
We komen steeds meer te weten over de oorzaken en 
mogelijke behandelingen van plotse hartstilstand. 
Specialisten van Amsterdam UMC, internationaal 
expertisecentrum op dit gebied, leveren een belangrijke 
bijdrage hieraan. Maar we missen ook kansen: “Als iemand 
onder de 50 zonder duidelijke oorzaak thuis overlijdt, zou 
standaard een autopsie moeten plaatsvinden.” In 
Nederland gebeurt dat veel te weinig.

Tekst: Pieter Lomans  Foto: Friedemann Vogel/ANP

RITMESTOORNISSEN 
ONTRAFELD
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November 2018. De 47-jarige Rob Baijens zit met 
vrienden in de trein als hij plotseling in elkaar zakt. 
Hij komt weer bij bewustzijn door een forse klap 
die hij voelt nabranden in zijn lichaam. “Ik wist 
meteen dat ik een hartstilstand had gehad”, zegt 
Baijens, “en dat de defibrillator die bij mij in 2012 
was geïmplanteerd had gewerkt.” In de uren daar-
na staat zijn hart nog een aantal keren stil, maar 
de defibrillator (ICD) en acute opname in het 
ziekenhuis redden zijn leven. “Zonder het onder-
zoek van Arthur Wilde en zijn collega’s had ik dit 
gesprek met jou nu niet kunnen voeren.”

Hoogleraar Cardiologie Arthur Wilde is een  
van de grondleggers van de cardiogenetica in 
Nederland, de wetenschap die zo’n 25 jaar geleden 
tot ont wikkeling kwam en erfelijke factoren 
opspoort die de kans op een plotse hartdood of 
hartstilstand vergroten. Het hart is een spier die 
bloed door het lichaam pompt door gecoördineerd 
samen te trekken. Plotse hartdood kan optreden 
door een scheur in de hartspier, maar veel vaker is 
een ritmestoornis de boosdoener. Het is vooral die 
laatste categorie waarop de cardiogenetica zich 
richt: ritmestoornissen die ontstaan doordat de 
elektrische geleiding in het hart op hol slaat.
Wilde: “Door de elektrische chaos knijpt het hart 
niet meer gecoördineerd samen. Er ontstaat een 
wild, rommelig ritme waardoor de pompfunctie 
helemaal wegvalt. Eigenlijk is het allesbehalve een 
hartstilstand – het hart gaat juist chaotisch tekeer 
– maar is het feitelijk een pompstilstand. Halver-
wege de jaren negentig werden de eerste erfelijke 
factoren ontdekt in families waar mensen op 
jonge leeftijd plotseling overleden aan een hart-
stilstand. We zagen dat die erffactoren voor een 
groot deel juist in de genen zitten die eiwitten 
maken die een rol spelen in de elektrische activi-
teit van het hart. Dat is ons speerpunt van onder-
zoek geworden, aanvankelijk in nauwe samen-
werking met Maastricht en Utrecht, later ook met 
Groningen, en voor een belangrijk deel financieel 
ondersteund door de Hartstichting.”

Nieuwe ziekten opgespoord
Elk jaar worden ongeveer 1200 mensen in  
Amsterdam UMC onderzocht vanwege een ver-
denking op een erfelijke hartritmestoornis. Een 
overzicht van de resultaten na onderzoek van de 
eerste 7000 mensen werd in 2012 gepubliceerd, 
en dat aantal is inmiddels ruim verdubbeld. Via 
familie onderzoek na plotse hartstilstand op jonge 
leeftijd werden di verse nieuwe ziekten opgespoord, 
die soms ook met medicijnen of een defibrillator 
(ICD) te behandelen waren. Wilde noemt de levens-
bedreigende erfelijke hartziekte CPVT (catecho-
laminerge polymorfe ventriculaire tachycardie): 
“Stress of inspanning kan bij CPVT-patiënten een 
ritmestoornis opwekken. We hebben het hele 

ziektemechanisme ontrafeld en op basis daarvan 
een medicijn gevonden dat we in 2008 zijn gaan 
voorschrijven. Inmiddels is het middel uitgegroeid 
tot standaardbehandeling voor deze aandoening.” 
“Het genetisch onderzoek – vaak uitgevoerd met 
nationale en internationale partners – heeft behan-
delingen soms ook ‘persoonlijker’ gemaakt. Bij het 
lange QT-syndroom gaven we aanvankelijk ieder-
een bètablokkers, omdat we dachten dat het één 
ziektebeeld was. Sommige mensen reageerden 
goed, anderen niet. Dat komt, zo leerde verder 
onderzoek, omdat er meerdere varianten van dit 
syndroom bestaan die genetisch verschillen. Dat 
genetische verschil bepaalt waarom die blokkers 
bij sommige varianten wel werken en bij andere 
juist niet.”

Familiebrief
“Plotse hartdood op jonge leeftijd is vaak het 
startpunt voor cardiogenetisch en familieonder-
zoek”, vertelt klinisch geneticus Saskia van der 
Crabben. “Soms vraagt de cardioloog om verder 
onderzoek als de doodsoorzaak onduidelijk is. Vaak 
krijgen we een verzoek van familieleden die de 
doodsoorzaak willen weten, met de vraag of er kans 
is op her haling. Toont een obductie geen hartspier-
ziekte of een andere duidelijke doodsoorzaak aan, 
dan kunnen we in het DNA van die persoon 
nagaan of het een ritmestoornis is geweest. We 
kijken specifiek naar een kleine vijftig genen in 
het erfelijk materiaal, omdat we weten dat mutaties 
in die genen ritmestoornissen kunnen veroorza-
ken. Vinden we zo’n mutatie bij de overledene, dan 
schrijven we een familiebrief die via de nabestaan-
den gedeeld kan worden met de naaste familiele-
den van de overledene: broers, zussen, kinderen 
en ouders.”
“Het nut van een familieonderzoek is dat we men-
sen die ook drager zijn, kunnen identificeren en 
behandelen voordat ze (plotseling) zelf ook ziek 
worden. Is vader of moeder van de overledene 
drager, dan krijgt die ook een brief die verder de 
familie in kan. Op die manier hebben we genetische 
mutaties gevonden die vaak vele generaties terug-
gaan en sterk regionaal geconcentreerd zijn. Zo 
zien we de zogeheten PLN-mutatie vooral in 

mensen worden jaarlijks 
in Amsterdam UMC 
onderzocht op een 
erfelijke hartritmestoornis
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EEN TELEFOONTJE MET 
GEVOLGEN

In 2011 krijgt Rob Baijens een telefoontje van zijn 
moeder. Baijens wist al dat een zoontje van zijn nicht  
op tienjarige leeftijd een hartstilstand had gehad. 
Daarom werd in de familie gekeken of iets dergelijks 
vaker was voorgekomen. Zijn moeder meldde dat 
een nicht van haar in het verleden een plotselinge 
hartstilstand had overleefd. Onderzoek bij haar nicht 
had uitgewezen dat het om een erfelijke aandoening 
ging, veroorzaakt door een mutatie op chromosoom 
7 in het stukje waar het DDP6-gen ligt. Idiopathisch 

ventrikelfibrilleren heette die aandoening en je kon er 
plotseling aan overlijden.
Baijens kreeg te horen dat zijn moeder zich intussen 
ook had laten testen en drager bleek van deze zelfde 
mutatie. Daarom belde ze haar zoon en twee dochters, 
zodat die zich eveneens via de klinisch geneticus 
konden laten testen. Baijens bleek ook drager. Net als 
een van zijn zussen.

Baijens: “Ik was veertig, fit, sportief, deed veel aan 
mountainbiken en surfen. Ik hartpatiënt? Dat kon niet 
waar zijn. Toch had ik kennelijk een levensgevaarlijke 
aandoening onder de leden. Arthur Wilde, de ontdekker 
van deze aandoening, vertelde me dat de piek aan 
sterfgevallen tussen de veertig en vijftig jaar ligt.  
Met ruim vijftig procent kans op een fatale afloop. Dus 
lieten mijn zus en ik in 2012 een defibrillator implanteren, 
een apparaat dat automatisch kan reanimeren bij een 
plotse hartstilstand.”

Jaren later zakt Baijens plotseling in elkaar in de trein.  
De klap van de defibrillator herstelt zijn hartritme en 
brengt hem weer bij bewustzijn. Maar vijf minuten later is 
het opnieuw raak. Bij het eerstvolgende station staat een 
ambulance klaar die hem naar het ziekenhuis brengt. 
Daar krijgt hij nog vijf keer een hartstilstand. Baijens 
beseft dat hij zonder de ingebouwde defibrillator, de 
ICD, er niet meer geweest was. Zijn zoon is inmiddels 
getest en gelukkig geen drager. Zijn dertienjarige 
dochter is nog te jong voor de test, maar wil liefst ook 
snel weten hoe het met haarzelf zit.

Friesland-Groningen, een specifieke SCN5A-muta-
tie vooral in Twente en een DDP6-mutatie is 
geconcentreerd rond Woerden.”

Ondanks al het speurwerk van de afgelopen decen-
nia zijn nog niet alle genen bekend die een ritme-
stoornis kunnen veroorzaken. Hoogleraar cardio-
genetica Connie Bezzina: “Aanvankelijk zochten 
we in families naar mutaties in één gen, de mono-
genetische aandoeningen. Ondanks mooie succes-
sen en veel vooruitgang realiseerden we op een 
gegeven moment dat niet alle vraagstukken 
daarmee op te lossen waren. Dat vraagt om een 
andere benadering.”
“We denken dat in sommige families complexe 
overervingspatronen bestaan voor plotse hartdood, 
die niet worden veroorzaakt door mutaties in één 
gen, maar juist door genetische verschillen (SNP’s) 
in meerdere genen die samen het risico bepalen. 
Daarnaast zagen we binnen families met één 
familiaire monogenetische factor soms een grote 
variatie in de ernst van de aandoening. Mogelijk 
wordt daar de ernst van de ziekte niet alleen 
bepaald door die ene genetische mutatie, maar ook 
door andere, gene tische en niet-genetische, fac-
toren. We richten ons nu dus meer op complexere 
overervingspatronen en modificerende factoren. 
Ook al is Amsterdam UMC een groot referentie-
centrum, voor dit soort onderzoek is het te klein, 
er zijn veel meer patiënten nodig. Daarom werken 
we nu samen met andere groepen in grote inter-
nationale consortia.”
Met succes. Dit jaar publiceert haar onderzoeks-
groep drie artikelen – onder 
andere over hypertrofische car-
diomyopathie en het Brugada 
syndroom – in toonaangevende 
vakbladen zoals Nature Genetics.
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“We hebben genetische 
mutaties gevonden die 
vaak vele generaties 
teruggaan en sterk regionaal 
geconcentreerd zijn.”
Klinisch geneticus Saskia van der Crabben



Inzicht in regulering hartritme
In zekere zin verbindt Universitair Hoofddocent 
Carol Ann Remme van de afdeling Experimente-
le cardiologie het werk van clinici als Wilde en Van 
der Crabben met het genetische werk van Bezzina. 
Want is een gevonden erffactor in de patiënt 
inderdaad de boosdoener waardoor het hart elek-
trisch op hol slaat? Remme: “Wij doen functioneel 
onderzoek in gekweekte hartspiercellen en dier-
modellen om te zien of het gen en het bijbehoren-
de eiwit inderdaad de problemen veroorzaken. En 
zo ja, hoe dat proces dan precies in elkaar steekt.” 
Remme en collega’s doen daarvoor geavanceerde 
elektrofysiologische metingen in het lab. De elek-
trische stroom die over de hartspier loopt en hem 
doet samentrekken, is namelijk gebaseerd op 
geladen moleculen (ionen) die de cel in- en uitgaan 
via zogenoemde ionkanalen. Door in cellen het 
gemuteerde gen in te bouwen of het helemaal uit 
te schakelen (knock-out), is te controleren of het 
gen inderdaad het elektrische proces in de war 
stuurt doordat de ionkanalen niet goed functio-
neren. Steeds vaker stuiten de onderzoekers echter 
op genen/eiwitten die geen direct onderdeel vor-
men van het ionkanaal zelf, maar onmisbaar zijn 
in de logistiek eromheen. Remme: “Het functio-
neren van zo’n kanaal is afhankelijk van veel 
andere eiwitten, die noodzakelijke stoffen maar 
ook ionkanalen transporteren, reguleren, enzo-
voort. Wij brengen de rol van dergelijke eiwitten 
in kaart. Dit onderzoek bevestigt dus niet alleen 
voor arts en patiënt dat het inderdaad om een 
ziekmakende mutatie gaat, maar levert daarnaast  
belangrijke nieuwe inzichten in de complexe 
regulering van het hartritme.”

“Ik was veertig, fit, 
sportief, deed veel aan 
mountainbiken en surfen.  
Ik hartpatiënt? Dat kon  
niet waar zijn.”
Patiënt Rob Baijens
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AUTOPSIE VERPLICHTEN
Als iemand onder de vijftig plots zonder duidelijke 
oorzaak thuis overlijdt, zou er standaard een autopsie 
of obductie in het ziekenhuis moeten plaatsvinden, 
vinden Saskia van der Crabben en Arthur Wilde. In 
Nederland gebeurt dat veel te weinig. Terwijl de kans 
groot is – zo’n 60 tot 70 procent – dat het om een 
erfelijke ziekte gaat.
Wilde: “In Engeland is een autopsie verplicht en 
wordt het vergoed, maar hier bestaat die verplichting 
niet. Op het moment dat iemand thuis overlijdt, 
houdt zijn ziektekostenverzekering op. Dan gaan de 
kosten voor transport en onderzoek naar de familie. 
Dat is een enorme belemmering. Als een jong 
iemand thuis plotseling overlijdt, heb je maar één 
kans om vast te stellen of het om een erfelijke ziekte 
gaat. Na de begrafenis of crematie is DNA-onderzoek 
niet meer mogelijk.”

“De rommelige organisatie rond plotse dood raakt 
me steeds weer”, zegt Van der Crabben. “We spreken 
weliswaar met de nabestaanden, maar helaas zit 
daar vaak veel tijd tussen. Huisartsen, cardiologen 
en andere medici zouden ons meteen moeten 
inschakelen, DNA moeten veiligstellen, zodat 
in overleg met de familie later altijd nog erfelijk 
onderzoek mogelijk is. Nu komen de vragen vaak te 
laat omdat nabestaanden – heel begrijpelijk – met 
andere dingen bezig zijn. Maar na enige tijd duikt 
vrijwel altijd de vraag op of het misschien erfelijk is, 
of broers, zussen, ouders of kinderen mogelijk ook 
risico lopen. Ik sprak onlangs nog een moeder die 
een kind van begin twintig had verloren. Ze had een 
enorme zoektocht afgelegd voor ze op de juiste 
plaats was met haar vragen. Deze mensen hebben 
al zoveel verdriet, dit zou juist gemakkelijk en goed 
geregeld moeten worden.”

“Ik zou invoering van de Engelse regeling toejuichen”, 
zegt Wilde, “omdat het de doodsoorzaak kan 
verhelderen en mogelijk een herhaling bij 
familieleden kan voorkomen. Dat is een politieke 
beslissing of iets dat verzekeraars kunnen regelen. 
Maar voorlopig is er niemand die het oppikt.”
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Studies bij muizen
Die kennis is weer van grote waarde bij het zoeken 
naar mogelijke nieuwe therapieën. Remme: “Als 
je weet hoe het probleem ontstaat, kun je ook 
gericht naar een medicijn zoeken. Dat kan bijvoor-
beeld met bestaande medicijnen waarvan we weten 
dat ze een effect op ionkanalen hebben. Gaat het 
om ver storing in die logistieke processen, dan kun 
je denken aan middelen die daar op ingrijpen. Ook 
het ‘blind’ testen van chemische stoffen en het 
ontwikkelen en testen van nieuwe geneesmidde-
len is mogelijk. Beide methoden zijn kostbaar, maar 
kunnen op termijn interessant zijn als blijkt dat ze 
op een nieuwe manier het probleem aanpakken.”
Remme bestudeert niet alleen mutaties die uit de 
patiënt en kliniek komen. Studies bij muizen die 
op willekeurige plaatsen mutaties in genen krijgen, 
kunnen bijvoorbeeld ook nieuwe inzichten ople-
veren. Een van die mutaties leidde tot plotse dood 
en ritmestoornissen, veroorzaakt door een niet 
eerder beschreven mechanisme: de ontregeling 
van de afbraak van essentiële aminozuren. Remme: 
“Mensen met diabetes of overgewicht hebben een 
verhoogd niveau van deze essentiële aminozuren 
in het bloed en een grotere kans op hartritmestoor-
nissen. Het is nog te vroeg om daar concrete 
conclusies aan te verbinden, maar het geeft aan 
hoe we ook via deze route meer inzicht in de 
mechanismen van plotse hartdood proberen te 
krijgen.”

Medicijngebruik en plotse hartstilstand
Cardioloog Hanno Tan is gegrepen door de vraag 
of je kennis over aangeboren ritmestoornissen ook 
kunt gebruiken in de algemene bevolking. “Onge-
veer twintig procent van de bevolking overlijdt aan 
een hartstilstand. Daarbinnen vormen erfelijke 
hartritmestoornissen een klein deel, maar de 
mechanismen die hierbij een rol spelen, zijn heel 
goed vergelijkbaar. Misschien is die kennis ook te 
gebruiken voor de bredere bevolking. Ik zoek onder 
andere naar voorspellende factoren. Kun je een 
hartstilstand of ritmestoornis misschien toch al 
zien aankomen en daarmee de kans op overlijden 
verminderen? En nauw daarmee samenhangend: 
zijn de reanimatiestrategieën buiten het ziekenhuis 
te verbeteren? Denk aan snellere aanrijtijden voor 

“We denken dat in sommige 
families complexe overervings-
patronen bestaan voor plotse 
hartdood, die niet worden  
veroorzaakt door mutaties in  
één gen.”
Hoogleraar Moleculaire cardiogenetica Connie Bezzina

ambulances. Of aan burgerhulpverleners, die via 
een app zien dat iemand in de buurt een hartstil-
stand heeft. Via die app krijgen zij informatie waar 
zij de dichtstbijzijnde automatische defibrillator 
(AED) kunnen vinden, waarmee zij die  
persoon kunnen reanimeren.”
Ook hier geldt dat grote aantallen patiënten een 
voorwaarde zijn voor kennisvorming. Kleine gene-
tische verschillen die de vatbaarheid voor een 
hartstilstand beïnvloeden, komen alleen dan 
bovendrijven. Tan leidt een groot Europees project 
waarin op dit moment de gegevens van meer dan 
90.000 patiënten uit tien verschillende landen zijn 
opgenomen. “Daarin kijken we ook naar het  
medicijngebruik, omdat we weten dat sommige 
medicamenten de kans op plotse hartdood kunnen 
verhogen. Verrassend genoeg zijn dat vaak mid-
delen die voor andere aandoeningen worden 
gebruikt, zoals depressie, kanker of een infectie. 
Ze blijken soms ook de werking van ionkanalen in 
het hart te beïnvloeden. Wij kijken in de grote 
database of we een link kunnen vinden tussen 
kleine variaties in genen en een grotere gevoelig-
heid voor hartstilstanden door dergelijke medi-
cijnen. Dat onderzoeksveld heet farmacogenetica 
en de resultaten ervan kunnen klinisch relevant 
zijn, omdat deze medicijnen door veel mensen 
worden gebruikt.”

Bij vrijwel elk onderzoek naar plotse hartdood is 
schaalgrootte cruciaal: samenwerking in consortia 
om voldoende patiënten te kunnen onderzoeken 
en uitwisseling van gegevens. Wilde wijst op twee 
zaken die in dat opzicht van belang zijn. “Op de 
eerste plaats is dat het vastleggen van richtlijnen 
met daarin de belangrijkste zaken rondom plotse 
hartdood. We hebben die onlangs opgesteld met 
veel inbreng van Amsterdamse kennis op dit 
gebied. En in Europees verband zijn diverse Euro-
pese Referentie Netwerken ingesteld – het netwerk 
voor zeldzame hartziekten wordt gecoördineerd 
vanuit Amsterdam UMC. Hierin werken deskun-
digen op het gebied van zeldzame ziekten nauw 
met elkaar samen. Niet alleen om meer kennis te 
verwerven, maar uitdrukkelijk ook om elke patiënt 
in Europa via dit netwerk de beste behandeling  
te geven.”
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