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NEDERLANDSE SAMENVATTING
De levensverwachting van kinderen met een aangeboren hartaandoening (AHA) is fors  
toegenomen in de afgelopen jaren als gevolg van de behaalde successen in de hartchirurgie. 
Momenteel worden bijna alle kinderen met een AHA op jonge leeftijd geopereerd en meer dan 
90% bereikt de volwassen leeftijd. Bij patiënten met een AHA is er echter een aanzienlijk risico 
op late complicaties, voornamelijk aan de rechter zijde van het hart. Dit proefschrift richtte zich 
op rechtszijdige complicaties die bij patiënten met een AHA voorkomen.
Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding en zette de hoofdlijnen van dit proefschrift uit. In 
het eerste deel van dit proefschrift behandelden we studies naar patiënten die pulmonale  
arteriële hypertensie hebben ontwikkeld als gevolg van een AHA (AHA-PAH). AHA-PAH is een  
aandoening waarbij de rechter ventrikel wordt blootgesteld aan een verhoogde druk en 
aan een verhoogde volume belasting. Het tweede deel van dit proefschrift behelsde een  
gerandomiseerde studie naar de inspanningscapaciteit van patiënten met een Fontan circu-
latie. Deze Fontan circulatie is palliatief aangelegd bij een kleine groep patiënten met een  
complexe AHA, indien een biventriculaire reconstructie niet mogelijk was. Het laatste deel 
van dit proefschrift omvatte twee studies over de invloed van een hartoperatie op de rechter 
ventrikel in volwassenen met een AHA. 

Deel I Nieuwe inzichten, behandeling en prognose bij pulmonale arteriële 
hypertensie
Er zijn in Nederland een paar medicamenteuze therapieën geregistreerd voor de behandeling 
van patiënten met AHA-PAH. Bosentan, een endotheline-1 receptor antagonist, is een van die  
medicamenten. In hoofdstuk 2 gaven we een overzicht van studies die verricht zijn met  
bosentan bij volwassenen met AHA-PAH. We bespraken een aantal prospectieve en retros-
pectieve studies. Ten slotte hebben we grotere prospectieve studies aanbevolen om te bepalen 
wat de optimale medicamenteuze behandeling is voor volwassenen met AHA-PAH.
De huidige stand van zaken in de behandeling van patiënten met AHA-PAH is beschreven in 
hoofdstuk 3. We benadrukten dat tegenwoordig volgens de richtlijnen alle symptomatische 
patiënten met het Eisenmenger syndroom behandeld moeten worden. Daarnaast hebben 
we de uitbreiding van indicaties voor medicamenteuze therapie beschreven. Therapie met 
bosentan kan overwogen worden bij patiënten met AHA-PAH in NYHA klasse II. Daarnaast 
kan er gekeken worden of medicamenteuze therapie kan leiden tot geschiktheid voor een 
hartoperatie bij patiënten met een atrium septum defect die in eerste instantie inoperabel  
lijken. De huidige stand van zaken in de behandeling van patiënten met AHA-PAH werd  
verder toegelicht met voorbeelden in hoofdstuk 4.
De definitie, de kenmerken van de patiënten en de reactie op bosentan therapie van patiënten 
met segmentele PAH werd weergegeven in hoofdstuk 5. Segmentele PAH betekent dat  
sommige segmenten van het longweefsel hogere drukken ondervinden dan andere segmenten 
van het longweefsel. Dit is het gevolg van plaatselijke variaties in de perifere pulmonale 
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arteriële druk als gevolg van een of meerdere vernauwingen bij patiënten met een complexe 
AHA. Bosentan behandeling leidde in een kleine groep patiënten tot een significante verbetering 
in objectieve parameters. Wij concludeerden dat er behoefte is aan een grote prospectieve 
studie om het effect van bosentan bij patiënten met segmentele PAH te beoordelen.
Om hoog risico patiënten in de toekomst beter te kunnen behandelen hebben we getracht 
determinanten van overlijden te identificeren in patiënten met AHA-CHD. In hoofdstuk 6  
rapporteerden we een significante relatie tussen het nieuwe sensitieve troponine T en over-
lijden. In een aanzienlijk deel van de patiënten met AHA-PAH werd een abnormaal niveau 
van het nieuwe sensitieve troponine T gevonden. In hoofdstuk 7 vergeleken we ten aanzien 
van overlijden de voorspellende waarde van patiënten karakteristieken op het eerste bezoek 
met de voorspellende waarde van klinische voorvallen. In de dagelijkse praktijk wordt er bij 
patiënten met AHA-PAH vaak gestart met bosentan monotherapie behandeling. Als er een 
klinisch voorval optreedt, wordt de behandeling geregeld omgezet naar combinatietherapie. 
Wij concludeerden dat in patiënten met AHA-PAH patiënten karakteristieken van de rechter 
ventrikel ten tijde van het eerste bezoek betere voorspellers van overlijden zijn dan klinische 
voorvallen.

Deel II Patiënten met een Fontan circulatie
In hoofdstuk 8 schetsten we de opzet van onze studie naar de rol van bosentan in Fontan 
patiënten. In patiënten met een Fontan circulatie is een lage longvaatweerstand cruciaal. 
Studies uit het verleden hebben aangetoond dat de longvaatweerstand kan stijgen gedu-
rende het leven in patiënten met een Fontan circulatie. Er is ook aangetoond dat Fontan  
patiënten een abnormaal hoge endotheline-1 plasmaspiegel hebben. Er is in patiënten met PAH  
aangetoond dat de verhoogde longvaatweerstand verlaagd kan worden met bosentan behan-
deling. We ontwierpen een prospectieve, gerandomiseerde open label studie om het effect 
van bosentan te bestuderen in Fontan patiënten. 
De resultaten van de Fontan studie zijn uiteengezet in hoofdstuk 9. Tweeënveertig  
volwassenen namen deel aan de studie. Analyse van 32 patiënten die de studieperiode van 
zes maanden voltooiden, liet zien dat de inspanningscapaciteit, NT-pro-BNP waarde en  
mentale kwaliteit van leven ongewijzigd bleven ten opzichte van de uitgangspositie. We  
concludeerden dat zes maanden van bosentan behandeling niet effectief was in patiënten 
met een Fontan circulatie.

Deel III De invloed van een hartoperatie op de rechterventrikel
In hoofdstuk 10 bestudeerden we het effect van een hartoperatie op de rechter ventrikel-
functie bij patiënten met een AHA. De rechter ventrikelfunctie werd beoordeeld met trans-tho-
racale echocardiografie. Wij lieten zien dat de rechter ventrikelfunctie direct na een hartope-
ratie verslechterde in patiënten met een AHA. Na de operatie werd in de 18 opeenvolgende 
maanden een geleidelijke verbetering van de rechter ventrikelfunctie gezien, maar volledig 
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herstel tot de pre-operatieve functie bleef uit. Het pathofysiologische mechanisme van deze 
verslechtering is nog niet opgehelderd. 
In zeldzame gevallen ontwikkelen patiënten na een hartoperatie rechterventrikel falen.  
Pre-operatieve determinanten van post-operatief rechterventrikel falen werden beschreven 
in hoofdstuk 11. Een pre-operatieve verminderde rechterventrikel functie, supraventriculaire 
tachycardieën en een cardiopulmonale bypass tijd van meer dan 150 minuten waren de sterkste 
determinanten van rechterventrikel falen. Bij patiënten met een AHA die een hoog risico op 
post-operatief rechterventrikel falen hebben moet een aanpak op maat worden overwogen 
rondom een hartoperatie.

Schuuring proefschrift.indd   169 05-03-14   14:21


