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Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de epidemiologie, risicofactoren en symptomen 
van boezemfibrilleren. Verder bevat het de geschiedenis van de verschillende 
theorieën over de onderliggende mechanismen en de chirurgische behandelingen 
van boezemfibrilleren.

De klassieke Maze III procedure wordt nog steeds gezien als de meest 
succesvolle behandeling van medicamenteus onbehandelbaar, symptomatisch 
boezemfibrilleren. Het was de eerste procedure die alle negatieve effecten van 
boezemfibrilleren (trombo-embolieën, onregelmatige hartslag en verminderde 
hemodynamiek) kon tenietdoen. In hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat de klassieke 
Maze III procedure veilig en effectief is voor zowel boezemfibrilleren met en zonder 
onderliggende structurele hartziekten. In een cohort van 203 patiënten die een Maze 
III procedure ondergingen, was er geen sterfte gedurende de ziekenhuisopname. 
Gemiddeld 4 jaar na de operatie was 90% van de patiënten met boezemfibrilleren 
zonder structurele hartafwijking nog vrij van boezemfibrilleren. Dit percentage 
was 69% voor patiënten met boezemfibrilleren in combinatie met een structurele 
hartziekte. Geen van de patiënten die een Maze III procedure had ondergaan 
maakte een beroerte door gedurende de vervolgperiode. 

Omdat de klassieke Maze III procedure technisch complex en tijdrovend 
is, zijn er de afgelopen jaren verschillende gemodificeerde Maze procedures 
ontwikkeld. Deze gemodificeerde Maze procedures verschillen van de klassieke 
Maze III procedure in de gebruikte (ablatie) lijnen en/of de techniek voor het maken 
van deze niet-geleidende lijnen. Hoofdstuk 3 beschrijft een cohort van 66 patiënten 
met boezemfibrilleren (overwegend met onderliggende structurele hartziekte) die 
óf een isolatie van de pulmonaalvenen alleen, óf een linkszijdige Maze procedure, óf 
een bi-atriale Maze procedure ondergingen. De resultaten van zowel de linkszijdige 
Maze, als de bi-atriale Maze waren bevredigend. Een pulmonaalvenenisolatie alleen 
was voor deze groep patiënten echter minder succesvol.

Chirurgische behandeling van boezemfibrilleren zonder onderliggende 
structurele hartafwijking heeft zich de laatste jaren meer en meer gericht op de 
isolatie van de pulmonaalvenen nadat men tot de ontdekking kwam dat prikkels uit 
deze longvenen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van boezemfibrilleren.1

Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein was een van de eerste centra 
ter wereld die een compleet thoracoscopische isolatie van de pulmonaalvenen 
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met modificatie van het autonome zenuwstelsel verrichte bij patiënten met 
boezemfibrilleren zonder structurele hartafwijking. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
resultaten van de eerste 30 patiënten die op deze manier werden behandeld. 
Na een vervolgperiode van bijna een jaar was de mortaliteit 0%, en was 77% 
van de patiënten vrij van boezemfibrilleren. Bij twee patiënten was uiteindelijk 
een sternotomie noodzakelijk in verband met een bloeding. De gemiddelde 
duur van de ziekenhuisopname was 5 dagen. Deze resultaten illustreren dat een 
thoracoscopische isolatie van de pulmonaalvenen met modificatie van het autonome 
zenuwstelsel, een veilige en effectieve behandelmethode is. Deze minimaal 
invasieve benaderingswijze voor boezemfibrilleren heeft er voor gezorgd dat de 
klassieke Maze III procedure vrijwel overbodig is geworden voor de behandeling 
van medicamenteus onbehandelbaar, symptomatische boezemfibrilleren zonder 
onderliggende structurele hartafwijking.

Het operatiesucces van chirurgie voor boezemfibrilleren is afhankelijk van 
de diameter van de linker boezem. Hoe groter deze diameter, hoe kleiner de kans op 
een goede uitkomst. Juist bij mitraliskleplijden is de diameter van de boezem in de 
regel groot en een chirurgische behandeling van boezemfibrilleren is in die categorie 
patiënten dan ook minder succesvol.2 Waarschijnlijk is het verminderd succes toe 
te schrijven aan ongunstige karaktereigenschappen van het boezemweefsel. Omdat 
fibrose een belangrijke rol speelt in deze karaktereigenschappen, onderzochten 
wij de hoeveelheid fibrose in de boezems van verschillende patiëntengroepen. 
In hoofdstuk 5 is te lezen dat patiënten met boezemfibrilleren in combinatie 
met mitraliskleplijden meer fibrose in hun linker en rechter boezems hadden 
dan patiënten met boezemfibrilleren zonder bijkomende structurele hartziekte. 
De boezems van patiënten met boezemfibrilleren zonder structurele hartziekte 
bevatten niet meer fibrose dan controlepatiënten. Algemeen genomen, bevatten 
de rechter boezems meer fibrose dan de linker boezems.

Jaren geleden erkende Coumel al dat het autonome zenuwstelsel een 
belangrijke rol speelt in de pathofysiologie van boezemfibrilleren. Pas sinds enkele 
jaren richten clinici zich nu ook op het autonome zenuwstelsel in de behandeling 
van boezemfibrilleren.3-6 De ‘klassieke’ neurotransmitters van het autonome 
zenuwstelsel zijn noradrenaline en acetylcholine. In hoofdstuk 6 staat een 
beschrijving van de effecten van deze twee ‘klassieke’ neurotransmitters op de 
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actiepotentiaal. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan enzymatisch geïsoleerde cellen 
uit het linker atrium en de sinusknoop van het konijnenhart. In cellen afkomstig uit 
het linker atrium geven zowel acetylcholine als noradrenaline (bij een concentratie 
van 1µM) een toename van het maximaal diastolische potentiaal (hyperpolarisatie) 
en een toename van de maximale stijgsnelheid van de actiepotentiaal. Noradrenaline 
geeft verder een toename van de actiepotentiaalduur gemeten op 90% van de 
repolarisatie (APD90), terwijl acetylcholine die juist doet afnemen. In cellen afkomstig 
uit de sinusknoop geeft noradrenaline een afname van de cycluslengte en een 
toename van de maximaal diastolische potentiaal (hyperpolarisatie), acetylcholine 
doet juist het tegenovergestelde. 

Naast de ‘klassieke’ neurotransmitters zijn er nog vele andere 
neurotransmitters in het atrium aanwezig.7 In hoofdstuk 7 worden de effecten 
beschreven van diverse neurotransmitters op actiepotentiaalkarakteristieken van 
cellen geïsoleerd uit het linker atrium van het konijnenhart. ‘Neuropeptide-Y’, 
‘Somatostatin-14’ en ‘Vasoactive Intestinal Peptide’ hadden geen effect op 
de actiepotentiaal. Substance-P (1µM) daarentegen gaf een toename van de 
actiepotentiaalduur en een afname van de maximale diastolische potentiaal 
(depolarisatie). Het effect op de duur van een actiepotentiaal was dosisafhankelijk 
en werd gemeten bij frequenties van 1-4 Hz. De ‘voltage-clamp’ experimenten 
suggereren dat de afname in een kalium-selectieve achtergrondstroom, 
verantwoordelijk is voor het ‘substance-P’-effect. 

Dit proefschrift bevat de resultaten van diverse chirurgische behandelingen 
zoals die in de afgelopen 20 jaar in het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein 
zijn uitgevoerd. In de jaren negentig was in het Sint Antonius Ziekenhuis de 
klassieke Maze III procedure de meest toegepaste chirurgische techniek voor 
medicamenteus onbehandelbaar, symptomatisch boezemfibrilleren. Verbeterd 
inzicht in de pathofysiologie van boezemfibrilleren zorgde ervoor dat er innovaties 
plaats vonden op het gebied van chirurgische behandeling van deze aandoening. 
Tegenwoordig wordt in het Sint Antonius Ziekenhuis een volledig thoracoscopische 
procedure het meest toegepast bij boezemfibrilleren zonder onderliggende 
structurele hartafwijking. Aangezien verbeteringen in de behandeling van 
boezemfibrilleren samengaan met de kennis hierover, behandeld dit proefschrift 
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zowel structurele als neuro-humorale remodelering. Dit proefschrift richt zich 
in het bijzonder op de hoeveelheid atriale fibrose bij patiënten met of zonder 
boezemfibrilleren. Tevens geeft het inzicht in de elektrofysiologische effecten van 
verschillende neurotransmitters. Deze nieuw verworven kennis kan hopelijk een 
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van effectievere behandelmethoden voor 
boezemfibrilleren, die idealiter afgepast zijn op individuele patiëntkarakteristieken 
en op het onderliggende mechanisme. 
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