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SAMENVATTING (met wat meer toelichting) 

Hoewel behandeling en prognose van het acute hartinfarct de afgelopen jaren sterk 

verbeterd zijn, is coronaire of ischemische hartziekte nog steeds de belangrijkste 

doodsoorzaak in de westerse wereld. Bij de diagnose en behandeling worden techieken 

gebruikt die informatie verschaffen over functie van de hartspier en de hartkleppen, de 

doorbloeding en de schade ten gevolge van het hartinfarct. Bekende en veelgebruikte 

technieken zijn o.a. echocardiografie (vooral voor de afbeelding van functie) en nucleaire 

scans (vooral voor de afbeelding van de doorbloeding van de hartspier). Cardiovascular 

Magnetic Resonance imaging (CMR) is een nieuwere techniek die gebruikt kan worden 

voor de afbeelding van het hart. CMR werd aanvankelijk met name gebruikt voor 

onderzoeksdoeleinden, maar het heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt 

en is nu een waardevol diagnostisch hulpmiddel geworden voor de dagelijkse 

cardiologische praktijk. In dit proefschrift wordt een aantal van de 

toepassingsmogelijkheden van CMR bij patiënten met een hartinfarct nader onderzocht.  

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de CMR-technieken die gebruikt kunnen worden 

bij patiënten met een hartinfarct. De twee belangrijkste technieken zijn cine CMR en 

delayed contrast-enhanced (DCE) CMR. Cine imaging wordt vooral gebruikt voor de 

afbeelding van functie van hartspier en kleppen en is de gouden standaard voor de 

kwantificering van functie van linker en rechter hartkamer. Het littekenweefsel van een 

hartinfarct kan nauwkeurig worden gevisualiseerd na contrast toediening met behulp van 

DCE imaging. Litteken is zichtbaar als regionale contrastaankleuring (hoge signaal 

intensiteit) binnen de niet aankleurende niet-geïnfarceerde delen van de hartspier. Ander 

veel gebruikte CMR technieken zijn T2-gewogen spin-echo (T2W) CMR en first-pass 

perfusie CMR. Met behulp van de T2W techniek kunnen gebieden met een hoog 

watergehalte gedetecteerd worden. Hiermee kan in de eerste fase na het infarct infarct-

gerelateerd oedeem zichtbaar worden gemaakt. De doorbloeding van de hartspier kan 

worden beoordeeld met behulp van first-pass perfusie CMR. De laatste ontwikkelingen van 

deze technieken, alsmede de toepassingen ervan in zowel de acute en de chronische fase 

van het hartinfarct worden in de rest van Hoofdstuk 1 besproken.  

In de hoofdstukken 2-4 wordt het gebruik van CMR bij patiënten met een acuut 

hartinfarct bestudeerd. Als een hartinfarct tijdig is behandeld door het openen van de 

infarct-gerelateerde kransslagader, kan de functie (deels) weer herstellen. De kans hierop 

hangt af van de lokale uitgebreidheid van de infarctschade. In Hoofdstuk 2 wordt 

aangetoond dat de kans op dit functieherstel kan worden voorspeld met behulp van DCE 

imaging. In dit onderzoek ondergingen 30 patiënten met een behandeld acuut hartinfarct 

een CMR onderzoek op 1 week en 3 maanden na opname. Hieruit bleek dat de kans op 



functieverbetering sterk afhankelijk was van de mate van regionale schade: hoe meer 

infarcering, hoe kleiner de kans op herstel.  

Het openmaken van een kransslagader is niet altijd voldoende om de doorbloeding van 

de hartspier weer te herstellen. Soms treedt bij een infarct tijdens en direct na de 

behandeling een complicatie op waardoor de kleinste vertakkingen van de grotere 

kransslagaderen verstopt raken: ‘microvasculaire obstructie’. De reden hiervoor is nog niet 

geheel duidelijk, maar als dit optreedt, is de kans op herstel van functie laag en wordt de 

prognose van de patiënt minder gunstig. Op DCE CMR beelden is microvasculaire 

obstructie te zien als uitsparingen binnen het aankleurende infarctgebied (zie bijvooorbeeld 

Hoofdstuk 2, figuur 3). Er zijn verschillende andere manieren om dit fenomeen te 

onderzoeken, zoals met behulp van invasieve (angiografische) metingen direct na de 

dotterbehandeling, het electrocardiogram en echocardiografie. In Hoofdstuk 3 zijn de 

belangrijkste hiervan met elkaar en met CMR vergeleken in 60 patiënten die een 

dotterbehandeling hadden ondergaan in verband met een acuut hartinfarct. Hieruit bleek dat 

de aanwezigheid van microvasculaire obstructie op DCE CMR verreweg de beste 

voorspeller was van functieveranderingen na het hartinfarct en dus de beste manier was om 

microvasculaire obstructie te onderzoeken. 

De bij microvasculaire obstructie beschadigde haarvaten kunnen ook plaatselijke 

bloedingen in de hartspier veroorzaken. Het is niet duidelijk of zulke bloedingen een extra 

risico vormen, bovenop het al bestaan van microvasculaire obstructie. In Hoofdstuk 4 is dit 

onderzocht door T2W imaging, waarmee bloedingen zichtbaar gemaakt kunnen worden 

door gebruik te maken van het feit dat de afbraak van bloed de plaatselijke magnetische 

eigenschappen verandert. Bloedingen werden aangetroffen bij 22 van de 45 patiënten, die 

in vergelijking met de patiënten zonder bloeding een groter infarct hadden met een 

slechtere pompfunctie. Veranderingen van functie op 4 maanden na het infarct werden 

echter het beste voorspeld door de aanwezigheid van microvasculaire obstructie, en de 

aanwezigheid van bloeding voegde hier niets aan toe. De voorlopige conclusie luidt dat 

bloedingen in de hartspier kort na een (behandeld) acuut hartinfarct weliswaar de ernst van 

de beschadiging aangeven, maar dat ze zelf waarschijnlijk geen aanvullende klinische 

betekenis hebben. 

Een verminderde pompfunctie van het hart kan leiden tot hartfalen. Bij sommige 

patiënten bestaat deze pompfunctiestoornis op basis van een chronische 

doorbloedingsstoornis waarbij vaak ernstige afwijkingen in alle kransslagaderen aanwezig 

zijn. De hartspier heeft dan aanpassingsmechanismen ingeschakeld waarbij de functie en 

wanddikte belangrijk afgenomen kunnen zijn zonder dat de hartspier daadwerkelijk afsterft 

(eng. ‘hibernation’ - winterslaap). Indien de doorbloeding hersteld wordt door bijvoorbeeld 

een bypass operatie of dotterbehandeling, kan dit leiden tot functieherstel en verbetering of 



zelfs verdwijnen van hartfalen. Functieherstel zal echter alleen maar optreden als er 

voldoende vitaliteit (eng. ‘viability’ - levensvatbaarheid) aanwezig is. Om de kans op 

functieherstel in te schatten en te voorkomen dat een patiënt onnodig wordt blootgesteld 

aan het risico van een operatie wordt daarom meestal eerst vitaliteitsonderzoek gedaan. 

Hiervoor bestaan meerdere technieken, zoals echocardiografie, nucleaire technieken en 

sinds een aantal jaren ook DCE CMR. Net zoals na het acute infarct correspondeert de 

hoeveelheid contrastaankleuring op DCE beelden met de hoeveelheid littekenweefsel: veel 

aankleuring betekent veel littekenweefsel, ofwel weinig vitaliteit met een lage kans op 

functieherstel, en vice versa. Hoofdstuk 5 en 6 gaan over het gebruik van DCE CMR bij 

patiënten met chronische ischemische hartziekte. In Hoofdstuk 5 werd in 26 patiënten 

aangetoond dat DCE CMR imaging uitstekend overeenkwam met de techniek die nog 

steeds geldt als de referentie techniek voor de afbeelding van vitaliteit, 18F-

fluorodeoxyglucose positron emissie tomografie (PET). Hierbij bleek dat een waarde van 

37% littekenweefsel volgens DCE imaging betrouwbaar kon differentiëren tussen 

aanwezigheid (<37% littekenweefsel) en afwezigheid (>37% littekenweefsel) van vitaliteit 

volgens de PET-techniek. 

Ondanks bewezen ‘vitaliteit’ lijkt verbetering van functie toch vaak niet op te treden. 

Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat het lang kan duren voordat herstel 

optreedt. Onderzoek naar verbetering van functie na herstel van doorbloeding vindt vaak al 

na 3-4 maanden plaats, en dit is wellicht nog te vroeg. Dit werd onderzocht in Hoofdstuk 6. 

Bij 35 patiënten met een gestoorde functie op basis van een chronische 

doorbloedingsstoornis werd de functie beoordeeld op 1 maand vóór en op 3, 6 en 24±12 

maanden na herstel van de doorbloeding. Vooraf werd tevens de mate van littekenvorming 

m.b.v. DCE imaging bepaald. Hoewel het belangrijkste deel van functieherstel in de eerste 

3 maanden plaats vond, bleek zelfs tot op het allerlaatste meetpunt nog verdere verbetering 

mogelijk. Net zoals na het acute infarct bleek dat op elke tijdstip de kans op 

functieverbetering sterk afhankelijk was van de mate van littekenvorming: hoe meer 

littekenweefsel, hoe kleiner de kans op herstel. Bovendien bleek dat ook de snelheid van 

herstel afhankelijk was van de hoeveelheid littekenweefsel vooraf: delen met meer litteken 

herstelden trager dan delen met weinig of geen littekenweefsel.  

Afbeeldingen van het hart kunnen op 2 manieren worden beoordeeld: kwalitatief, 

waarbij de beoordelaar zijn subjectieve inschatting geeft; en kwantitatief, waarbij de 

beoordelaar, al dan niet met behulp van een (semi-)automatisch software programma, een 

getalswaarde geeft. Een kwantitatieve beoordeling heeft in het algemeen de voorkeur als 

een vergelijking tussen opeenvolgende onderzoeken plaats vindt, of bij vergelijking van 

onderzoeken verricht in verschillende klinieken. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt de 

kwantitatieve analyse van functionele en contrastbeelden nader bestudeerd. 



Regionale functie kan worden gekwantificeerd als systolische wandverdikking, waarbij 

het verschil in wanddikte aan het eind van de vullingsfase (diastole) van het hart en de 

uitdrijvingsfase (systole) wordt berekend en kan worden uitgedrukt als een absoluut getal of 

als een percentage. Hoewel dit een veel gebruikte maat is in de literatuur, zijn er geen 

recente gegevens over normaalwaarden. In Hoofdstuk 7 werden met behulp van cine CMR 

en de zgn. centerline methode normaalwaarden bepaald voor regionale wanddikte en 

wandverdikking in 36 gezonde vrijwilligers. Zoals al eerder beschreven bleek er een 

aanzienlijke regionale variatie te bestaan in zowel wanddikte als systolische 

wandverdikking. De resultaten in deze studie suggereerden verder dat de traditioneel 

gebruikte en vanuit de echocardiografie stammende definitie van wanddikte niet toepasbaar 

is bij het gebruik van de huidige hoge resolutie cine CMR-techniek. 

DCE beelden worden voor onderzoeksdoeleinden vaak kwantitatief geanalyseerd, 

waarbij de regionale of totale infarctgrootte wordt uitgedrukt als absolute eenheid (gram) of 

als percentage van regionale of totale kamer massa. De kwantificering gebeurt met behulp 

van speciaal ontwikkelde software en is eenvoudig en reproduceerbaar, maar de pitfall zit 

bij deze analyse in de wijze van de beeldinstelling: de beoordelaar doet dit zelf al naar 

gelang zijn eigen voorkeur, en die kan (vooral tussen verschillende centra) aanzienlijk 

verschillen. Standaardisatie van deze instelling is mogelijk met behulp van diverse in 

complexiteit wisselende methoden. Het is niet duidelijk welke van deze het meest 

betrouwbaar is, ook al omdat een ‘gouden standaard’ ontbreekt (de daadwerkelijke 

hoeveelheid littekenweefsel is alleen onder de microscoop vast te stellen, geen optie voor 

rondlopende patiënten). In Hoofdstuk 8 is daarom onderzocht of de wijze van 

kwantificering invloed had op de mogelijkheid om functieherstel na revascularisatie te 

voorspellen. Dit wordt wel de klinische standaard van vitaliteit genoemd. De hoeveelheid 

contrastaankleuring werd gekwantificeerd door de beeldinstelling te standaardiseren 

volgens verschillende methodes gebaseerd op de signaalintensiteit van een normaal gebied 

en op die van het geïnfarceerde gebied. De studie toonde aan dat de gekozen methode 

weliswaar een sterke invloed had op de berekende hoeveelheid contrastaankleuring (en dus 

regionale en totale infarctgrootte), maar dat deze slechts een beperkte invloed had op de 

nauwkeurigheid om functieherstel te voorspellen. Kwantificering lijkt dus met name van 

belang voor vergelijking van infarctgrootte en –uitbreiding, binnen één individu, tussen 

patiënten of tussen verschillende centra. 

 

OVERWEGINGEN 

Uit dit proefschrift en de vele andere publicaties uit recente jaren blijkt ontegenzeggelijk de 

aanvullende waarde van CMR in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een 

hartinfarct. De opvallendste eigenschap van CMR ten opzichte van andere technieken is dat 



het de diverse componenten van het infarct zichtbaar kan maken: het oedeem, de 

microvasculaire schade, bloeding, en, in groot detail, de mate van infarctschade zowel in de 

acute als in de chronische fase van het infarct. Verder heeft het als belangrijkste voordeel 

dat de pompfunctie van het hart eenvoudig en betrouwbaar kan worden gekwantificeerd. 

Moet dus nu bij iedere patiënt met een hartinfarct een CMR worden verricht, en doen we 

hem tekort als hij ‘alleen’ met een echocardiogram wordt bekeken? Het antwoord hierop is 

enigszins afhankelijk van de fase van het hartinfarct en de gewenste informatie. In het acute 

stadium, bij een patiënt met een ongecompliceerd, tijdig en succesvol behandeld hartinfarct, 

met een goede restfunctie is een echo een uitstekende en snelle manier om het hart te 

beoordelen, en zijn de aanvullende kwaliteiten van CMR niet nodig. CMR heeft dan alleen 

meerwaarde als onduidelijkheid bestaat over de diagnose of de uitbreiding, als de 

afbeelding onvoldoende is, als beoordeling van de kans op functieherstel gewenst is, of 

voor de kwantificering van de pompfunctie indien deze verminderd is. In de chronische 

fase zijn informatie over functie en vitaliteit cruciaal voor de behandeling, zodat CMR bij 

elke patiënt met (verdenking op) een doorgemaakt hartinfarct of een verminderde 

pompfunctie belangrijke informatie zou geven. Of CMR daadwerkelijk impact heeft op de 

behandeling en prognose van patiënten met een hartinfarct en overwaarde heeft ten 

opzichte van andere technieken, valt op dit moment moeilijk te bezien, omdat CMR 

weliswaar in toenemende maar nog in beperkte mate beschikbaar is. Met andere woorden: 

de toename van het aantal publicaties over het nut van CMR is beduidend groter dan de 

toename van het aantal ziekenhuizen met een CMR afdeling. Niet geheel onbegrijpelijk, 

want, hoewel het enthousiasme voor CMR vaak groot is, zijn er wel degelijk hindernissen 

te nemen. Zo is lokale samenwerking tussen cardiologen en radiologen noodzakelijk maar 

niet altijd eenvoudig. Verder bestaat er onduidelijkheid over de vergoeding voor een ‘MRI 

hart’. Tenslotte is training en certificering van laboranten, technici en medisch specialisten 

een absolute vereiste. De echte groeispurt van CMR komt eraan, maar pas als deze hordes 

genomen zijn. 


