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Nederlandse Samenvatting

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. 
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Summary

It is of utmost importance to detect disease in an early phase, or even a 

predisease state, so that disease can be treated adequately or can even be 

prevented. Ancient Chinese literature already described prevention as the 

preferred strategy against medical diseases. In this thesis, we zoom in on 

different tools in medicine to discover individuals at risk for coronary events 

or detect coronary disease at an early stage. 

 

Identification of high-risk patients using mass-screening. In chapter 2, we 

demonstrate that assessment of risk for developing a heart attack is useful 

and feasible in a large group of voluntary participants with simple, affordable, 

and largely digital screening tools. Personalized online coaching during 3 

months after the first assessment, decreased this risk significantly.

Identification of high-risk patients using an established biomarker. In Chapter 

3 and 4, a new generation of the widely used laboratory Troponin T blood test 

of was investigated. Troponin T is a protein that is almost exclusively present 

in the cardiomyocyte and can be measured in very low concentrations in 

the peripheral blood. In Chapter 3, we showed that even in mild coronary 

plaque burden, as determined by cardiac computed tomographic angiography 

(CCTA), a significantly higher concentration of Troponin T is present in the 

peripheral blood in comparison to individuals without any coronary plaques. 

Moreover, in Chapter 4 we show that troponin is an independent predictor of 

an acute coronary syndrome or (imminent) heart attack.

Identification of high-risk patients using 3 new biomarkers. A “biomarker” that 

can predict the risk of a coronary event or coronary disease in general, can be 

an affordable and easy to use clinical tool to determine the risk of an individual 

for a specific disease. With such a biomarker, a better categorization for 

patients with a high pretest likelihood of coronary disease can be obtained. 

The amount of CCTA’s of individuals without coronary disease could be 

limited, with associated reductions in radiation dose. In Chapter 5, we 

investigated the possible role of Annexin A5, Elastase and Myeloperoxidase. 

We conclude that these biomarkers, including myeloperoxidase that was 

previously reported to have potential, are not suitable as predictors of acute 

coronary syndrome or coronary disease.
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Identification of high-risk patients for development of coronary calcifications 

using blood thinning medication. Chapter 6 shows that calcification of the 

coronary artery wall is accelerated significantly in the setting of Vitamin 

K-antagonist use. Murine studies show even development of vulnerable 

plaque characteristics in the setting of Vitamin K-antagonist use. These 

vulnerable plaques increase the risk of plaque rupture, local clot formation, 

and myocardial infarction.

Identification of high-risk patients using imaging biomarkers. Finally, in 

chapter 7, we discuss scientific advances in imaging biomarkers and molecular 

imaging. Ongoing cell death, in particular apoptosis or programmed cell death, 

is an important player in the transition stable to an unstable plaque that can 

rupture and cause infarction. With certain labeled proteins that specifically 

attach to cells in apoptosis, and specific scanners, it may for instance be 

possible to localize and quantify these processes. However, although very 

promising, to date there is no clinical molecular imaging tool that has been 

validated to predict unstable coronary artery disease.

This thesis provided additional understanding in the clinical use of the next 

generation (high sensitive) Troponin T.
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Dankwoord

Vol enthousiasme ben ik in 2007 begonnen aan een promotie traject bij de 

Molecular Imaging groep van Leonard Hofstra en Chris Reutelingsperger. Wij 

zijn op zoek gegaan om de mensen met het risico op coronairlijden en het 

risico op een hartinfarct te vinden. 

Tijdens het traject dat volgde heb ik veel geleerd over de wetenschap, de 

cardiologie en mijzelf. Met name samenwerken en kennis delen zorgt voor 

voor(ui)tgang. Nu het af is, kan ik niet anders dan trots zijn op wat we bereikt 

hebben de afgelopen jaren.

Graag wil ik iedereen bedanken, collega’s, vrienden, familie en kennissen 

die door de jaren heen mij gesteund hebben en hebben meegewerkt dit te 

voltooien. Maar een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken.

Allereerst Professor Hofstra, beste Leo. Jouw aanstekelijke enthousiasme, 

scherpe innovatieve onderzoeksvragen, je positiviteit, doorzettingsvermogen 

en bovenal je buitengewone vermogen om mensen goed te kunnen 

laten samenwerken en te motiveren maakt je een bijzonder goede 

(wetenschappelijke)leider. Maar ook je interesse in de persoon en het geloof 

in mij heeft ervoor gezorgd dat ik dit promotietraject heb afgerond. 

Johan, eerst als collega’s in het “Hofstra lab” en later tijdens de opleiding 

cardiologie, maar ook daarbuiten hebben we veel samen op getrokken, Jij bent 

degene geweest die mij meerdere malen ertoe heeft bewogen/meegesleept het 

proefschrift weer op te pakken omdat je door had dat je me daarmee helpt. 

Jouw ongebreidelde positiviteit en focus heeft mij geleerd om op de rails te 

blijven en mijn proefschrift te voltooien. Ik wil je hiervoor heel erg bedanken!

Mark, Paranimf en “CT-maatje” van het eerste uur. Terugkijkend hebben 

we behoorlijk wat bereikt, het cardiac-CT-programma, een wetenschappelijke 

database en een nog steeds lopende hoog aangeschreven internationale 

cardiac-CT-course waarbij we vele honderden cardiologen en radiologen 

hebben geleerd om cardiac-CT’s te beoordelen en daarmee misschien wel vele 

duizenden myocardinfarcten hebben voorkomen. Van jouw rust, humor en 

nuchtere kijk op complexe zaken leer ik elke keer weer.

Peter-Paul, ook jij hebt je net zoals Johan gecommitteerd om mij te helpen met 

de laatste loodjes. Ook jij blaakt van enthousiasme, energie en positiviteit en hebt 

mij daarin meegesleept, enorm bedankt voor je hulp. Met name met je scripten 

heb je mij fantastisch geholpen de resultaten goed te kunnen weergeven.
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Professor van Rossum, beste Bert, bedankt voor uw adviezen en uw steun 

om dit proefschrift te voltooien.

Ivo, de harde werker, altijd alles netjes. Altijd alles in orde. Zelfs de koffer 

na een congres, overhemden, plasticzakken, alles keurig gevouwen. Jouw 

bijdrage aan meerdere artikelen is groot geweest, maar ook aan de sfeer in 

“The bad cave”. We hebben ook erg veel lol gehad.

Mathijs, ook met jou aan boord als talentvolle onderzoeker maar ook als 

collega waarmee je plezier kan hebben is het onderzoek en de sfeer naar een 

hoog niveau getild.

Maar ook de andere leden van het MMITLab Nicole Bitsch, Maarten 

Corsten, Suzanne van den Borne, Reinier Zandbergen, Mark Schellings erg 

bedankt voor wat ik van jullie geleerd heb en voor jullie gezelligheid.

Daarnaast wil ik Professor Reutelingsperger in het bijzonder bedanken 

voor de goede wetenschappelijke commentaren en ideeën maar ook voor de 

ontspanning buiten de universiteit.

Dear professor Narula, thank you very much for your scientific support 

and critical review of the articles. Your unparalleled knowledge and ideas 

strengthened me and this thesis. I look forward to meet you again.

Graag wil ik het “hs-troponine-team” bedanken, met name Professor Marja 

Van Dieijen en Alma Mingels, ik heb erg veel geleerd wat er zich in een klinisch 

chemisch laboratorium afspeelt. Mede door de uitstekende samenwerking 

hebben we een aantal mooie artikelen geschreven en bijgedragen aan de 

hedendaagse klinische praktijk en opvattingen over moderne Troponine T 

metingen.

Professor Crijns en collega’s van de cardiologie in het MUMC wil ik graag 

bedanken voor de samenwerking en steun.

Verder wil ik bedanken Professor Wildberger, Professor Leiner, Riël 

Snoep, Suzanne Gommers van de Radiologie bedanken voor de zeer prettige 

samenwerking en het delen van kennis. Tevens wil ik ook alle CT-laboranten, 

met in het bijzonder Geert en Jeroen, voor de unieke samenwerking en 

uitmuntende sfeer. Door jullie constante “drive” om excellente beeldvorming 

te verkrijgen en ook de last voor de patiënten in de gaten te houden, zijn er 

veel hartinfarcten voorkomen en patiënten geholpen.

Ook de andere collega’s van de biochemie Leon, Rene, Sander en Wim 

wil ik bedanken. Door de goede samenwerking met jullie zijn er 2 mooie 

hoofdstukken tot stand gekomen.
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Collega’s van de cardiologie in het MUMC+, het JBZ, UMC Utrecht en 

Haga Ziekenhuis bedankt voor de goede sfeer een luisterend oor en jullie 

meedenken.

Collega’s bij Medify, ook jullie hebben het staartje van de totstandkoming 

van dit proefschrift meegemaakt, ik wil jullie bedanken voor jullie steun. 

Ik wil ook graag de Heeren, vrienden en kennissen van Maastrichter 

Heeren Dispuut RHINO en de Alliance des Mèmbres Au Dehor bedanken voor 

de nodige ontspanning maar ook inhoudelijke bijdrage aan dit proefschrift. 

In het bijzonder Jeroen dank voor je hulp bij uitzoeken van de follow-up data.

En Chris, jij hebt me het afgelopen jaar veel geholpen ik ben verheugd dat 

je mijn Paranimf kan zijn!

Natuurlijk wil ik ook graag mijn lieve familie bedanken. Lieve Pap en 

Mam, mijn zusje Maaike en zwager Frank, schoonvader en schoonmoeder, 

schoonzus Sophie en schoonbroer Martijn, jullie zijn er altijd voor me en 

staan altijd klaar als ik hulp nodig heb en dat heeft voor een belangrijk deel 

bijgedragen aan wie ik nu ben en ook veel bijgedragen aan het voltooien 

van dit proefschrift. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat jullie dit ook kunnen 

meemaken.

Lieve Esmeralde, mijn lieve lieverdje, wat ben jij toch ontzettend bijzonder! 

Jouw ongelimiteerde steun en liefde voor mij, heeft er voor het belangrijkste 

deel voor gezorgd dat het harde werken met een voltooid proefschrift 

bekroond is. Ik wil jou hiervoor heel erg graag bedanken. Ik hou van jou. 

Onlosmakelijk verbonden aan jou en mij zijn onze 3 lieve “spookjes” Tijmen, 

Anne-Julie en Phiene. Als ik jullie lieverdjes zie, denk ik elke keer weer: “This 

is, what it’s really all about in life” en zo is het.
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Curriculum Vitae

Ward (E.M) Laufer werd geboren op 13 juli 1977 te Nijmegen. In 1996 behaalde 

hij zijn gymnasiumdiploma aan het Jacob Roelandslyceum in Boxtel. Hierna 

studeerde hij geneeskunde in Antwerpen en in Maastricht. 

Na het behalen van zijn Artsentitel in 2006 werkte hij als arts-assistent 

in Sittard-Geleen en startte daarna als Promovendus onder prof.dr. Leonard 

Hofstra aan dit proefschrift. In 2007 heeft hij samen met onder andere Mark 

Winkens het Cardiale CT-programma gestart voor patiënten in het Maastricht 

UMC, inclusief wetenschappelijke onderzoek dat zich dan ook heeft gefocust 

rond deze nieuwe vorm van beeldvorming in de cardiologie. Tevens richtten 

Ward en Mark samen het Cardiovascular Imaging and Research Centre 

(CIRC) op, een succesvol platform waar al meer dan 10 jaar onderzoek wordt 

gefaciliteerd en internationale Level 1 en Level 2 Cardiac CT cursussen worden 

gegeven.

In 2010 is hij de opleiding tot cardioloog gestart en heeft de verschillende 

onderdelen hiervan doorlopen. Begin 2017 heeft hij besloten zijn opleiding 

te stoppen. Ward heeft tijdens zijn werkzaamheden als arts een grote “kloof” 

tussen de gezondheidszorg en de technische wereld gezien en is zich gaan 

toeleggen op het nader tot elkaar brengen van deze twee werelden, teneinde 

de gezondheidszorg (nog) verder te verbeteren en beter werkbaar te maken 

voor de professionals. Hij heeft hierin buitengewone interesse voor onder 

andere het toepassen van Artificiële Intelligentie en hij heeft tevens een 

Machine Learning Certificate aan Stanford University gehaald.
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