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Plotse hartdood treedt zowel op bij individuen die een structurele afwijking in het hart 
hebben als bij hen die dat niet hebben, en wordt voor een groot deel toegeschreven aan 
levensbedreigende ventriculaire hartritmestoornissen. Cardiale ionkanaal ziekten zijn 
erfelijke ziekten in structureel normale harten, die worden veroorzaakt door mutaties 
in genen, die voor cardiale ionkanalen coderen of geassocieerde eiwitten. Aangezien 
plotse hartdood vaak de eerste uiting van ziekte bij deze aandoeningen is, is het crucial 
om patiënten te identificeren, die een verhoogd risico op plotse hartdood lopen tijdens 
de pre-symptomatische periode. Klinische en genetische studies, die gebruikmaakten 
van linkage analyse of een kandidaat gen benadering, hebben in de laatste 20 jaar 
onze kennis om sommige ionkanaal ziekten (bijvoorbeeld Lange QT syndroom [LQTS]) 
te diagnostiseren en bij patiënten met een hoog risico te behandelen, sterk vergroot. 
Bij andere ziekten (bijvoorbeeld Brugada syndroom [BrS]) lopen wij echter nog achter 
in het ontdekken van risico determinanten. Men verwacht dat meer gedetailleerde 
kennis van de onderliggende genetische architectuur, moleculaire mechanismen en 
omgevingsfactoren, die betrokken zijn bij ziekte ontwikkeling en vatbaarheid voor 
ritmestoornissen bij zulke aandoeningen, bijdraagt aan een verbeterde risico stratifi-
catie van patiënten met cardiale ionkanaal ziekten. Er wordt dan ook actief onderzoek 
verricht in dit veld om deze kennis te vergaren. Dit proefschrift richt zich dan ook op 
de identificatie van genetische factoren en op onderzoek naar omgevingsfactoren die 
betrokken zijn bij erfelijke hartritmeziekten met een special aandacht voor twee gebie-
den. deel I van dit proefschrift is gericht op natriumkanaal ziekten. Wij hebben hierin 
gezocht naar genetische modificatoren van de electrocardiogram (ECG) manifestaties 
in een speciale categorie van natriumkanaal ziekten, namelijk ‘overlap syndroom’. Bij 
deze aandoening manifesteren mutaties in SCN5A (het gen dat codeert voor de subunit 
van het cardiale natrium kanaal, dat de transmembraan porie vormt, Nav1.5) zich met 
klinische kenmerken van toename van natriumkanaal functie (“gain of function”, LQTS) 
en verlies van natriumkanaal functie (“loss of function”, cardiale geleidingsziekte [CCD] 
en BrS). In deel II hebben wij ons gericht op BrS, een aandoening, die tenminste ten 
dele wordt veroorzaakt door zeldzame genetische varianten in het SCN5A gen. Met 
uitzondering van een duidelijke betrokkenheid van SCN5A is de genetische basis van 
deze aandoening nog steeds niet opgehelderd. In dit proefschrift hebben wij voor het 
eerst de genetische architectuur van deze aandoening getest door de rol van vaak 
voorkomende genetische variatie op het niveau van het complete genoom te onder-
zoeken en de bijdrage van niet-genetische factoren.

deel I: natriumkanaal ziekten

Natriumkanaal ziekten bestrijken een breed spectrum van ziekten, waarvan de meer-
derheid wordt veroorzaakt door mutaties in het SCN5A gen. In een minderheid van 
gevallen zijn mutaties in andere genen beschreven, die coderen voor natriumkanaal-
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geassocieerde eiwitten. Hoewel het primaire genetische defect (SCN5A mutatie) een 
belangrijke rol speelt in het bepalen van risico op ritmestroornissen, vooral in familiaire 
gevallen, bemoeilijken verminderde penetrantie en variabele expressie, typische 
kenmerken van Mendeliaanse ziekten, een correcte bepaling van het risico bij een 
individuele patiënt. Zoals besproken in hoofdstuk 2, wijzen observaties uit genetische 
en klinische studies erop dat, in aanvulling op de primaire SCN5A mutatie met een groot 
effect, het erven van additionele genetische factoren (waarschijnlijk vaak voorkomende 
varianten met een klein effect en/of zeldzame varianten met een middelgroot tot groot 
effect) en omgevingsfactoren hoogstwaarschijnlijk betrokken zijn bij het bepalen van 
ziekte variabiliteit bij patiënten.

In hoofdstuk 3, hebben wij genetische modificatoren onderzocht in een familie met 
overlap natriumkanaal ziekte (114 mutatie dragers en 153 niet-dragers). In deze familie 
ontwikkelen individuen, die de familiaire mutatie SCN5A-1795insD dragen, manifesta-
ties van “gain of function” en/of “loss of function” natriumkanaal ziekte, namelijk LQT3 
and CCD/BrS. Electrofysiologische studies in heterologe expressie systemen van Nav1.5 
kanalen met deze mutatie hebben overtuigende bewijzen opgeleverd dat de multipele 
biofysische defecten van het gemuteerde kanaal (consistent met zowel “gain of function” 
als met “loss of function”) aan de basis liggen van de diversiteit aan klinische manifesta-
ties in deze familie. Het blijft echter onopgehelderd waarom sommige individuen zich 
vooral presenteren met QT interval verlenging, terwijl anderen vooral geleidingsziekte 
tonen of kenmerken van beide aandoeningen. Met het doel om genetische factoren te 
identifieren die de ECG manifestaties bij mutatie dragers bepalen, hebben wij in deze 
grote familie een genome-wide association study (GWAS) verricht naar hartfrequentie 
en ECG parameters van depolarisatie en repolarisatie. Wij hebben in het bijzonder 
gezocht naar genetische modificatoren die onafhankelijk zijn van dragerschap van de 
SCN5A-1795insD mutatie (‘main effect model’) evenals naar factoren die modulerende 
effecten uitsluitend bij mutatie dragers hebben (hierbij hebben wij een statistisch 
model gebruikt om mogelijke SNP*mutatie interacties te testen, het ‘interactie model’). 
Hoewel wij in geen van deze analyses genoom-brede significante associaties hebben 
aangetoond, vonden wij 21 SNP’s die een associatie met een ECG kenmerk suggereerden 
met de willekeurige drempel P waarde van < 6.3 × 10-6. Wij onderzochten deze SNP’s in 
meer detail in een replicatiefase, die wij toepasten in drie groepen patiënten, namelijk 
een groep van SCN5A mutatie dragers en hun niet-dragende familieleden uit multipele 
families. Deze groepen bestonden uit patiënten met LQT3, patiënten met CCD/BrS en 
patiënten met overlap natriumkanaal ziekte (in totaal 980 individuen uit 249 families). 
Twee SNP’s, verkregen uit het main effect model en een SNP uit het interactie model in 
de SCN5A-1795insD familie, toonden nominale associatie (P < 0.05) in de replicatie studie 
in de overlap groep. Ook de richting van het effect was gelijk aan die van de SCN5A-
1795insD familie. De overlap groep van de replicatie studie bestond uitsluitend uit drag-
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ers van de SCN5A-E1784K mutatie en hun niet-dragende familieleden. Een interessante 
bevinding hierbij was dat een van de drie SNP’s met nominale associatie in de replicatie 
studie, rs2701853 op chromosoom 13, dat geassocieerd was met QRS duur, is gelocali-
seerd vlakbij FOXO1. FOXO1 codeert voor forkhead box transcriptie factor 1 (FOXO1), een 
transcriptie factor, die in verband is gebracht met transcriptie controle van SCN5A. Deze 
resultaten illustreren de potentie van de GWAS aanpak om genetische modificatoren 
te ontdekken, vooral in grote families zoals de familie, die wij bestudeerden. Een aantal 
beperkingen moet echter ook worden geneoemd. Ten eerste, hoewel familie-gebaseerde 
associatie studies voordelen hebben, zoals het vermijden van population substructuur 
die tot een onjuiste associatie zou leiden, blijft het aantal geïncludeerde individuen 
klein, zelfs in een uitgebreide familie zoals de familie, die wij hebben bestudeerd, in 
vergelijking met het aantal individuen dat normal gesproken wordt gebruikt in GWAS, 
die de effecten bestuderen van vaak voorkomende varianten in vaak voorkomende 
ziekten. De beperking in het aantal onderzochte patienten leidt tot een geringe statis-
tische kracht om associaties bloot te leggen, terwijl het ook incorrecte associaties in de 
hand werkt. Onze bevindingen moeten wij dan ook verder onderzoeken in additionele 
onafhankelijke sets van patiënten en in functionele studies in de toekomst. Het blijft 
bovendien onduidelijk waarom de drie SNP’s alleen konden worden gerepliceerd in de 
overlap groep en niet in de LQT3 of CCD/BrS groepen. De overlap groep in de replicatie 
bevatte alleen de SCN5A-E1784K mutatie. Deze homogene achtergrond met betrekking 
tot het type SCN5A mutatie heeft mogelijk een gesensitiseerde setting geschapen om 
genetische modificatoren te vinden, ondanks het kleine aantal patienten. Een andere 
mogelijke verklaring is dat de pathofysiologie van overlap natriumkanaal ziekte tot een 
specifieke verhoogde gevoeligheid leidt voor de effecten van deze SNP’s, die niet aan-
wezig is indien uitsluitend depolarisatie of repolarisatie is verstoord. Aangezien families 
met overlap natriumkanaal ziekte zeer zeldzaam zijn, zal replicatie in een vergelijkbare 
set van patiëntencohorten een uitdaging zijn. Wij voorzien dat de modulerende gene-
tische varianten, zoals de varianten die wij mogelijk hebben ontdekt in onze studies, 
mogelijk in de toekomst als een instrument voor risico stratificatie kan dienen in de 
vorm van algoritmes die, naast deze varianten, ook het primaire genetische defect (bi-
jvorbeeld SCN5A mutatie) incorporeren, evenals additionele modulerende genetische 
variatie en niet-genetische factoren, zoals geslacht, leeftijd en omgevingsfactoren. Bij 
elkaar genomen geven onze resultaten steun aan de inspanningen om modulerende 
loci te identificeren, die betrokken zijn bij hartritme aandoeningen en nieuwe kandidaat 
paden om ze functioneel te testen om ziekte mechanismen te exploreren.

deel II: Brugada Syndroom

BrS is een erfelijk aritmie syndroom, dat zich in een grote belangstelling van onderzoek-
ers mag verheugen dankzij meerdere redenen, zoals het feit dat de genetische basis 
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en de oorzakelijke mechanismen nog grotendeels onontdekt zijn en omdat stratificatie 
naar het risico op hartritmestoornissen een groot problem blijft.

In hoofdstuk 4, hebben wij de genetische, electrofysiologische en klinische aspecten 
van BrS op een rij gezet. Wij hebben onze visie gegeven op de twee mechanistische 
hypothesen die reeds lang worden betwist (de depolarisatie en repolarisatie theorieën) 
en voorgesteld dat de depolarisatie theorie het mechanisme van het ontstaan van 
hartritmestoornissen verklaart, gebaseerd op meerdere studies, waaronder studies 
die hebben aagetoond dat ablatie van gefractioneerde electrogrammen, opgenomen 
aan het pericard van de rechter ventrikel uitstroom baan, het type1 BrS ECG patroon 
elimineert. Met betrekking tot de genetische basis van BrS, zijn linkage analyses er gro-
tendeels niet in geslaagd de onderliggende genen te ontmaskeren, zodat de genetische 
afwijking bij ongeveer 80% van de patiënten met BrS onbekend blijft. Studies in familiair 
BrS met SCN5A mutaties hebben aangetooond dat niet alleen verlaagde penetrantie en 
variabele expressive bestaan, maar dat er zelfs gevallen bestaan, waarbij patiënten BrS 
hebben, maar niet de familiaire SCN5A mutatie. Al deze waarnemingen wijzen op de mo-
gelijkheid dat BrS oligogenetisch of zelfs polygenetisch is. Dit heft ons ertoe gebracht te 
zoeken naar vaak voorkomende en zeldzame DNA varianten die een rol kunnen spelen.

In hoofdstuk 5 hebben wij een GWAS uitgevoerd in 312 BrS patiënten van Europese 
komaf en 1115 controles. Dit heft geleid tot de ontdekking van drie loci die waren geas-
socieerd met BrS type1 ECG: twee binnen het SCN5A-SCN10A locus op chromosoom 3 
en één op chromosoom 6 in de nabijheid van het HEY2 gen. Deze drie signalen werden 
gerepliceerd in twee onafhankelijke replicatie cohorten (een Europees cohort [594 
cases en 806 controles]) en een Japans cohort ([208 cases en 1016 controles]). Deze 
bevindingen hebben het eerste bewijs geleverd waarmee onze hypothese van een 
complex overervingspatroon in BrS wordt ondersteund. De associatie van SNPs op het 
SCN5A-SCN10A locus was niet onverwacht. Echter, HEY2, dat codeert voor een basale 
helix-loop-helix (bHLH) transcriptie repressor die tot expressive komt in het cardiovas-
culaire systeem, was nog niet eerder in verband gebracht met cardiale electrische func-
tie of aritmie. Electrofysiologische studies, die wij hebben uitgevoerd in homozygote 
Hey2-null embryos, hebben aangetoond dat de transmurale gradiënt van expressie van 
Nav1.5, die normaliter wordt gevonden over de wand van de ventrikel (waarbij in het 
subendocard een hogere expressie wordt gevonden dan in het subepicard), verloren 
is gegaan in deze muizen. Additionele experimenten in volwassen heterozygote Hey2 
muizen (Hey2+/-) hebben voorts aangetoond dat de electrische geleiding in de rechter 
ventrikel uitstroombaan was aangedaan. Dit werk heft dus een nieuw gen ontmaskerd, 
dat een controlerende rol speelt in de cardiale electrische functie.

Wat de mechanismen van de SNPs op het SCN5A-SCN10A locus betreft, hebben recente 
functionele studies, uitgevoerd met een geïntegreerde aanpak van high-throughput 
methoden, waaronder chromatine immunoprecipitatie gevolgd door sequencing 
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(ChIP-seq) en RNA sequencing (RNA-seq), overtuigend bewijs opgeleverd dat deze vaak 
voorkomende genetische varianten het risico op het BrS ECG moduleren doordat zij het 
niveau van expressie van SCN5A beïnvloeden. Dit mechanisme is vooral aangetoond 
voor de rs6801957 variant (die niet alleen met het BrS ECG is geassocieerd, maar ook met 
langere QRS duur en PR interval1), die is gelocaliseerd in het enhancer element in het 
SCN10A gen, dat in de nabijheid van SCN5A ligt. Met behulp van een serie experimenten 
in muizen door van den Boogaard en medewerkers2,3 is aangetoond dat deze enhancer 
cruciaal is voor de expressie van Scn5a en dat het minor (risico) allele van rs6801957 
SCN5A expressie reduceert in de muis en de mens.3

Om de statistische kracht te vergroten om additionele loci te ontdekken in hoofdstuk 
6, hebben wij de GWAS in BrS uitgebreid tot 877 probanden. Naast confirmatie van de 
drie eerder gevonden signalen op de SCN5A-SCN10A en HEY2 loci, heeft deze studie 
twee nieuwe additionele signalen op het SCN5A-SCN10A locus opgeleverd. Het dient te 
worden opgemerkt dat het cumulatieve effect van de 5 loci op gevoeligheid voor het 
BrS ECG een odds ratio van 59 bereikt in de aanwezigheid van ≥8 risico allelen versus ≤2. 
Dit effect is verrassend groot en suggereert dat het BrS ECG in individuen met >8 risk 
allele voor een groot deel wordt verklaard doordat deze individuen meerdere vaak 
voorkomende risico varianten hebben geërfd. Echter, hoewel deze studies ons de eerste 
mogelijkheden hebben gegeven om de genetische oorzaak van het BrS ECG op te hel-
deren, is het verklaren van het risico op ritmestoornissen bij deze ziekte tot nu toe niet 
mogelijk geweest.

In hoofdstuk 7 hebben wij een kandidaat gen aanpak gekozen om de genetische ba-
sis van BrS in patiënten zonder een SCN5A mutatie te ontdekken, waarbij wij ons hebben 
gericht op de rol van zeldzame genetische varianten. Aangezien rs11708996 (SCN5A) en 
rs10428132 (SCN10A), twee met BrS geassocieerde signalen in hoofdstukken 5 en 6, ook 
betrokken waren bij verscheidene GWAS van PR interval en QRS duur in de algemene 
bevolking, hebben wij de hypothese geformuleerd dat loci, die zijn geassocieerd met 
QRS duur in de algemene bevolking, ook bijdragen aan de erfelijkheid van BrS. Zeven 
kandidaat genen, die zijn geassocieerd met cardiale pathologie, werden derhalve ge-
selecteerd vanuit een meta-analyse van GWAS van QRS duur in de algemene bevolking 
(SCN10A, HAND1, CASQ2, TKT, PLN, TBX5, TBX3) en zij werden gescreend op zeldzame 
genetische varianten in 156 BrS patiënten in een samenwerking tussen verschillende 
groepen. Zeldzame niet-synonieme (NS) varianten werden gevonden in slechts 18 van 
de 156 patiënten (11.5%). Elf van deze patiënten had een zeldzame variant in het SCN10A 
gen en 8 van deze SCN10A varianten werden op basis van computermodellen voorspeld 
pathogeen te zijn. Echter, toen wij onderzochten of deze zeldzame NS SCN10A varianten 
vaker voorkwamen bij BrS patients versus controles, vonden wij geen significante ver-
rijking. Dit gaf geen steun aan de gedachte dat dit gen bij deze ziekte is betrokken, 
zulks in tegenstelling tot een ander artikel4. Zeldzame NS varianten in de andere genen 
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(TBX5, PLN, CASQ2 en TKT) werden slechts in een minderheid van patiënten gevonden, 
hetgeen aantoont dat het onwaarschijnlijk is dat zeldzame NS varianten in deze genen 
betrokken zijn bij de pathogenese van BrS.

Samenvattend hebben de data in hoofdstukken 5-7 inzicht verschaft in de genetische 
architectuur van BrS, en hebben zij steun gegeven aan een meer complex overervingpa-
troon, in tegenstelling tot de eerdere gedachte dat een Mendeliaans overervingpatroon 
aanwezig is. Voorts hebben onze methoden hun waarde aangetoond doordat zij nieuwe 
kandidaten voor functionele studies hebben opgeleverd, waarmee ons begrip van de 
moleculaire mechanismen van BrS kan toenemen. Gezien de waarschijnlijke oligogene 
of polygene basis van BrS en het feit dat de tot nu toe gevonden genetische variatie 
slechts een klein percentage van de variatie in ziekte vatbaarheid verklaart, verwachten 
wij dat additionele zoektochten in grotere patiëntengroepen en genoom-brede studies 
naar varianten, die zeldzaam zijn of een lage frequentie hebben (< 5%), meer inzichten 
opleveren in de genetische basis van deze ziekte.

In hoofdstuk 8-10 hebben wij omgevingsfactoren (koorts, maaltijden en medicijnen), 
die ziekte expressie en risico op ritmestroornissen in BrS moduleren, onderzocht. In 
hoofdstuk 8 hebben wij retrospectief 112 BrS patiënten onderzocht vanuit verwijz-
ingscentra wereldwijd die koorts-geïnduceerd type1 BrS ECG (F-type1) bij presentatie 
of tijdens follow-up hadden en wij hebben hun prognose en electrocardiografische 
kenmerken onderzocht. In 88 asymptomatische patiënten bedroeg de frequentie van 
ritmestoornssen 0.9%/jaar, hetgeen hoger was dan de frequentie die in de literatuur is 
gerapporteerd voor asymptomatische patiënten met medicijn-geïnduceerd type1 ECG 
(D-type1) (~0.35%/jaar). Electrocardiografische parameters reageerden verschillend op 
koorts en medicijnen: vergeleken met baseline ECG, verkortte koorts het PR interval, 
terwijl een medicijn-provocatie het PR interval en de QRS duur verlengden. F-type1 
trad op in de 4e intercostaal ruimte (IC) in de meerderheid van de patiënten (97.6%), 
terwijl D-type1 optrad in de 4e IC in 78.0% en uitsluitend in de 3e – 2e IC in 22.0%. Deze 
resultaten tonen aan dat natriumkanaal blokkers geleiding vertraagden in het gehele 
hart, maar dat koorts het hart slechts plaatselijk beïnvloedde (alleen in de rechter ven-
trikel uitstroombaan). Een hypothese die deze observatie verklaart is dat koorts minder 
natriumkanaal blokkerende effecten heft dan medicijnen en dat minder sterke natri-
umkanaal blokkerende effecten voldoende kunnen zijn om type1 ECG te ontwikkelen, 
doordat de rechter ventrikel uitstroombaan tijdens de hartontwikkeling lagere Nav1.5 en 
connexin43 niveaus heeft vergeleken met de rest van de rechter ventrikel of de linker 
ventrikel en daardoor een geringere geleidingsreserve.5,6 Een andere hypothese is dat 
nog onbekende factoren, die te maken hebben met acute infectie of verhoogde tem-
peratuur, betrokken zijn bij F-type1. Aangezien F-type1 slechts zelden wordt gezien in 
een klinische setting, konden wij in deze studie minder patiënten includeren vergeleken 
met andere prognostische studies. Aangezien de data retrospectief waren verzameld en 
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de protocollen van medicijn provocatie niet waren gestandaardiseerd, waren wij boven-
dien niet in staat om de ECG karacteristieken tijdens koorts en medicatie volledig te 
onderzoeken. Onze bevindingen dienen derhalve te worden geëvalueerd in een groter 
cohort van BrS patiënten met een gestandaardiseerd medicatie provocatie protocol, dat 
ECG afleidingen van alle electrodes, die de rechter ventrikel uitstroombaan bestrijken, 
bevat (V1 en V2 in ee 4e tot 2e intercostaal ruimtes).

In hoofdstuk 9 hebben wij de factoren onderzocht, die betrokken kunnen zijn bij 
de dagelijkse variatie van het ST-segment in de rechts precordiale ECG afleidingen, een 
kenmerkende ECG eigenschap van BrS. Aangezien maximale coved-ST elevatie wordt 
gezien vlak voor en/of na het optreden van ventrikel fibrilleren in BrS patiënten, kan 
analyse van de factoren, die betrokken zijn bij toename van ST-segment elevatie, leiden 
tot een beter begrip van de mechanismen van ritmestoornissen bij BrS. Wij onder-
zochten de associatie tussen maaltijden en fluctuatie van ST-segment elevatie door 
ECG, serum kalium, glucose en insuline niveaus te meten. Wij vonden dat ST segment, 
glucose en insuline gelijktijdig stegen na maaltijden, terwijl serum kalium niveaus niet 
veranderden. Wij concludeerden dat serum glucose en insuline niveaus na maaltijden 
factoren zijn, die betrokken zijn bij toename van het ST-segment.

In hoofdstuk 10 hebben wij vals negatieve flecainide prvocatie testen in BrS onder-
zocht. Het is bekend dat flecainide provocatie testen een lager percentage van positieve 
testen oplevert dan ajmaline of pilsicainide testen. Dit wordt erdoor verklaard, zij het 
waarschijnlijk in een klein percentage, doordat bij sommige patiënten het type1 BrS ECG 
verlaat optreedt, pas nadat de duur van het normale protocol (10 minuten) is verstreken. 
Een plausibel mechanism van late respons op flecainide is dat polymorfismen in de 
lever enzymen cytochrome P450 (CYP) 2D6 (CYP2D6) en 3A5 (CYP3A5) het flecainide 
metabolisme beïnvloeden. Dit is een interessant veld, dat echter nog in ontwikkeling 
is en waar nog veel kennis moet worden vergaard voordat klinische implicaties kunnen 
worden overwogen in BrS.

Vanwege de dynamische aard van het ST-segment in BrS, zijn de omgevingsfactoren, 
die in hoofdstukken 8-10 zijn onderzocht, nuttig om verborgen BrS te detecteren. 
Koorts-geïnduceerd type1 ECG kan potentieel een risico marker van levensbedreigende 
rimestoornissen in BrS zijn, hoewel onze resultaten in hoofdstuk 8 zijn verkregen bij 
een vooralsnog klein aantal patiënten en toekomstige re-evaluatie in een veel groter 
BrS patiënten cohort nodig is. Genoom-brede zoektochten naar coderende en niet-
coderende varianten met verschillende effect groottes op het optreden van het BrS 
ECG en het risico op ritmestoornissen is een plausibele benadering om de complexe 
genetische componenten van BrS te vinden, waarmee een weg kan worden gebaand 
naar functionele studies om uiteindelijk hoog-risico patiënten met Br Ste identificeren.
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In het eerste deel van dit proefschrift hebben wij gepoogd de genetische modificato-
ren van de ECG kenmerken in overlap natriumkanaal ziekte te vinden. Wij ontdekten 
genetische loci die ECG kenmerken moduleerden in de familie met de SCN5A-1795insD 
mutatie en wij hebben vervolgens onze bevindingen gerepliceerd in een subset van 
deze individuen met overlap natriumkanaal ziekte veroorzaakt door de SCN5A-E1784K 
mutatie. In het tweede deel van dit proefschrift hebben wij gepoogd inzicht te krij-
gen in de genetische architectuur van BrS en de omgevingsfactoren van deze ziekte 
te evalueren. Door GWAS in BrS uit te voeren zijn wij erin geslaagd bewijs te leveren 
voor onze hypothese dat BrS een complexe genetische architectuur heeft en dat vaak 
voorkomende genetische varianten in de vorm van single nucleotide polymorphisms 
(SNPs) bijdragen aan de ziekte. Wij vonden ook dat, behalve genetische factoren, de om-
gevingsfactoren, die wij hebben bestudeerd, namelijk koorts, maaltijden en medicijnen, 
een invloed hebben op de dynamiek van ST-segment elevatie en het ontwikkelen van 
het type 1 ECG in BrS.

Onze resultaten zijn een stap vooruit richting een verfijnde risico stratificatie van 
overlap natriumkanaal ziekte en BrS. Echter, wij hebben vooral associaties beschreven 
met ECG manifestaties van deze ziekte; stratificatie van risico op ritmestoornissen bij 
deze ziektes blijft een grote uitdaging. Het verrichten van genetische studies in erfelijke 
aritmie syndromen, in het bijzinder BrS, en de vaststelling dat de genetische architec-
tuur meer complex is, is een rationeel model om te gebruiken om andere onderliggende 
genetische factoren te blijven ontdekken. GWAS studies, zoals verricht in dit proefschrift, 
zullen grote en goed gekarakteriseerde patiëntengroepen blijven vereisen om de 
noodzakelijke statistische kracht te bereiken. Gezien de zeldzaamheid van deze ziekten 
is dit slechts mogelijk door middel van internationale samenwerking van onderzoekers 
van verschillende landen. De recente ontwikkelingen in ons vermogen om het complete 
genoom te analyseren met behulp van whole genome sequencing zal waarschijnlijk een 
nieuwe periode van aritmie locus ontdekking inluiden. Dit zal onvermijdelijk de uitdag-
ing met zich meebrengen om de betekenis van zeldzame variaties in sequenties van het 
niet-coderende deel van het genoom, dat tot nu toe niet is onderzocht, te begrijpen. 
Deze studies zullen moeten worden gecombineerd met andere methoden om de 
functie van niet-coderende elementen in het genoom te bestuderen, zoals ChIP-Seq, 
chromatin conformation capture (3C), RNA-seq en reporter assays7. Hoewel het omgaan 
met de enorme hoeveelheid genomische data een uitdaging zal worden, zullen snelle 
ontwikkelingen in technologie ons waarschijnlijk in staat blijven stellen deze data te 
analyseren, zodat wij hiermee nieuwe ontdekkingen zullen doen van de genetische 
basis van cardiale ritmestoornissen.

Klinische ontwikkelingen zullen waarschijnlijk ook de fenotypering in BrS verbeteren 
en bijdragen aan het verbeteren van de risico stratificatie. Doordat het vinden van het 
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type 1 BrS ECG in de hoger geplaatste precordiale afleidingen (3e en 2e intercostaal 
ruimte) onderdeel is geworden van de BrS diagnostische criteria volgens het meest 
recente consensus document,8 is het mogelijk dat sommige individuen, bij wie eerder 
de diagnose medicijn-geïnduceerd BrS is gesteld uitsluitend met afleidingen in de 4e 
intercostaal ruimte, thans in de categorie spontaan type1 vallen.9 Heranalyseren van de 
complete set van RVOT afleidingen (V1-V2 in 4e tot 2e intercostaal ruimte) kan mogelijk 
individuen met spontaan type1 (hoog risico op aritmie) onderscheiden van individuen 
met medicijn-geïnduceerd type1 (laag risico op aritmie). De afwezigheid van spontaan 
type1 ECG in de 4e-2e intercostaal ruimte kan mogelijk een extreem laag risico op aritmie 
verzekeren. Hoewel omgevingsfactoren, zoals beschreven in dit proefschrift, vaak de 
final pathway om VF in BrS uit te lokken zijn en nuttig zijn om leefstijladviezen aan 
patiënten te geven, is het moeilijk om ze als risico factor te gebruiken wanneer ze 
separaat worden beschouwd, aangezien hun sensitiviteit niet hoog is. Hoewel ECG pa-
rameters zoals QRS fragmentatie10 en s golf in afleiding I11, onderzocht in recente studies, 
veelbelovende risico markers van aritmie lijken te zijn, moeten toekomstige studies deze 
ECG parameters in een groot BrS cohort onderzoeken en streven naar verfijnde risico 
stratificatie in BrS door het combineren van genetische factoren, omgevingsfactoren en 
electrocardiografische kenmerken.


