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FOURTEEN
FOURTEEN



 

Samenvatting 

De afgelopen decennia is het aantal patiënten met een aangeboren hartafwijking 

sterk toegenomen. Een substantieel aantal van deze patiënten heeft een 

morfologische rechter ventrikel die functioneert als systeemventrikel, namelijk 

patiënten met een transpositie van de grote vaten (TGA) die in het verleden een 

Mustard of een Senning operatie hebben ondergaan en patiënten met een 

congenitaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten (ccTGA). De middellange 

termijn overleving is redelijk goed. Echter, deze patiënten ondervinden vele 

complicaties, waarbij voornamelijk gedacht dient te worden aan een verminderde 

inspanningstolerantie, ritmestoornissen en dysfunctie van de systemische rechter 

ventrikel (RV). Dit proefschrift richt zich op de klinische conditie van patiënten met 

een systemische RV, de diagnostische opties en de therapeutische mogelijkheden.  

 Hoofdstuk 1 gaf een overzicht van de pathofysiologie van systemisch RV 

falen en de complicaties en klinische consequenties die daarmee samengaan. 

Daarnaast beschreven we kort de diagnostische en therapeutische mogelijkheden 

voor deze patiënten. In hoofdstuk 2 wijdden we verder uit over de 

pathofysiologie van de complicaties die optreden bij patiënten met een 

systemische RV en de beschikbare therapeutische mogelijkheden om die 

complicaties te bestrijden. We concludeerden dat het ontstaan van systemisch RV 

falen onontkoombaar lijkt, maar dat pathofysiologie ervan nog niet geheel 

opgehelderd is. Helaas bleek er geen overtuigend bewijs over welke therapie het 

meest geschikt zou zijn voor deze patiënten. Uiteraard is het van groot belang om 

deze patiëntengroep een adequate en evidence-based behandeling te kunnen 

bieden. Vandaar dat wij een multi-center, dubbel-blind, prospectief en 

gerandomiseerd onderzoek hebben opgezet, waarvan wij de achtergrond en de 

opzet presenteerden in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 gaf een uitgebreide 

beschrijving van het onderzoek, waarvoor 89 patiënten, uit 6 academische centra 

in Nederland, gerandomiseerd werden voor het gebruik van valsartan, een 

angiotensine II receptor blocker, of placebo. De primaire uitkomstmaat van de 



studie is het effect van valsartan op de functie van de systemische RV, gemeten 

door middel van cardiale MRI. Als secundaire uitkomstmaten hebben wij gekozen 

voor het effect van valsartan op de volumina van de systemische RV, de maximale 

inspanningscapaciteit van patiënten, het voorkomen van ritmestoornissen en de 

kwaliteit van leven. Wij verwachten de analyses van dit onderzoek in september 

2011 te kunnen verrichten. 

Het is bekend dat patiënten met een systemische RV een verminderde 

inspanningscapaciteit hebben. Over het algemeen wordt de inspanningscapaciteit 

bepaald door de mogelijkheid de cardiac output te laten stijgen tijdens inspanning. 

Patiënten met een TGA na een Mustard of Senning operatie verhogen de cardiac 

output op een andere manier dan patiënten met een ccTGA. In hoofdstuk 4 

hebben we getracht de verschillen in mechanismen ter verhoging van de cardiac 

output te ontrafelen. Onze resultaten toonden aan dat patiënten met een ccTGA in 

staat zijn zowel het slagvolume, alsmede de hartfrequentie te laten stijgen tijdens 

inspanning. Patiënten met een atriaal gecorrigeerde TGA, daarentegen, zijn 

voornamelijk afhankelijk van het stijgen van de hartfrequentie tijdens inspanning, 

aangezien een groot aantal van deze patiënten geen verandering van het 

slagvolume liet zien. De belangrijkste reden hiervoor is de aanwezigheid van het 

intra-atriale conduit, dat adequate vulling van de ventrikels tijdens inspanning 

verhinderd. In hoofdstuk 5 toonden wij het belang aan van een normale cardiale 

stress reactie bij volwassen patiënten met een systemische RV. Normaalgesproken 

daalt het eind systolisch volume, bij een gelijkblijvend eind diastolisch volume, 

waardoor zowel het slagvolume alsook de ejectie-fractie stijgen. Wij vonden dat 

patiënten met een systemische RV, die niet in staat waren hun eind systolisch 

volume te laten dalen, of hun ejectie-fractie te laten stijgen, een groter risico 

liepen op cardiale events. Ook Hoofdstuk 6 was gewijd aan de 

inspanningstolerantie van patiënten met een systemische RV. In dit hoofdstuk 

beschreven wij de positieve relatie tussen dagelijkse lichamelijke activiteit, de 

inspanningstolerantie en de kwaliteit van leven bij patiënten met een systemsiche 

RV. De resultaten waren positief, maar het bleef onduidelijk of lichamelijke 



activiteit de inspanningstolerantie verhoogde en de kwaliteit van leven verbeterde, 

of dat de relatie andersom was; een hoge inspanningstolerantie en een goede 

kwaliteit van leven leiden tot een lichamelijk actief bestaan. Om deze vraag naar 

behoren te kunnen beantwoorden hebben wij een internationaal, prospectief en 

gerandomiseerd onderzoek opgezet, waarvan we de resultaten in hoofdstuk 7 

presenteerden. Het doel van het onderzoek was om te bepalen of een 

inspanningsprogramma een stijgig van de inspanningstolerantie teweeg brengt, 

alsmede een daling van het serum NT-proBNP niveau en een verbetering van de 

kwaliteit van leven. In totaal werden er 55 patiënten gerandomiseerd, 37 in 

Nederland en 18 in Italië, naar een interventie groep, waarvoor een 10 weken 

durend trainingsschema werd opgesteld, en een controle groep. De maximale 

inspanningscapaciteit van de patiënten in de interventie groep steeg, terwijl de 

inspanningscapaciteit van de patiënten in de controle groep gelijk bleef. Niemand 

hoefde het inspanningsprogramma te staken ten gevolge van cardiale problemen. 

Deze resultaten toonden aan de de conservatieve richtlijnen aan herziening toe zijn 

en dat patiënten zouden moeten worden gestimuleerd om lichamelijk actief te 

worden.  

Zoals eerder vermeld lijkt RV falen onontkoombaar in volwassen patiënten 

met een systemische RV. Het is daarom van groot belang om goede diagnostische 

mogelijkheden te hebben, waarmee we de functie van de RV te kunnen 

beoordelen en vervolgen. Momenteel wordt cardiale MRI gezien als de gouden 

standaard voor de evaluatie van de volumina en de functie van de systemische RV. 

Echter, deze evaluatie wordt sterk bemoeilijkt door het ontbreken van duidelijke 

begrenzing van de systemische RV wand door de aanwezigheid van trabekels en 

papillair spieren. In hoofdstuk 8 hebben we getracht de impact van deze intra-

cardiale structuren op de volumina en functie metingen te analyseren. Analyses 

werden 2 maal verricht, éénmaal werden intra-cardiale structuren meegenomen in 

de ventriculaire ruimte, éénmaal werden structuren daarbuiten gelaten. De 2 

meetmethoden leverden een verschil in ejectie-fractie op van 7,4%. Wij 

concludeerden dat het includeren van intra-cardiale structuren in de ventriculaire 



ruimte de voorkeur verdient, aangezien deze methode beter reproduceerbaar en 

minder tijdrovend bleek. In hoofdstuk 9 beantwoordden we de vraag of cardiale 

CT een betrouwbaar alternatief biedt voor cardiale MRI. Twintig procent van de 

patiënten met een systemische RV is afhankelijk van een pacemaker en daardoor 

ongeschikt om cardiale MRI te ondergaan. Onze resultaten lieten zien dat cardiale 

CT inderdaad een betrouwbaar alternatief biedt, al moet er rekening worden 

gehouden met eens iets mindere reproduceerbaarheid van de data. Het blijft hoe 

dan ook belangrijk een restrictief beleid te voeren ten aanzien van de cardiale CT, 

om onnodige blootstelling aan straling en contrast te voorkomen. Ondanks het feit 

dat cardiale MRI wordt beschouwd als de gouden standaard voor de evaluatie van 

de volumina en de functie van de systemische RV, wordt echocardiografie nog 

steeds het meest gebruikt. In hoofdstuk 10 lieten we zien met welke 

echocardiografische parameters we de klinische conditie van een patiënt met een 

systemische RV kunnen bepalen. Het bleek dat voornamelijk de kwalitatieve 

beoordeling van de ventrikel functie correleerde met de klinische conditie van de 

patiënt. Op de TAPSE na, bleken kwantitatieve echocardiografische parameters 

ongeschikt op de klinische conditie van de patiënt te beoordelen. 

In hoofdstuk 11 beschreven we het positieve effect van chirurgische 

correctie van de insufficiënte tricuspidalisklep. Tricuspidalisklepinsufficiëntie komt 

veel voor bij patiënten met een systemische RV en behoeft vaak chirurgisch 

ingrijpen. Uit ons onderzoek is gebleken dat de kans op re-lekkage van de 

tricuspidalisklep kleiner is bij tricuspidalisklepvervanging in plaats van een 

tricuspidalisklepplastiek.  

De laatste twee hoofdstukken van mijn proefschrift richtten zich op een 

grotere groep van patiënten met een aangeboren hartafwijking. Zo analyseerden 

we in hoofdstuk 12 het relationele en seksuele functioneren en welbevinden in 

een representatieve groep patiënten met een aangeboren hartafwijking en hun 

partners. Daarnaast keken we naar het effect van relationele en seksuele zaken op 

de kwaliteit van leven van deze patiënten. Het bleek dat patiënten met een 

aangeboren hartafwijking problemen ondervonden van hun seksualiteit en dat 



deze problemen de kwaliteit van leven van deze patiënten aantastte. Partners 

ondervonden deze problemen nauwelijks. We adviseerden cardiologen om 

seksualiteit bespreekbaar te maken en om deze patiënten te voorzien van 

adequate therapie.  

Een recent artikel van Mackie et al. beschrijft dat 61% van de patiënten 

met een aangeboren hartafwijking in Quebec, Canada, niet onder cardiologische 

controle zijn. Hoofdstuk 13 is een ingezonden brief waarin wij de Nederlandse 

situatie beschreven. Dankzij de CONCOR-database, de Nederlandse database en 

DNA-bank voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking, weten wij 

dat er in Nederland ongeveer 25.000 patiënten met een aangeboren hartafwijking 

zijn, waarvan er ongeveer 8.000 niet onder cardiologische behandeling zijn. Dit is 

een stuk minder dan in Quebec, maar nog altijd te veel. Om ruchtbaarheid aan dit 

probleem te geven en deze vermiste patiënten op te sporen zijn we een landelijke 

campagne begonnen. Deze campagne bleek succesvol; tot op heden hebben zich 

al 1000 personen aangemeld. 



Summary 

The number of adult patients with congenital heart disease has steadily increased 

over the last few decades. A substantial portion of these patients have a 

morphological right ventricle (RV) that sustains the systemic circulation, i.e. 

patients with a transposition of the great arteries (TGA) after a Mustard or Senning 

operation, and patients with a congenitally corrected transposition of the great 

arteries (ccTGA). Although mid-term survival is acceptable in these patients, 

complications are common, such as arrhythmias and decreased exercise tolerance, 

which frequently relate to dysfunction of the systemic RV. In the current thesis we 

focused on the clinical condition, the diagnostic options, and therapeutic 

possibilities in this young patient group. 

 Chapter 1 gave an overview of the pathophysiology of systemic right 

ventricular dysfunction, the subsequent complications and clinical implications, and 

the diagnostic imaging modalities that can be used to objectify ventricular 

dysfunction. In addition, this chapter briefly touched on the therapeutic options 

that are available to restrain ventricular dysfunction and reduce complications. In 

Chapter 2 we elaborated further on the pathophysiology of complications in adult 

patients with a systemic RV, and the therapeutic possibilities which could reduce 

them. We concluded that progressive dysfunction of the systemic RV is an 

inevitable complication in patients with corrected TGA, although the exact 

pathophysiology remains unclear. Notwithstanding the fact that treatment 

regimens are well established for patients with left ventricular failure, convincing 

data on the treatment of patients with systemic RV failure remain sparse. To 

overcome this problem, and to provide these patients with adequate and evidence 

based care, we set-up a multi-center, double-blind, randomized controlled trial, of 

which we presented the rationale and design in Chapter 3. This chapter outlined 

our trial, in which 89 patients, from 6 tertiary referral centers in the Netherlands, 

are randomized to receive either valsartan, an angiotensin II receptor blocker, 160 

mg twice daily, or placebo. The study’s primary aim is to evaluate the effect of 

valsartan on systemic right ventricular ejection-fraction as measured by 



Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging (CMR). Secondary outcome measures 

are the effect of valsartan on right ventricular volumes, maximal exercise capacity, 

arrhythmias, and quality of life. Currently, results of the study are pending, and we 

expect to draw final conclusions in September 2011. 

Patients with a systemic RV are known to have diminished exercise 

capacity. A patients’ exercise capacity is related to the ability to increase cardiac 

output during exercise. Patients with an atrially switched TGA use different 

mechanisms to increase their cardiac output, compared to patients with a ccTGA. 

In chapter 4, we aimed to uncover these different mechanisms. We found that 

patients with a ccTGA, achieve cardiac output augmentation during stress by 

increasing stroke volume as well as in heart rate. On the other hand, patients with 

an atrially switched TGA primarily achieve cardiac output augmentation by an 

increase in heart rate, as many of these patients failed to increase stroke volume. 

The latter failure is most probably due to preload restrictions caused by the rigid 

intra-atrial baffle in these patients, which hampers adequate ventricular filling. In 

chapter 5 we established the importance of a normal cardiac response to stress in 

adult patients with a systemic RV. In healthy individuals, end systolic volume 

decreases, whereas end diastolic volume remains unchanged during stress, 

causing an increase in both stroke volume and ejection fraction. We found that 

patients with a systemic right ventricle, who show no such decrease in RV end 

systolic volume or no increase in RV ejection fraction during stress CMR, had a 

significantly higher risk of future cardiac events. Chapter 6 elaborated further on 

exercise capacity in adult patients with a systemic RV, and described that patients 

with a systemic RV who are physically active in daily life had increased exercise 

capacity, and favourable quality of life, compared to those who are physically less 

active. We found these advantages to be irrespective of a patient’s ejection 

fraction, or serum NT-proBNP level. Notwithstanding these positive results, it 

remained unclear whether exercise capacity and quality of life were increased due 

to physical activity in these patients, or whether patients with high exercise 

capacity and quality of life were subsequently physically more active. To objectify 



the effect of physical exercise in adult patients with a systemic RV, we set-up an 

international, randomized controlled trial, of which the results were presented in 

chapter 7. The aim of the trial was to determine whether exercise training 

improves maximal exercise capacity, decreases serum NT-proBNP levels en 

improves quality of life in these patients. Therefore, we randomized 55 patients, 37 

in the Netherlands and 18 in Italy, to an intervention group, who performed 3 

training sessions for the duration of 10 consecutive weeks, and a control group. 

We found a 7% increase in exercise capacity in the intervention group, with no 

changes in the control group. In addition, none of the patients had to discontinue 

the training program due to adverse events. Lead by our conclusions, we 

recommended to revise restrictive guidelines on physical activity in adult patients 

with congenital heart disease, and to encourage these patients to become 

physically active. 

As stated previously, right ventricular dysfunction seems inevitable, and 

complications are numerous in adult patients with a systemic RV. Therefore, 

careful follow-up of RV function is the cornerstone of clinical care in patients with 

either an atrially switched TGA or a ccTGA. Currently, CMR is considered the gold 

standard for the evaluation of systemic right ventricular volumes and function. 

However, delineation of the ventricular cavity posed a challenge in patients with a 

systemic RV, as the abundance of trabeculations and papillary muscles could affect 

measurements. In chapter 8 we sought to evaluate the impact of trabeculations 

and papillary muscles on systemic RV measurements, by comparing a CMR analysis 

method in which trabeculations and papillary muscles were included in the RV 

volume to an analysis method in which these structures were excluded from RV 

volume. We found a 7.4% difference in measured right ventricular ejection-fraction 

between the analysis methods. Including trabeculations and papillary muscles in 

the ventricular cavity is preferable to excluding these structures, as this approach 

took less time and gave more reproducible measurements. Despite its proven 

clinical value, 20% of patients with a systemic RV are unsuitable to undergo CMR, 

as they are pacemaker dependent. In chapter 9 we proposed that Multidetector 



Row Computed Tomography (MDCT) could provide a reliable alternative to CMR in 

these patients. Indeed we found MDCT to provide a reliable alternative for CMR for 

volumes and function assessment in patients with a systemic RV, although larger 

variability between measurements should be taken into account. Nonetheless, 

patient selection should be restrictive, to avoid unnecessary exposure to radiation 

and contrast agents. Although CMR is the gold standard for assessment of 

systemic right ventricular function, echocardiography remains the imaging modality 

of first choice, as it is widely available, non time consuming, and cost-effective. 

Chapter 10 aimed to assess which echocardiographic parameters are 

determinants of the clinical condition of adult patients with a systemic RV. Our 

results showed qualitatively assessed function of the systemic RV and 

subpulmonary LV to be independent determinant of patients’ clinical condition. 

Most quantitative echocardiographic parameters of systolic right ventricular, except 

for TAPSE, and left ventricular function were not related to a patient’s clinical 

condition, nor were echocardiographic parameters of diastolic function.  

In chapter 11 we described the positive effect of surgical correction of a 

leaking tricuspid valve on a patient’s functional status. Tricuspid valve insufficiency 

is frequently seen in adult patients with a systemic RV, and often requires 

additional surgical intervention. In comparison with tricuspid valve replacement, 

tricuspid valvuloplasty was associated with an increased risk of recurrence of 

regurgitation. 

The final two chapters of this thesis depicted a larger group of patients 

with congenital heart disease. In chapter 12 we aimed to evaluate relational as 

well as sexual behavior and satisfaction, and sexual functioning in a representative 

sample of adult patients with congenital heart disease, and their partners. 

Moreover, we evaluated the influence of relational and sexuality issues on these 

patients’ quality of life. It became clear that many aspects of sexuality were 

affected in adult patients with congenital heart disease, and that sexuality was an 

important aspect of quality of life in these patients. Partners remain relatively 



unaffected. We advised physicians to be receptive to discuss sexuality issues, and 

provide patients with adequate therapy.  

In a recent article Mackie et al. found that 61% of patients with congenital 

heart disease in Quebec fail to receive adequate cardiac follow-up. In response to 

this publication, we outlined the Dutch situation in chapter 13. There are 

approximately 25,000 adult patients with congenital heart disease in the 

Netherlands. Thanks to the success of the CONCOR database, the Dutch national 

registry and DNA-bank of adult patients with congenital heart disease, we know 

the mere 30% of adult patients with congenital heart disease fail to receive cardiac 

care in the Netherlands. However, we considered these numbers to still be 

unacceptably high. To increase awareness of this problem and locate patients that 

are lost to follow-up we initiated a successful nationwide media campaign, through 

which we retrieved 1,000 lost patients. 




