
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

123I-mIBG assessed cardiac sympathetic activity: standardizing towards clinical
implementation

Verschure, D.O.

Publication date
2017
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verschure, D. O. (2017). 123I-mIBG assessed cardiac sympathetic activity: standardizing
towards clinical implementation. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/123imibg-assessed-cardiac-sympathetic-activity-standardizing-towards-clinical-implementation(6a31c311-adde-47f0-aee1-cd600a689087).html


Processed on: 20-2-2017Processed on: 20-2-2017Processed on: 20-2-2017Processed on: 20-2-2017

508097-L-bw-Verschure508097-L-bw-Verschure508097-L-bw-Verschure508097-L-bw-Verschure

Chapter  14 

Samenvatting, algemene discussie, 
perspectief en conclusies

 



Processed on: 20-2-2017Processed on: 20-2-2017Processed on: 20-2-2017Processed on: 20-2-2017

508097-L-bw-Verschure508097-L-bw-Verschure508097-L-bw-Verschure508097-L-bw-Verschure

Chapter 14

228

SAMENVATTING

Het cardiale sympathische zenuwstelsel is een neurohormonaal compensatie-
mechanisme dat een belangrijke rol speelt in de pathogenese van chronisch hartfalen 
(CHF). Patiënten met CHF hebben een verhoogde cardiale sympathische activiteit. 
De combinatie van een verhoogde afgifte van de neurotransmitter norepinephrine 
(NE) vanuit de presynaptische zenuwuiteinden en de verminderde NE heropname via 
de NE transporter resulteert in een verhoogde NE spiegel in de synaptische spleet. 
Om de verminderde linker ventrikelfunctie te compenseren heeft deze verhoogde 
NE	spiegel	aanvankelijk	een	stimulerend	effect	op	de	postsynaptische	β-adrenerge	
receptoren	(AR).	Echter,	 langdurige	β-AR	stimulatie	door	NE	heeft	nadelige	effecten	
op de myocardiale structuur en leidt tot downregulatie en beschikbaarheid van de 
β-AR.	Dit	 leidt	 tot	 remodelling	van	de	 linker	ventrikel,	waarbij	de	 linker	ventrikel	kan	
gaan	dilateren	of	hypertrofiëren.	Bovendien	is	een	verhoogde	cardiale	sympathische	
activiteit in patiënten met CHF geassocieerd met verhoogde morbiditeit en mortaliteit.
Cardiale sympathische activiteit kan niet-invasief worden gemeten met behulp van het 
radiofarmacon 123I-meta-iodobenzylguanidine (123I-mIBG), een NE analoog. De semi-
kwantitatieve cardiale 123I-mIBG parameters worden berekend als een verhouding 
tussen	 specifieke	 opname	 (het	 hart)	 en	 niet-specifieke	 opname	 (het	 mediastinum).	
De meest gebruikte semi-kwantitatieve cardiale 123I-mIBG parameters zijn de vroege 
hart-mediastinale (H/M) ratio, bepaald 15 minuten na toediening van 123I-mIBG, de late 
H/M ratio, bepaald 4 uur na toediening van 123I-mIBG en de cardiale 123I-mIBG uitwas, 
berekend als het verschil tussen de vroege H/M ratio en de late H/M ratio en uitgedrukt 
als een percentage van de vroege H/M ratio. Ondanks een groot aantal gepubliceerde 
studies over cardiale 123I-mIBG	scintigrafie	hebben	methodologische	en	analytische	
variaties grootschalige klinische implementatie belemmerd. In dit proefschrift wordt 
verdere standaardisatie van cardiale 123I-mIBG	 scintigrafie	 gevalideerd	 (Deel I). 
Daarbij wordt de prognostische waarde van cardiale 123I-mIBG	scintigrafie	in	patiënten	
met CHF geëvalueerd (Deel II). Tenslotte wordt het gebruik van cardiale 123I-mIBG 
scintigrafie	in	andere	populaties	dan	CHF	besproken	(Deel III).

DEEL I

Een collimator is een essentieel onderdeel van een gammacamera en bestaat uit een 
loden plaat met een groot aantal parallelle openingen, gescheiden door tussenschotten 
(septa). Schuin invallende fotonen worden afgeremd/gestopt door het lood van de 
septa en alleen de recht invallende fotonen bereiken het kristal van de gammacamera. 
Naast 159 keV fotonen, vervalt 123I ook met hoog energetische fotonen. Deze hoger 
energetische fotonen kunnen de septa van de collimatoren doordringen met als gevolg 
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een verslechtering van de beeldkwaliteit en introductie van variatie in uitkomstmaten 
zoals de H/M ratio. Collimatorkeuze is daarom een van de belangrijkste factoren die 
kan leiden tot variatie in cardiale 123I-mIBG parameters (H/M ratio en 123I-mIBG uitwas). 
In hoofdstuk 2	is	het	effect	van	de	verschillende	collimatoren	onderzocht	op	de	late	
H/M ratio. Een groep patiënten met CHF onderging 123I-mIBG	scintigrafie	met	zowel	een	
low energy high resolution (LEHR) collimator als een medium energy (ME) collimator. 
De	 late	H/M	 ratio’s	met	 een	 LEHR	 collimator	waren	 significant	 lager	 in	 vergelijking	
met die van een ME collimator (late H/M ratio 1.41 ± 0.18 vs. 1.80 ± 0.41, p < 0.001). 
Het verschil tussen de H/M ratio verkregen met de LEHR collimator en de H/M ratio 
verkregen met de ME collimator nam toe bij toename van de gemiddelde H/M ratio. Dit 
verschil kan worden verklaard door septumpenetratie van hoog energetische fotonen 
vanuit de lever en de longen die daarmee op zowel mediastinaal als op myocardiaal 
niveau de uitkomst beïnvloeden. De mate van septumpenetratie bleek het laagst bij ME 
collimatoren. Daarmee onderstrepen deze resultaten het belang van het gebruik van 
ME collimatoren voor cardiale 123I-mIBG	scintigrafie.

Het gebrek aan standaardisatie tussen verschillende instellingen is een van de factoren 
die de klinische implementatie van cardiale 123I-mIBG	 scintigrafie	 heeft	 belemmerd.	
Zoals al in het vorige hoofdstuk aangetoond zijn verschillen in collimatoren oorzaak voor 
variatie in de H/M ratio. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten beschreven van een Europese 
fantoomstudie voor de cross-kalibratie van cardiale 123I-mIBG	 scintigrafie.	 Op	 basis	
van	de	resultaten	van	deze	fantoomstudie	zijn	conversiecoëfficiënten	voor	een	groot	
aantal	 gammacamera-collimator	 combinaties	berekend.	Deze	conversiecoëfficiënten	
kunnen gebruikt worden om de H/M ratio’s van verschillende gammacamera-collimator 
combinaties om te rekenen naar een gestandaardiseerde H/M ratio. Daarmee zorgt 
deze cross-kalibratie voor een betere vergelijking van de H/M ratio’s tussen instellingen. 
Dit is essentieel voor het vaststellen van een universele H/M ratio om op een juiste wijze 
hoog-	en	laagrisicopatiënten	met	hartfalen	te	kunnen	identificeren.

In hoofdstuk 4 is	 de	 invloed	 beschreven	 van	 de	 definitie	 en	 plaatsing	 van	 de	
mediastinale regio van interesse (ROI) op de intra- en interobserver variabiliteit in 
relatie	tot	collimatortype.	Een	door	individuele	observers	gedefinieerde	mediastinale	
ROI	werd	vergeleken	met	een	vooraf	gedefinieerde	mediastinale	ROI.	De	H/M	ratio’s	
berekend	 met	 de	 vooraf	 gedefinieerde	 mediastinale	 ROI	 toonde	 een	 substantiële	
overeenkomst tussen de verschillende beoordelaars (inter-observer) ongeacht het 
type collimator dat werd gebruikt voor het verkrijgen van de beelden (LEHR versus ME 
collimatoren). Daarnaast, als dezelfde beoordelaar een tweede maal gevraagd werd 
de	analyse	 te	doen	met	een	vooraf	gedefinieerde	mediastinale	ROI	 (intra-observer),	
was er eveneens een aanzienlijke overeenkomst. Wederom was deze variatie 
onafhankelijk van het type collimator. Daarentegen zorgde de H/M ratio berekend met 
een	 door	 beoordelaars	 zelf	 gedefinieerde	mediastinale	 ROI	 tot	 aanzienlijke	 variatie	
in de uitkomst tussen de beoordelaars. Deze variatie was onafhankelijk van het type 
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collimator dat werd gebruikt. Daarom heeft, voor cardiale 123I-mIBG	scintigrafie,	een	
vooraf	gedefinieerde	mediastinale	ROI	de	voorkeur	boven	een	door	de	beoordelaar	
gedefinieerde	mediastinale	ROI.

De NE transporter, gecodeerd door het “solute carrier familie 6 member 2” (SLC6A2) gen, 
is verantwoordelijk voor de heropname van NE in de presynaptische zenuwuiteinden 
en daarmee een belangrijke modulator van de synaptische NE homeostase. 123I-mIBG 
gebuikt dezelfde presynaptische opname, opslag en afgifte mechanismes als NE. 
Hoewel	polymorfisme	van	het	SLC6A2	gen	is	gerapporteerd,	is	het	effect	op	cardiale	
123I-mIBG opname onbekend. In hoofdstuk 5 is de invloed van single-nucleotide 
polymorfisme	van	het	SLC6A2	gen	onderzocht	op	123I-mIBG parameters in 49 patiënten 
met	 CHF.	 Zes	 verschillende	 single-nucleotide	 polymorfismen	 van	 het	 SLC6A2	 gen	
werden gevonden, maar geen enkel bleek functioneel te zijn. Het is daarmee niet 
verwonderlijk	 dat	 polymorfisme	 van	 het	 SLC6A2	 gen	 in	 deze	 studiepopulatie	 niet	
geassocieerd was met cardiale 123I-mIBG parameters.

Voor	de	kwantificering	van	cardiale	123I-mIBG opname wordt het mediastinum gebruikt 
als	referentiegebied	voor	afspiegeling	van	aspecifieke/achtergrond	activiteit.	Variaties	
in de hoeveelheid vasculaire structuren in het mediastinum en de renale klaring van 
123I-mIBG kunnen leiden tot interindividuele variatie in cardiale 123I-mIBG opname. In 
hoofdstuk 6 is de relatie tussen de veranderingen in myocardiale (H) en mediastinale 
(M) counts en de verandering in vasculaire 123I-mIBG concentraties onderzocht. 
Omdat 123I-mIBG voornamelijk wordt geklaard door de nieren is in deze studie ook 
de invloed van de nierfunctie op de H en M counts onderzocht. Veranderingen in 
gemeten H/M ratio’s tussen vroege (15 minuten) en late (4 uur) 123I-mIBG afbeeldingen 
kunnen niet worden verklaard door 123I-mIBG concentraties in het bloed, vasculaire 
klaring of nierfunctie. De verandering in gemeten H en M counts tussen vroeg en late 
123I-mIBG afbeeldingen was niet gerelateerd aan de intravasculaire spiegels van het 
radiofarmacon. Dit suggereert dat verandering in mediastinale counts voornamelijk het 
gevolg is van afname van activiteit in de weke delen en verstrooiing van fotonen uit de 
aangrenzende longen.

Patiënten met CHF hebben vaak een verminderde nierfunctie. Daarnaast is de 
verminderde nierfunctie ook geassocieerd met een verhoogde kans op mortaliteit in 
deze patiëntengroep. Verder wordt 123I-mIBG voornamelijk door de nieren geklaard. Het 
is	dus	 logisch	om	te	veronderstellen	dat	een	verlaagde	glomerulaire	filtratiesnelheid	
(GFR) is geassocieerd met een verminderde bloedklaring van 123I-mIBG en daardoor de 
cardiale 123I-mIBG parameters beïnvloedt. In hoofdstuk 7 is bestudeerd of de cardiale 
123I-mIBG parameters in patiënten met CHF geassocieerd zijn met de nierfunctie. 
Daarnaast zijn nierfunctie en 123I-mIBG parameters onderzocht als voorspellers van 
cardiale dood. De 123I-mIBG parameters bleken onafhankelijk van de nierfunctie. 
Bovendien bleek cardiale 123I-mIBG	scintigrafie	een	betere	voorspeller	van	de	prognose	
bij patiënten met CHF dan de nierfunctie.
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DEEL II

De prognose in CHF wordt het meest waarschijnlijk multifactorieel beïnvloed. Hierbij 
speelt de cardiale sympathische activiteit ook een rol. Het is dus aannemelijk dat 
cardiale sympathische activiteit zoals bepaald met 123I-mIBG	 scintigrafie,	 hetzij	
alleen, maar aannemelijker in combinatie met andere parameters, behulpzaam zou 
kunnen	 zijn	bij	 de	 risicostratificatie	 van	CHF	patiënten.	Hoofdstuk 8 beschrijft een 
meta-analyse van originele individuele late H/M ratio data van 636 patiënten met CHF 
afkomstig uit zes studies van Europa en de Verenigde Staten van Amerika. De late 
H/M ratio werd onderzocht als voorspeller van sterfte, cardiale sterfte, aritmieën en 
harttransplantatie. In deze meta-analyse was de late H/M ratio, zowel als dichotome 
als continue parameter, een onafhankelijke voorspeller voor alle eventcategorieën 
met uitzondering van aritmie. Deze uitkomst maakt dat de late H/M ratio niet alleen 
kan worden gebruikt als een dichotome voorspeller van events (hoog- vs. laagrisico), 
maar ook heeft de late H/M ratio prognostische waarde over het volledige bereik van 
uitkomstwaardes voor alle eventcategorieën, behalve aritmie.

HF leidt niet alleen tot een verhoogde cardiale sympathische activiteit, maar is ook 
geassocieerd	 met	 verhoogde	 myocardiale	 inflammatie.	 Hoofdstuk 9 beschrijft de 
relatie tussen de ernst van het hartfalen, cardiale sympathische activiteit gemeten 
middels cardiale 123I-mIBG	scintigrafie	en	inflammatie	in	55	stabiele	en	medicamenteus	
optimaal behandelde patiënten met CHF. Daarnaast is de voorspellende waarde 
van	 inflammatie	en	 123I-mIBG parameters onderzocht voor cardiale events (terechte 
ICD therapie, progressie van HF en cardiale sterfte). De linker ventrikel ejectiefractie 
(LVEF) was de enige onafhankelijke voorspeller van de late H/M ratio en NT-proBNP 
was de enige onafhankelijke voorspeller van cardiale 123I-mIBG uitwas. Geen van de 
markers	 van	 inflammatie	bleken	geassocieerd	 te	 zijn	met	 late	H/M	 ratio	of	 cardiale	
123I-mIBG uitwas. Tijdens een mediane follow-up van 34 maanden kregen 13 patiënten 
een cardiaal event. Deze cardiale events bleken bij univariate analyse geassocieerd te 
zijn met het C-reactive protein (CRP), NT-proBNP, MPO en late H/M ratio. Echter, bij 
multivariate analyse bleken alleen CRP, NT-proBNP, MPO en IL-12p40 voorspellers van 
cardiale events te zijn. Concluderend, in stabiele, optimaal behandelde patiënten met 
CHF,	 lijken	 inflammatie	en	cardiale	sympathische	activiteit	niet	geassocieerd	te	zijn.	
Dit wordt nog eens bevestigd doordat beiden prognostische waarde hebben in deze 
specifieke	stabiele	CHF	populatie.

ICD implantatie ter primaire preventie van plotse hartdood is inmiddels een integraal 
onderdeel geworden van de behandeling van CHF. Deze ICD’s gaan echter in een groot 
deel van de patiënten met CHF nooit af. Daarnaast zijn ICD’s aanzienlijk kostbaar. Er lijkt 
dus een noodzaak om de huidige selectiecriteria voor ICD implantatie te optimaliseren. 
Hoofdstuk 10 evalueert of cardiale sympathische activiteit, gemeten middels 
123I-mIBG	 scintigrafie,	 kan	 helpen	 deze	 patiëntenselectie	 te	 optimaliseren.	 In	 een	
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Europese multicenter studie werden 135 stabiele patiënten met CHF, met een indicatie 
voor een ICD ter primaire preventie van plotse hartdood volgens de huidige richtlijnen, 
geïncludeerd.	Conversiecoëfficiënten	uit	de	eerder	beschreven	cross-kalibratiestudie	
werden gebruikt om te corrigeren voor de verschillende gammacamera-collimator 
combinaties. Tijdens een mediane follow-up van 30 maanden kregen 24 patiënten 
een cardiaal event (terechte ICD therapie (n = 12), progressie van hartfalen (n = 6) en 
cardiale sterfte (n = 6)). De late H/M ratio en LVEF bleken geassocieerd te zijn met 
het	uitblijven	van	terechte	ICD	therapie.	Daarnaast	bleek	de	late	H/M	ratio	significant	
geassocieerd te zijn met het gecombineerde eindpunt van alle eerste cardiale events. 
Deze resultaten suggereren dat cardiale 123I-mIBG	 scintigrafie	 behulpzaam	 kan	 zijn	
bij	een	betere	 identificatie	van	patiënten	die	hoogstwaarschijnlijk	profiteren	van	 ICD	
implantatie.

DEEL III

In het 22q11.2 deletie syndroom (DS) is de werking van catechol-O-methyltransferase 
(COMT) verminderd. Dit enzym reguleert de afbraak van NE. Volwassenen met 
22q11.2DS blijken klinisch een verhoogd risico op een plotse dood te hebben. Hoewel de 
oorzaken waarschijnlijk multifactorieel zijn, kan een verhoogde cardiale sympathische 
activiteit met fatale aritmie vanwege verhoogde NE spiegels, worden beschouwd 
als een mogelijk oorzaak. In hoofdstuk 11 is bestudeerd of cardiale sympathische 
activiteit, gemeten middels 123I-mIBG	 scintigrafie,	 verhoogd	 is	 bij	 22q11.2DS,	 zowel	
voor als na een acute NE depletie met behulp van alfa-methyl-para-tyrosine (AMPT). 
Volwassenen met 22q11.2DS blijken zowel voor als na AMTP toediening een normale 
cardiale sympathische activiteit te hebben ten opzichte van gezonde proefpersonen. 
Hoewel in vergelijking met gezonde proefpersonen er een klein verschil is in cardiale 
123I-mIBG uitwas, is dit hoogstwaarschijnlijk niet verklarend voor het verhoogde risico 
op plotse dood in patiënten met het 22q11.2 DS.

Tako-tsubo cardiomyopathie (TCM) is een klinisch syndroom gekenmerkt door acute, 
reversibele disfunctie van de apex van het linker ventrikel, vaak voorafgegaan door 
blootstelling aan ernstige fysieke of emotionele stress. Hoofdstuk 12 beschrijft 
een overzicht van de klinische presentatie en behandeling van TCM. Ook de rol van 
verschillende niet-invasieve beeldvormende technieken wordt besproken met de 
focus op de mogelijke rol van cardiale 123I-mIBG	scintigrafie.	Daarnaast	worden	de	
mogelijke pathofysiologische mechanismen van TCM besproken. De meest geldende 
hypothese over de pathofysiologie van TCM is dat verhoogde plasma spiegels van de 
neurotransmitter epinefrine leiden tot een verandering van de intracellulaire signalering 
in	myocyten	in	het	myocard.	Bij	significante	stijging	van	epinefrine	spiegels	in	het	bloed	
verschuift de stimulatie van het G-stimulerend naar het G-remmende eiwit, wat leidt tot 
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een	negatief	inotroop	effect	(verminderde	contractiliteit	van	het	myocard).	Dit	negatief	
inotrope	effect	is	het	grootst	in	de	apex	van	de	linker	ventrikel	waar	de	β2AR:β1AR ratio 
het hoogst is. Hoewel TCM geassocieerd is met verhoogde epinefrine spiegels blijkt 
dat met behulp van 123I-mIBG	scintigrafie	afwijkende	adrenerge	activiteit	kan	worden	
vastgesteld. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat verhoogde epinefrine spiegels 
leiden tot verminderde werking van de norepinefrine transporter met als gevolg 
verminderde 123I-mIBG opname. Aangezien uitkomstmaten van 123I-mIBG	scintigrafie	
belangrijke voorspellers zijn voor prognose in verschillende cardiale ziektes, zou 
123I-mIBG	 scintigrafie	 behulpzaam	 kunnen	 zijn	 om	 individuele	 (farmacologische)	
therapie te optimaliseren bij patiënten met TCM. Deze nieuwe inzichten kunnen worden 
gebruikt als uitgangspunt voor de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor TCM, 
ter bevordering van de behandeling van TCM.

CONCLUSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Cardiale sympathische activiteit kan worden afgebeeld middels cardiale 123I-mIBG 
scintigrafie.	 Echter,	 cardiale	 123I-mIBG	 scintigrafie	 kan	 door	 een	 groot	 aantal	
parameters worden beïnvloed. Verschillende parameters zoals collimatorkeuze, 
mediastinale	 ROI	 selectie,	 polymorfisme	 van	 het	 SLC6A2	 gen,	 nierfunctie	 en	
inflammatie	zijn	in	dit	proefschrift	bestudeerd.	De	resultaten	van	dit	proefschrift	tonen	
aan dat standaardisatie van een deel van deze parameters in combinatie met cross-
kalibratie van gammacamera gebruik, leidt tot een goede reproduceerbaarheid met 
een beperkte inter- en intra-observer variatie. Bovendien lijken de uitkomstmaten 
van gestandaardiseerde cardiale 123I-mIBG	scintigrafie	een	duidelijke	prognostische	
waarde te hebben in patiënten met CHF. Daarmee lijken de belangrijke bezwaren die 
een verdere klinische implementatie tegenhielden te zijn weggenomen. Bovendien 
maakt het gebruik van gestandaardiseerde H/M ratio’s de ontwikkeling mogelijk van 
een universele prognostische afkapwaarde (hoog- versus laagrisico). Deze universele 
waarde kan worden vastgesteld door bijvoorbeeld de data van eerder gepubliceerde 
multicenter studies opnieuw te analyseren. Tenslotte dient te worden benadrukt dat 
gestandaardiseerde H/M ratio’s essentieel zijn voor het opstellen van risicomodellen.

ICD implantatie ter primaire preventie van plotse hartdood is inmiddels een integraal 
onderdeel geworden van de behandeling van patiënten met CHF. Echter, bij een groot 
deel van de patiënten met CHF blijkt de ICD nooit terechte therapie te geven. Het is 
dus noodzakelijk om de huidige selectiecriteria voor ICD implantatie te optimaliseren. 
Onlangs is daarom de ADMIRE-ICD studie gestart. Deze gerandomiseerde, multicenter 
studie onderzoekt de prognostische waarde van 123I-mlBG	scintigrafie	in	patiënten	met	
CHF. Patiënten zullen worden gerandomiseerd naar een groep die standaard een ICD 
implantatie ter primaire preventie van plotse hartdood krijgt of een 123I-mlBG groep, 
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die alleen een ICD voor primaire preventie van plotse hartdood krijgt op basis van een 
vooraf	gedefinieerde	late	H/M	ratio	≤	1.6.	Het	primaire	eindpunt	is	mortaliteit	en	het	
secundaire eindpunt is het gecombineerde eindpunt van hospitalisatie, hartdood en 
ventriculaire aritmie. De eerste resultaten van deze studie worden tegen het einde van 
2019 verwacht. Om de klinische impact van deze studie te vergroten wordt, zoals in dit 
proefschrift wordt aangetoond, het gebruik van gestandaardiseerde H/M ratio sterk 
aanbevolen.

Concluderend leidt verbetering van standaardisatie en validatie van cardiale 123I-mlBG 
scintigrafie	 tot	 een	 veel	meer	 geaccepteerde	 benadering	 voor	 individuele	 hartfalen	
behandeling. De bevindingen van dit proefschrift zullen helpen om de kwaliteit van 
de cardiale 123I-mlBG	scintigrafie	te	verbeteren	en	de	klinische	implementatie	van	de	
cardiale 123I-mlBG	scintigrafie	te	vergemakkelijken.


