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Chapter 12

Nederlandse samenvatting, conclusie en 
toekomstperspectieven.
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Klinische variabelen

Het eerste deel van deze proefschrift richt zich op klinische variabelen. Verschillende klinische 
variabelen zijn geassocieerd met ventriculaire ritmestoornissen en plotse hartdood. Indien deze 
klinische variabelen gecombineerd worden in risicoscores zouden deze een rol kunnen spelen in 
de dagelijkse praktijk. 
 De huidige richtlijnen(1) adviseren ICD implantatie als profylaxe in patienten met een lage 
ejectiefracite en een levensverwachting van tenminste 1 jaar. Ondanks deze aanbeveling overleed 
bijna 5% van de patiënten die in het Academisch Medisch Centrum (AMC, Amsterdam) of Medisch 
Spectrum Twente een ICD kregen voor primaire preventie het eerste jaar na implantatie. In 
hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van een risicomodel voor de voorspelling van 1-jaars mortaliteit 
beschreven. Voorspellers van 1-jaars mortaliteit zijn hogere leeftijd, een lagere linker ventrikel 
ejectie fractie (LVEF), eerder bestaan van atriumfibrilleren en verminderde nierfunctie. Indien 
deze risicofactoren gecombineerd werden in een risicomodel, was het mogelijk om een kleine 
hoog risico groep met een 1-jaars mortaliteit van 40% te identificeren. In een validatiecohort wat 
bestond uit vergelijkbare patiënten uit het Erasmus Medisch Center (EMC, Rotterdam, Nederland), 
werden vergelijkbare resultaten gezien. In de dagelijkse praktijk moeten we ons afvragen of ICD 
implantatie in deze patiënten gewenst is. 
 De afgelopen jaren zijn er meerdere lange termijn mortaliteitscores ontwikkeld. Al deze scores 
zijn gebaseerd op eenvoudig verkrijgbare klinische variabelen.(8-11) In hoofdstuk 3, zijn de bestaande 
lange termijn mortaliteitscores geëvalueerd in patiënten uit het AMC en MST met profylactische 
ICDs. Met behulp van de mortaliteitscores was het mogelijk om patiënten te identificeren met een 
lage, gemiddelde of (zeer) hoge kans op 5-jaars mortaliteit. Terechte therapie van de ICD kwam 
vaker voor in hoog-risicopatiënten. Ondanks hun hoge kans op overlijden is er in deze groep dus 
enige overlevingswinst dankzij de ICD. 
 Zowel de vroege als late mortaliteitsscores kunnen ons helpen bij de vraag of een patiënt wel 
of niet een ICD moet krijgen. De beslissing blijft echter moeilijk en moet per individu beoordeeld 
worden. 
 In hoofdstuk 4 is de invloed van atriumfibrilleren in ICD patiënten beschreven. AF is de meest 
voorkomende supraventriculaire ritmestoornis in patiënten met een ICD. Ongeveer eenderde van 
de patiënten is bekend met een vorm van atriumfibrilleren. Het hebben van atriumfibrilleren is 
geassocieerd met een hogere kans op overlijden en ICD therapie. De ontvangen ICD therapie is 
zowel terecht als onterecht. Een mogelijke verklaring voor de hogere mortaliteit en terechte shock 
therapie is het idee dat atriumfibrilleren een uiting van meer gevorderde hartziekte is. Het aantal 
onterechte shocks komt met name door snel voortgeleid atriumfibrilleren. Het is belangrijk om 
onterechte ICD therapie te voorkomen, aangezien dit kan lijden tot verlaging van de kwaliteit 
van leven en een verhoogd mortaliteitsrisico. Optimale medicamenteuze therapie en optimale 
programmering van de ICD is hierbij belangrijk. 

Dit proefschrift is onderdeel van de zoektocht naar een betere risicostratificatie voor patiënten 
die kandidaat zijn voor implantatie van implanteerbare defibrillatoren (ICD). Voor preventie 
van plotse hartdood is ICD implantatie de therapie van keuze. Zowel voor patiënten die eerder 
levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen hebben gehad (secundaire preventie) als voor 
mensen die een verhoogde kans lopen op levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen 
(primaire of profylactische preventie).(1) 

 Ondanks de bewezen effectiviteit van de ICD in het voorkomen van plotse hartdood in 
patiënten met een verhoogd risico(2-7) is er duidelijk een behoefte aan betere selectie. Van de 
patiënten met een ICD voor primaire preventie krijgt een minderheid een terechte ICD therapie 
tijdens de eerste 5 jaar na implantatie. Om het aantal onnodig geïmplanteerde ICDs te reduceren is 
het van belang om de mensen die wel of geen baat hebben van hun ICD te herkennen. 
Het onderwerp van dit proefschrift is het bestuderen van bestaande risicofactoren voor plotse 
hartdood en het evalueren van de rol van deze risicofactoren in de dagelijkse praktijk. 
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Litteken weefsel

Het derde deel van dit proefschrift gaat over littekenweefsel. Litteken weefsel en fibrotische 
afwijkingen in het myocard zijn een anatomisch substraat voor ventriculaire aritmie. Litteken 
weefsel kan de basis zijn voor een re-entry circuit leidend tot kamerritmestoornissen 
en uiteindelijk plotse hartdood. In hoofdstuk 9 hebben we gebruik gemaakt van het 
elektrocardiogram en de Selvester QRS score om de grootte van het litteken te bepalen. De 
Selvester QRS score is gebaseerd op afwijkingen op het ECG die ontstaan zijn door infarcering van 
myocard. De hypothese was dat ventriculaire aritmie geassocieerd is met grotere infarct grootte 
en een hogere Selvester QRS scores en dat daarom patiënten die reeds eerder een ventriculaire 
aritmie hebben overleefd een hogere Selvester QRS score zouden hebben. Dit verschil werd echter 
niet gevonden. Een mogelijke verklaring zou selectie bias kunnen zijn. Vervolgens is de relatie 
tussen infarct grootte en het optreden van terechte ICD therapie bestudeerd. Met een korte follow-
up periode van 6 maanden werd geen significante relatie gevonden. 
 In hoofdstuk 10 is CMR gebruikt om de infarct grootte te evalueren. Dezelfde hypothese als in 
voorgaand hoofdstuk werd getest, echter werd in deze studie ook geen verschil in infarct grootte 
gezien tussen de primaire en secundaire preventieve patiënten. Tevens werd er geen significante 
relatie tussen infarct grootte en terechte ICD therapie gevonden. 

Microvolt T-Wave Alternans

Het tweede deel van dit proefschrift gaat over Microvolt T-Wave Alternans (MTWA). MTWA is 
een frequentie afhankelijke meting van subtiele veranderingen in de amplitude van de T-top. 
De hypothese is dat MTWA een uiting is van temporele heterogeniteit van de ventriculaire 
repolarisatie. Dit kan leiden tot de vorming van re-entry circuits waaruit een ventriculaire 
tachycardie kan ontstaan.(12) In hoofdstuk 5, hebben we geprobeerd een anatomisch substraat 
(littekenweefsel of fibrose) te relateren aan het optreden van MTWA. Om het littekenweefsel of 
de fibrose in beeld te brengen werd gebruikt gemaakt van de cardiale MRI (CMR). We vonden 
geen relatie tussen een positieve of negatieve MTWA test en de verschillen in aanwezigheid en 
uitgebreidheid van littekenweefsel op de CMR. Een positieve MTWA test was wel gerelateerd aan 
markers van hartfalen zoals een vergroot eind diastolisch volume. 
 Ondanks tegengestelde resultaten omtrent de voorspellende waarde van de MTWA test wordt 
in de richtlijnen MTWA genoemd om risico stratificatie te verbeteren. In hoofdstuk 6 beschrijven 
we de bruikbaarheid van de MTWA test in kandidaten voor profylactische ICD implantatie. 
In patiënten met een onregelmatig hartritme (bijvoorbeeld als gevolg van atriumfibrilleren), 
pacemakerafhankelijkheid en het onvermogen om in te spannen is een MTWA test niet mogelijk. 
Bij retrospectieve analyse van de medische gegevens van patiënten met een profylactische ICD 
bleek in 35% van de patiënten een MTWA test niet mogelijk. Derhalve moeten alternatieve 
manieren om MTWA te meten (via protocollen met pacemaker of medicatie) en hun klinische 
waarde worden beoordeeld. In hoofdstuk 7 is de op inspanning gebaseerde MTWA test vergeleken 
met de gepacede MTWA test. Met behulp van een pacemaker protocol was het aantal mensen wat 
getest kon worden groter. Er waren echter grote verschillen tussen de uitslagen van de testen die 
door inspanning waren verkregen en de testen met een pacemakerprotocol. In hoofdstuk 8, is de 
voorspellende waarde van de inspannings MTWA beschreven. In een kleine groep van patiënten 
konden we geen relatie vinden tussen een abnormale MTWA test uitslag en het optreden van 
mortaliteit en/of terechte ICD therapie. Ook in deze prospectieve studie kon een groot percentage 
van de patiënten (24%) niet getest worden, met name door het optreden van atriumfibrilleren. 
Deze patiënten hadden het grootste risico op mortaliteit en ICD therapie, meest waarschijnlijk door 
hartziekte in een verder gevorderd stadium. 
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Conclusie en toekomstbeelden 

In dit proefschrift zijn meerdere risicomodellen en risicofactoren bestudeerd. Helaas is de ideale 
strategie om het risico op plotse hartdood of kamerritmestoornissen te bepalen niet gevonden.
De zoektocht gaat echter door. Kijkend in het register van lopende klinische studies (ClinicalTrials.
gov) zijn er vele studies die betere risicostratificatie in ICD patiënten of het voorspellen van 
plotse hartdood bestuderen. De risicofactoren die bestudeerd worden zijn zeer uiteenlopend 
van aard: klinische variabelen, genetische variabelen, metingen op de verschillende 
beeldvormingstechnieken, biochemische factoren, afwijkingen op het electrocardiogram en 
psychologische factoren. De vraag is echter of er een ideale test is.
 De ideale test is 100% sensitief en 100% specifiek, tevens moet het relatief goedkoop 
zijn, makkelijk verkrijgbaar, toepasbaar in iedere patiënt en makkelijk te interpreteren. Het 
is onwaarschijnlijk dat een test met deze eigenschappen wordt gevonden. De pathogenese 
van kamerritmestoornissen is te complex en multifactorieel. Uiteindelijk zal een combinatie 
van verschillende risicofactoren, maar ook de wens van de patiënt, ons begeleiden in de 
besluitvorming over ICD implantatie. 


