aangeboren 

hartaandoeningen. In hoofdstuk 5 kijken we naar de linker ventrikelmassa en linker 

ventrikelvolume van volwassen met het syndroom van Down zonder aangeboren 

hartaandoening. Opvallend is dat zowel massa als volumina significant kleiner zijn in 

volwassenen met het syndroom van Down in vergelijking met gezonde controles. Op 

kinderleeftijd zijn deze lijken deze verschillen niet te bestaan. Mogelijk is dit 

leefstijlgerelateerd, aangezien mensen met een verstandelijke beperking woonachtig 

in zorginstellingen over het algemeen een fysiek inactief leven leiden. Fysieke 

inactiviteit leidt dus mogelijk tot cardiale atrofie. In hoofdstuk 6 gaan wij verder in 

over de cardiale functie van volwassen met het syndroom van Down zonder 

structureel hartdefect en meten we het hartminuutvolume na lichte inspanning. Wij 

concluderen dat mensen met het syndroom van Down minder goed hun 

hartminuutvolume kunnen verhogen na inspanning als gevolg van een kleiner 

hartvolume. Hoofdstuk 7 toont een bijzondere casus van een patiënt met het 

syndroom van Down met een fibrilline-1 mutatie, waarbij het fenotype van het 

syndroom van Down de diagnose Marfan syndroom mogelijk maskeert.  
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Deel 2: Eisenmenger syndroom in patiënten met het syndroom van Down 

 

Hoofdstuk 8 beschrijft een overzicht van de literatuur naar het behandeleffect van 

bosentan in patiënten met pulmonale arteriële hypertensie als gevolg van 

systemische-naar-pulmonale shunt in aanwezigheid van een aangeboren 

hartaandoening. Bosentan verbetert de inspanningscapaciteit in deze 

patiëntengroep, echter grotere en gerandomiseerde studies zijn nodig om het effect 

op overleving aan te tonen. Hoofdstuk 9 en 10 beschrijven het behandeleffect van 

bosentan op de inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven in patiënten met 

Eisenmenger syndroom met en zonder Down syndroom. In hoofdstuk 9 wordt initieel 

een positief effect aangetoond na 3 maanden behandeling bij patiënten met het 

syndroom van het syndroom van Down. In hoofdstuk 10, waarbij de follow-up duur 

langer is, kan geen effect worden gevonden bij patiënten met het syndroom van 

Down. Mogelijk door gebruik van niet-gevalideerde meetinstrumenten bij het 

syndroom van Down, zoals de zes-minuten-looptest (zie uitkomsten hoofdstuk 3). 

Waar in hoofdstuk 10 een kortdurende verbetering op inspanningscapaciteit wordt 

gezien (eerste 6 maanden van behandeling), kunnen we in hoofdstuk 11 

concluderen dat bosentan een langdurig en blijvend effect heeft na 4 jaar follow-up in 

patiënten zonder het syndroom van Down. Het laatste hoofdstuk 12 is gewijd aan de 

complete groep van patiënten met een aangeboren hartaandoening. Patiënten met 

een aangeboren hartaandoening worden vaak op jonge leeftijd geopereerd, maar 

complete genezing is niet mogelijk. Complicaties, zoals ritmestoornissen en hartfalen 

ontstaan vaak op volwassen leeftijd. Het is dan ook belangrijk dat deze ‘chronische’ 

patiëntengroep onder controle blijft bij de cardioloog. Wij tonen de resultaten van een 

nationale campagne om patiënten met een aangeboren hartaandoening op te 

sporen. Een groot aantal patiënten is hierdoor geregistreerd waarbij nieuwe 

afwijkingen werden opgespoord. 




