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Samenvatting

Samenvatting
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een relatief veelvoorkomende erfelijke hartziekte, 
die wereldwijd 1 op de 500 personen treft. De klinische diagnose kan worden gesteld wanneer 
er bij echocardiografie sprake is van hypertrofie van de linker ventrikel in de afwezigheid 
van ziekten die hypertrofie van het hart kunnen veroorzaken, zoals een aortaklepstenose 
en hypertensie. Patiënten met HCM kunnen geheel klachtenvrij zijn, maar de ziekte kan ook 
hartfalen, wegrakingen en zelfs plotse hartdood veroorzaken. Door de implantatie van een 
interne defibrillator kan plotse hartdood zeer goed worden voorkomen. 
 In meer dan de helft van de HCM patiënten kan de ziekte veroorzakende mutatie 
worden gevonden door middel van DNA-diagnostiek. Dit betekent dat vervolgens ook 
voorspellende DNA-diagnostiek bij de familieleden mogelijk is. Voorspellende DNA-
diagnostiek wordt aan familieleden aangeboden omdat wordt aangenomen dat zij een 
verhoogde kans hebben op manifeste HCM (i.e. linker ventrikel hypertrofie) en op de daarmee 
geassocieerde plotse hartdood, waarvan preventie zeer goed mogelijk is. Aan familieleden 
die mutatiedrager blijken te zijn, worden regelmatige cardiologische controles geadviseerd, 
waarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van hypertrofie van het hart en het risico op 
plotse hartdood.
 Er is echter nog weinig bekend over het risico voor familieleden met een HCM 
mutatie om hypertrofie te ontwikkelen en om plots te overlijden. Daarom is het moeilijk 
om te bepalen hoe vaak de cardiologische controles bij hen moeten plaatsvinden en welke 
cardiologische testen zouden moeten worden gedaan. In de ESCAPE-HCM (Evaluation of 
SCreening of Asymptomatic PatiEnts with Hypertrophic CardioMyopathy) studie hebben 
we geprobeerd meer kennis te vergaren over het risico om hypertrofie en risicofactoren 
voor plotse hartdood te hebben of te ontwikkelen, en over het risico om plots te overlijden. 
Wellicht konden we door middel van risicostratificatie onderscheid maken tussen 
asymptomatische mutatiedragers met een hoog risico op cardiale problemen zoals plotse 
hartdood en mutatiedragers met een betere prognose. Kennis hierover zou kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling van meer evidence-based richtlijnen over de cardiologische controles in 
asymptomatische mutatiedragers.
 Hoofdstuk 1 van dit proefstuk bevat een algemene introductie over HCM, waarin de 
kliniek van de ziekte, de therapeutische en preventieve mogelijkheden, de risicostratificatie 
voor plotse hartdood, en de mogelijkheden van DNA-diagnostiek bij indexpatiënten en hun 
familieleden worden besproken. Daarnaast worden de andere hoofdstukken in dit proefschrift 
en hun onderlinge samenhang besproken.
 Hoofdstuk 2 behandelt de opzet van de ESCAPE-HCM studie en de belangrijkste 
resultaten van deze studie. De penetrantie van manifest ziekte (i.e. hypertrofie) bleek 
leeftijdsafhankelijk te zijn in de bestudeerde mutatiedragers, en mutatiedragers jonger dan 40 
jaar bleken minder snel hypertrofie te ontwikkelen dan oudere mutatiedragers. Risicofactoren 
voor plotse hartdood werden zowel in mutatiedragers met hypertrofie als mutatiedragers 
zonder hypertrofie gevonden. Plotse dood was zeer zeldzaam; er overleden twee 
mutatiedragers plots en beiden hadden reeds hypertrofie. Deze gegevens waren aanleiding 
om aan alle mutatiedragers een ECG en echocardiografie te adviseren om hypertrofie op te 
sporen. Als er sprake blijkt te zijn van hypertrofie kunnen deze onderzoeken worden uitgebreid 
met een 24-uurs Holter onderzoek en een inspanningstest om het risico op plotse hartdood te 
bepalen. In mutatiedragers jonger dan 40 jaar zonder hypertrofie kunnen deze cardiologische 
controles waarschijnlijk minder vaak plaatsvinden: éénmaal per twee jaar in plaats van de 
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éénmaal per jaar zoals bij de overige mutatiedragers. Een kosten-effectiviteitsanalyse maakte 
duidelijk dat cardiologische controle in ieder geval moet plaatsvinden om plotse dood te 
voorkomen. Vanuit kosten-effectiviteit oogpunt is het het beste om asymptomatische 
mutatiedragers met hypertrofie jaarlijks cardiologisch te controleren inclusief risicostratificatie 
voor plotse hartdood, en om bij dragers zonder hypertrofie éénmaal per twee jaar een ECG en 
echocardiografie te verrichten, ongeacht hun leeftijd.
 Hoofdstuk 3 is gericht op de risicostratificatie. We zijn begonnen met een 
systematisch overzicht van de literatuur over bekende en mogelijke risicofactoren voor 
plotse hartdood, waaruit duidelijk naar voren kwam dat de bekende risicofactoren nuttig 
zijn in risicostratificatie voor plotse hartdood in HCM patiënten (i.e. met manifeste ziekte). 
Deze bekende risicofactoren werden veel gezien bij de eerste cardiologische controle van 
asymptomatische familieleden met een mutatie in het MYBPC3 gen. In sommige mutatiedragers 
waren niet alle risicofactoren onderzocht. Om deze reden hebben we een vragenlijst  
gestuurd naar alle Nederlandse cardiologen om hun kennis van risicostratificatie en de 
richtlijnen hierover te evalueren. Hoewel hun kennis matig bleek te zijn, gaven zij wel aan 
vaak een expert te consulteren, waardoor de patiëntenzorg mogelijk toch adequaat is. Dit 
hoofdstuk bevat ook casuïstiek over twee patiënten met een HCM mutatie die succesvol 
gereanimeerd zijn na een hartstilstand en op dat moment nog geen hypertrofie van de 
hartspier hadden. Dit laat zien dat er ook voor mutatiedragers zonder hypertrofie een risico 
is om plots te overlijden, hoewel dit risico waarschijnlijk zeer klein is. Tenslotte hebben we 
polymorfismen in het renine-angiotensine-aldosteron systeem gevonden die betrokken zijn 
bij de mate van hypertrofie en bij extreme hypertrofie, wat een risicofactor is voor plotse 
hartdood.
 Hoofdstuk 4 gaat over de cardiogenetische zorg voor HCM mutatiedragers. 
Allereerst hebben we onderzocht hoeveel familieleden onze polikliniek bezochten voor 
erfelijkheidsadvisering en DNA-diagnostiek. Deze zogeheten uptake bleek 40% te bedragen 
in het eerste jaar nadat de oorzakelijke mutatie in de indexpatiënt was aangetoond. Daarnaast 
hebben we de kwaliteit van leven en het psychologische leed van mutatiedragers onderzocht. 
In vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking was de kwaliteit van leven minder in 
mutatiedragers met manifest ziekte voorafgaand aan de DNA-diagnostiek (de indexpatiënten) 
en beter in mutatiedragers bij wie voorspellende DNA-diagnostiek was verricht. De 
belangrijkste determinanten van de kwaliteit van leven en het leed waren ziekte gerelateerde 
factoren en risicoperceptie gerelateerde factoren. Aan dragers bij wie voorspellende DNA-
diagnostiek was verricht, werd gevraagd naar hun mening over de erfelijkheidsadvisering en 
de cardiologische controles. Beiden werden door bijna alle dragers positief beoordeeld. Ook 
beschrijven we in dit hoofdstuk de ervaringen van mutatiedragers met het aanvragen van 
verzekeringen. Problemen bij het aanvragen van een verzekering traden bijna alleen maar 
op bij mutatiedragers die al manifeste ziekte hadden op het moment van hun aanvraag, wat 
duidt op een grotendeels juiste risico inschatting door de verzekeringsmaatschappijen.
 Tenslotte behandelt de algemene discussie in hoofdstuk 5 de klinische en 
wetenschappelijke perspectieven wat betreft de opsporing van familieleden met een risico 
op HCM, de cardiologische controles bij mutatiedragers, de rol van de cardioloog en de 
klinisch geneticus in de cardiogenetische zorg, en de erfelijkheidsadvisering voorafgaand aan 
voorspellende DNA-diagnostiek.


