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Het is van het grootste belang om ziektes in een vroeg stadium en bij voorkeur 
in de fase daarvoor te detecteren, zodat een ziekte adequaat behandeld kan 
worden of zelfs kan worden voorkomen. Al in de oude Chinese literatuur werd 
het inzicht beschreven dat het voorkomen van een ziekte de beste kansen 
biedt op overleving, en dit blijkt nog steeds waar. In dit proefschrift zijn 
technieken bestudeerd die ziektes van de kransslagader kunnen ontdekken 
in een vroeg stadium.

Identificatie van hoog-risico patiënten middels screening. In hoofdstuk 2 
tonen we aan dat het bereken van het risico op een hartinfarct bij een grote 
groep vrijwillige deelnemers met behulp van simpele, grotendeels digitale, 
goedkope en snelle screening uitvoerbaar is. Gepersonaliseerde online 
coaching gedurende 3 maanden heeft tot een significante verlaging van dit 
risico geleid. 

Identificatie van hoog-risico patiënten middels een bestaande biomarker. In 
hoofdstuk 3 en 4 wordt een nieuwe generatie van laboratoriumdiagnostiek 
voor het meten van Troponine T in het bloed onderzocht. Troponine T is 
een eiwit dat vrijwel uitsluitend in een hartspiercel aanwezig is en in zeer 
lage concentraties gemeten kan worden in het perifere bloed na lekkage uit 
een hartspiercel. In hoofdstuk 3 tonen wij aan middels cardiale computer 
tomografische angiografie (CCTA) dat niet alleen bij acute hartinfarcten, 
maar ook bij mild kransslagaderlijden een significant hogere concentratie 
van Troponine T in het perifere bloed aanwezig kan zijn; dit in vergelijking 
met geen aantoonbaar coronairlijden op CCTA. Tevens tonen wij aan dat de 
concentratie Troponine T een onafhankelijke voorspeller is van een acuut 
coronair syndroom oftewel een (dreigend) hartinfarct.

Identificatie van hoog-risico patiënten middels drie nieuwe biomarkers. 
Een “biomarker”, die het risico op een cardiaal event of coronair lijden kan 
voorspellen, kan een goedkoop en eenvoudig klinisch instrument zijn om 
het risicoprofiel van een individu te bepalen. Hiermee kan bijvoorbeeld 
de hoeveelheid CCTA’s van individuen zonder coronairlijden worden 
verminderd, wat ook een vermindering van het stralingsrisico en significante 
kostenreductie met zich mee brengt. In hoofdstuk 5 worden in deze 
context de mogelijke biomarkers Annexine A5, Elastase en Myeloperoxidase 
onderzocht. Wij komen in dit hoofdstuk tot de conclusie dat deze biomarkers, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld eerder onderzoek met myeloperoxidase, in 
deze relatief grote populatie geen voorspellers zijn van een acuut coronair 
syndroom of van kransslagaderlijden. 
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Identificatie van een verhoogd risico op het ontwikkelen van slagaderverkalking 
bij medicatiegebruik. Hoofdstuk 6 toont dat de ontwikkeling van verkalkingen 
in de vaatwand van kransslagaders significant versneld wordt bij het 
gebruik van vitamine K antagonisten. Studies in muizen tonen aan dat deze 
kransslagadervernauwingen bij deze medicatie instabiele eigenschappen 
krijgen, hetgeen kan leiden tot scheuren van de vaatwand, de vorming van 
een lokale bloedprop, en een hartinfarct.

Identificatie van hoog-risico patiënten middels imaging biomarkers. Tot slot 
hebben we in hoofdstuk 7 wetenschappelijke ontwikkelingen beschreven 
op het gebied van imaging biomarkers en moleculaire beeldvorming. Een 
bepaalde soort celdood, ook wel apoptose genoemd of geprogrammeerde 
celdood, speelt een belangrijke rol in de overgang van stabiele naar instabiele 
plaque dat kan leiden tot plaque ruptuur en infarct. Met behulp van 
gelabelde eiwitten, die specifiek hechten op cellen die apoptose ondergaan, 
en specifieke scanners, zouden we deze eiwitten kunnen lokaliseren en 
kwantificeren. Echter ondanks de grote potentie, is voor deze technieken 
nog geen bruikbare klinische toepassing gevalideerd voor het ontdekken en 
voorspellen van instabiel kransslagaderlijden.

De bevindingen in dit proefschrift hebben onder andere bijgedragen aan 
kennis over de klinische betekenis en toepassing van de nieuwe generatie 
(hoog sensitieve) Troponine T bepalingen. 


