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SAMENVATTING

Cognitieve stoornissen bij patiënten met chronisch hartfalen.

Hartfalen is een chronische aandoening waarbij het hart door een verminderde pompfunctie niet in 
staat is weefsels en organen van adequate perfusie te voorzien. Afhankelijk van de ernst leidt dit tot 
snelle vermoeidheid en kortademigheid bij geringe inspanning. Vaak is er tevens sprake van 
vochtretentie met perifeer en long oedeem tot gevolg. De belangrijkste oorzaak van hartfalen is een 
verminderde hartspierfunctie als gevolg van ischemische cardiomyopathie welke meestal ontstaat 
door coronairlijden of een myocardinfarct, vaak in combinatie met langdurig bestaande hypertensie. 
Maar ook een klepinsufficientie leidend tot een gedilateerde cardiomyopathie of ritmestoornissen zoals 
atriumfibrilleren kunnen resulteren in hartfalen. Naast coronaire hartziekten en hypertensie spelen 
andere veel voorkomende aandoeningen zoals diabetes mellitus, COPD, roken en ernstig overgewicht 
een rol bij het optreden van hartfalen.

De prevalentie van hartfalen stijgt sterk met de leeftijd maar komt nauwelijks voor bij mensen jonger 
dan 55 jaar. In 2003 hadden in Nederland 178.900 mensen hartfalen en werd naar schatting bij bijna 
35.400 mensen hartfalen gediagnosticeerd. Met de vergrijzing en verbeterde overleving na een 
myocardinfarct is de verwachting dat deze aantallen in de komende jaren alleen maar zullen stijgen. 
Door sommigen wordt hartfalen ook wel de epidemie van de toekomst genoemd.
In het algemeen is er bij de behandeling van patiënten met hartfalen weinig aandacht voor de mentale 
toestand van een patiënt, terwijl dit juist in belangrijke mate de kwaliteit van leven bepaalt. 

Hoewel veel ouderen klagen over enige vergeetachtigheid vormen cognitieve stoornissen geen 
onderdeel van het normale ouder worden. Milde cognitieve stoornissen komen voor bij ongeveer 17% 
van de mensen ouder dan 65 jaar. Dementie wordt gekenmerkt door een achteruitgang van 
intellectuele (cognitieve) functies ten opzichte van het premorbide niveau van functioneren. Onder 
cognitieve functies vallen onder andere het geheugen, waarneming en ruimtelijk inzicht, 
taalvaardigheid, redeneren, logisch denken en het planmatig uitvoeren van handelingen. De 
stoornissen behelzen meestal niet alleen de denkfuncties zelf, maar ook het emotionele functioneren 
en het gedrag. Ze kunnen hierdoor een grote invloed hebben op het welbevinden en dagelijks 
functioneren van patiënten. Uiteindelijk kan deze cognitieve achteruitgang leiden tot het klinische 
syndroom dementie, met verlies van onafhankelijkheid en autonomie.  

De laatste decennia wordt hartfalen in toenemende mate erkend als risicofactor voor het optreden van 
cognitieve stoornissen. In dit proefschrift wordt deze relatie nader bestudeerd.

In hoofdstuk 2 wordt in een systematische review van de beschikbare literatuur de relatie tussen het 
optreden van cognitieve stoornissen en hartfalen geëvalueerd. In de afgelopen decennia is er veel 
onderzoek gedaan naar het voorkomen van stoornissen in verschillende cognitieve domeinen bij 
diverse groepen van patiënten met hartfalen. Hieruit komt naar voren dat hartfalen onafhankelijk 
geassocieerd is met stoornissen in het geheugen, de concentratie en de mentale 
verwerkingssnelheid. Echter wordt de interpretatie van de resultaten van deze onderzoeken gehinderd 
door een groot aantal methodologische beperkingen. Allereerst zijn de onderzochte populaties 
heterogeen van samenstelling. Zo worden voornamelijk jonge mannelijk harttransplantatie patiënten 
onderzocht ofwel oudere, gehospitaliseerde, voornamelijk vrouwelijke patiënten in de acute fase van 
het hartfalen. Deze populaties zijn niet representatief voor de dagelijkse cardiologische praktijk en 
bestaan daarnaast uit personen met een diversiteit aan co-morbiditeit, zoals cerebrovasculaire 
aandoeningen en dementie. Een ander punt van kritiek is het gebruik van zeer oppervlakkige 
neuropsychologische testen zoals de MMSE (Mini Mental State Examination). Dit is een screenende 
test die is ontwikkeld voor de detectie van Alzheimer dementie en die niet geschikt is voor het 
vaststellen van subtiele cognitieve veranderingen. Met name de zogenaamde subcorticale cognitieve 
stoornissen kunnen worden gemist. Derhalve is het mogelijk dat er bij de in de onderzoeken vermelde 
resultaten sprake is van onderdiagnostiek van cognitieve stoornissen. Daarnaast gaan studies die 
uitgebreider neuropsychologisch onderzoek hebben verricht voorbij aan de vraag of sprake zou 
kunnen zijn van een specifiek neuropsychologisch profiel bij patiënten met chronisch hartfalen.

Studie opzet.
Zoals hierboven beschreven betreft het grootste methodologische probleem van studies naar de 
invloed van hartfalen op de cognitieve vermogens, de interactie tussen cardiovasculaire risicofactoren 



die zowel bijdragen aan het ontstaan van hartfalen, maar hiernaast ook afzonderlijk geassocieerd zijn 
met het optreden van cognitieve stoornissen. 

Gebruik makend van een cross-sectionele, gecontrolleerde studie opzet wilden we de 
bovengenoemde overwegingen inzichtelijk te maken. 
Daartoe hebben we een groep patiënten geïncludeerd van de hartfalen polikliniek van het St. Lucas-
Andreas ziekenhuis met een klinische diagnose van hartfalen (NYHA klasse II-IV) en een LVEF van 
minder dan 40% bij echocardiografisch onderzoek. Hiernaast werden patiënten gerecruteerd van de 
polikliniek cardiologie met een ischemische cardiomyopathie en een vergelijkbaar cardiovasculair 
risicoprofiel als de hartfalers echter zonder klinische aanwijzingen voor hartfalen en een LVEF van 
meer dan 40%, de zogenaamde cardiale controles. Alle patiënten dienden ouder te zijn dan 50 jaar. 
Tot slot werd een groep gezonde controle personen bestudeerd, zonder relevante medische 
voorgeschiedenis of afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek. De exclusiecriteria waren: 
voorgeschiedenis van een CVA, gepaard gaand met neurologische verschijnselen; diagnose van 
dementie; excessief alcoholgebruik; ernstige psychiatrische stoornis of aanwezigheid van een 
depressie; pacemaker implantaat; niet beheersen van de Nederlandse taal;  geen informed consent; 
ernstige anemie (HB<6 mmol/l); gebruik van psychoactieve medicatie; en tot slot claustrofobie.

Alle patiënten ondergingen een uitgebreide anamnese, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, 
neuropsychologisch onderzoek, transcranieel doppler onderzoek van de grote hersenvaten en een 
MRI-scan van de hersenen, volgens een vast protocol.
Het neuropsychologisch onderzoek omvatte een grote verscheidenheid aan testen  die werden 
ingedeeld in vijf cognitieve domeinen: 1. Geheugen, 2. Executieve functies, 3. Visuospatiële functies, 
4. Taal, 5. Mentale snelheid en aandacht. De individuele scores op de afzonderlijke 
neuropsychologische testen werden getransformeerd naar z-scores en vervolgens toegewezen aan 
een domein. Hiermee werd het cognitief profiel bepaald. Een totale cognitieve z-score werd berekend 
als indicatie voor de globale cognitieve prestatie van een patiënt. Ook werd een MMSE test 
afgenomen en werden opleidingsniveau (educatie) en premorbide intelligentie quotiënt (IQ) gescoord. 
Factoren die van invloed kunnen zijn op de mentale toestand zoals angst en depressie werden 
eveneens geregistreerd.   

In hoofdstuk 3 wordt het cognitief profiel vergeleken van de twee patiënten groepen en de gezonde 
controlegroep. In totaal werden 62 hartfalen patiënten, 53 cardiale controles en 42 gezonde personen 
geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 68,4 en verschilde niet significant tussen 
de groepen. De klinische ernst van het hartfalen varieerde van 2 tot 4 volgens de NYHA-classificatie, 
waarbij de meeste patiënten werden ingedeeld in klasse 2, met een duur van het hartfalen variërend 
van 6 maanden tot 15 jaar. Er was geen verschil in het cardiovasculair risicoprofiel tussen de twee 
patiënten groepen behoudens een hogere prevalentie van hypercholesterolemie in de cardiale 
controle groep. Conform hun diagnose hadden de hartfalers een lagere LVEF, lagere diastolische en 
systolische bloeddruk dan de controles. 
In vergelijking met de gezonde controles bleken de hartfalers significant slechter te presteren op alle 
cognitieve domeinen, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Daarentegen presteerden de cardiale 
controles alleen slechter dan gezonden op het domein taal. Hartfalers vertoonden een slechtere totale 
cognitieve prestatie dan cardiale en gezonde controles. De MMSE score, depressie en angst scores 
waren verschilden echter niet significant tussen de 3 groepen. Om een indicatie van de prevalentie 
van cognitieve disfunctie binnen onze hartfalen populatie te verkrijgen werd de gemiddelde totale 
cognitieve z-score van de gezonden min twee standaard deviaties gebruikt als afkapwaarde. Alle 
patiënten die beneden deze arbitraire grens presteerden werden beschouwd als cognitief gestoord. Elf 
(25%) van de 44 hartfalers en 5 (15%) van de 34 cardiale controles, tegenover 1 (4%) van de 26 
gezonden werden op deze manier gedefinieerd als cognitief gestoord.
Het geschatte IQ, de NYHA klasse en het APOE-4 allel bleken uit een lineaire regressie analyse naar 
voren te komen als onafhankelijke indicatoren voor een slechtere totale cognitieve z-score. Hierbij 
namen de cognitieve stoornissen toe met de klinische ernst van het hartfalen, onafhankelijk van de 
ziekteduur.
Ondanks een nagenoeg gelijk cardiovasculair risicoprofiel blijken patiënten met hartfalen slechter te 
presteren op meerdere cognitieve domeinen dan de cardiale controles. Dit maakt waarschijnlijk dat 
hartfalen als onafhankelijke risicofactor bijdraagt aan het voorkomen van cognitieve stoornissen in de 
onderzochte populatie. Executieve functiestoornissen zijn hierbij een belangrijk onderdeel van het 
neuropsychologisch profiel en wellicht een ondergewaardeerd domein in voorgaande studies. Verder 
blijkt dat de MMSE geen geschikte test is voor het aantonen van verschillen in subtiele cognitieve 



stoornissen in de onderzochte populatie. Routinematige evaluatie van cognitieve stoornissen bij 
poliklinische patiënten met hartfalen dient onderdeel te zijn van de diagnostiek. Kennis van het 
cognitief profiel geeft de behandelaar zo de mogelijkheid het vaak complexe behandelregime aan te 
passen aan de individuele capaciteiten van de patiënt.

In hoofdstuk 4 wordt de frequentie en de aard van afwijkingen op een MRI-scan van de hersenen 
vergeleken tussen 58 patiënten met hartfalen, 48 cardiale en 42 gezonde controles. De MRI-scans 
werden beoordeeld op  het voorkomen van diepe en periventriculaire witte stof afwijkingen (WMH), 
lacunaire infarcten en globale atrofie en atrofie van de medio-temporale kwab (MTA). Vervolgens werd 
bekeken of cardiale factoren en vasculaire risicofactoren geassocieerd waren met de bevindingen op 
de MRI-scan. 
In vergelijking met de controle patiënten hadden de hartfalers significant meer WMH, lacunaire 
infarcten en MTA, gecorrigeerd voor andere vasculaire risicofactoren zoals hypertensie en diabetes. 
Cardiale controles hadden alleen meer MTA dan gezonden. Leeftijd en de LVEF waren onafhankelijk 
geassocieerd met de totale WMH score, terwijl leeftijd en systolische hypotensie geassocieerd waren 
met de mate van MTA in de twee patiëntengroepen. Daarnaast waren een lagere LVEF en een hoger 
NYHA klasse beide positief geassocieerd met de mate van witte stof afwijkingen van de hersenen. De 
ernst van het hartfalen lijkt hiermee een belangrijke voorspeller voor het optreden van 
cerebrovasculaire schade (WMH en lacunaire infarcten) in de onderzochte populatie. We 
concludeerden dat hartfalen, naast andere cardiovasculaire risicofactoren, een onafhankelijke bijdrage 
zou kunnen leveren aan het voorkomen van WMH en MTA. 

De relatie tussen de gevonden afwijkingen bij MRI onderzoek van de hersenen (hoofdstuk 4) en de 
cognitieve prestatie (hoofdstuk 3) van de patiënten met hartfalen wordt beschreven in hoofdstuk 5. Bij 
58 hartfalers werden partiele correlaties berekend tussen de cognitieve domein scores, de MMSE en 
WMH, MTA en globale corticale atrofie. 
We vonden dat in de onderzochte populatie van poliklinische patiënten met mild tot matig hartfalen 
MTA gecorreleerd was met verminderde cognitieve prestatie, bestaand uit geheugenproblemen en 
executieve functiestoornissen. Lineaire regressie analyse, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, IQ en 
depressie toonde aan dat MTA negatief gecorreleerd was aan de totale cognitieve z-score, 
onafhankelijk van andere MRI-afwijkingen (WMH, globale corticale atrofie) of cardiovasculaire 
risicofactoren (hypertensie, diabetes mellitus, roken, atrium fibrilleren). WMH daarentegen, bleek 
geassocieerd te zijn met symptomen van depressie en angst, maar niet met de neuropsychologische 
test resultaten. Op basis van deze resultaten lijkt er een belangrijke rol weggelegd voor atrofie van de 
mediale temporaal kwab bij cognitief gestoorde patiënten met hartfalen, echter is een additioneel 
effect van WMH niet uitgesloten. Het onderliggend pathofysiologisch mechanisme blijft onduidelijk, 
aangezien de lage LVEF bij patiënten met hartfalen voornamelijk de diepe witte stof negatief 
beïnvloedt.  

Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de vermeende pathofysiologische mechanismen die ten grondslag 
kunnen liggen aan het optreden van cognitieve stoornissen bij patiënten met chronisch hartfalen. Er 
zijn aanwijzingen dat bij progressief dalende cardiale output ook de cerebrale perfusie afneemt. Het 
hoofdstuk beschrijft de relatie tussen cerebrale bloedstroom snelheden (CBF-V), gemeten met 
transcranieel Doppler onderzoek en de cognitieve maten en MRI-afwijkingen bij 46 patiënten met 
hartfalen, 33 cardiale controles en 22 gezonde controles. De CBF-V werd gemeten aan de arteria 
cerebri media beiderzijds. 
Hartfalen patiënten hadden significant lagere CBF-V dan gezonde controles. Er werden echter geen 
associaties gevonden tussen de CBF-V en neuropsychologische uitkomsten of MRI-maten. 
Transcranieel doppler onderzoek lijkt derhalve ongeschikt om in dit stadium van hartfalen, patiënten 
met een verhoogd risico op het voorkomen van cognitieve stoornissen of MRI-afwijkingen te kunnen 
identificeren.

Aangezien dit onderzoek descriptief en correlationeel van opzet is, kunnen er geen uitspraken worden 
gedaan over causale verbanden. Longitudinale studie van deze populaties is noodzakelijk om meer 
inzicht te verkrijgen in de ingewikkelde onderliggende pathofysiologische mechanismen.

Conclusies die kunnen worden getrokken uit dit proefschrift zijn:

 Patiënten met chronisch hartfalen vertonen in vergelijking met gezonde personen cognitieve 
stoornissen welke worden gekenmerkt door geheugenproblemen, executieve 



functiestoornissen, verminderde taalvaardigheid en een beperkte mentale 
verwerkingssnelheid. 

 De cognitieve stoornissen nemen toe met de klinische ernst van het hartfalen (NYHA-
classificatie). 

 Patiënten met chronisch hartfalen hebben meer afwijkingen van de witte stof, mediale 
temporaal kwab atrofie en lacunaire infarcten bij MRI onderzoek van de hersenen, vergeleken 
met cardiale controles en gezonde personen.

 Het voorkomen van diepe witte stof afwijkingen van de hersenen is, onafhankelijk van andere 
vasculaire risicofactoren, geassocieerd met een verminderde LVEF bij patiënten met cardiale 
ziekte.

 Bij patiënten met hartfalen is mediale temporaal kwab atrofie geassocieerd met cognitieve 
stoornissen en zijn diepe witte stof afwijkingen geassocieerd met het voorkomen van 
depressieve klachten en angst.

 Patiënten met chronisch hartfalen hebben lagere cerebrale bloedstroom snelheden die in dit 
stadium van het hartfalen niet gerelateerd zijn aan het voorkomen van witte stof afwijkingen 
van de hersenen, en evenmin aan het optreden van cognitieve stoornissen.


