
Samenvatting 

 

Dit promotieonderzoek richtte zich op kwantitatief meten van de linker ventrikel functie bij hartfalen.  

Hoofdstuk 2 is een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot driedimensionale 

echocardiografie (3DE).  

Hoofdstuk 3 toont aan dat bij gebruik van 3DE het niet nodig is om de echokop precies op de apex van 

de linkerventrikel te zetten, mits de volledige linkerventrikel binnen het gescande volume valt. Omdat 

de echografist meerdere posities op de borst van de patiënt kan uitproberen kan er zo een optimale 

beeldkwaliteit worden bereikt. 

In hoofdstuk 4 werd 2- en 3DE-meting van linkerventrikel volumes en ejectiefractie, vergeleken met 

MRI als gouden standaard. Een groep infarctpatiënten en gezonde vrijwilligers onderging hiertoe 2- en 

3DE, en MRI.  Linkerventrikel volumina en ejectiefractie werd gemeten met deze drie modaliteiten. 

Intra- en interobserver variabiliteit en vergelijking met MRI was beter voor 3D, dan voor 2DE.  

Hoofdstuk 5 was een longitudinale studie van beloop van linkerventrikel volumina en ejectiefractie na 

het hartinfarct in 33 patiënten. Het bleek dat met 3DE kort na het infarct, postinfarct vergroting van de 

linkerventrikel in de verdere toekomst kan worden voorspeld door de sphericiteitsindex, een nieuwe 

variabele met een hoge voorspellende waarde.  

In hoofdstuk 6 wordt het eerste systeem voor meten van dyssynchronie op basis van semi-

automatische endocardcontourdetectie beschreven. Hiermee werden polar maps gegenereerd waarmee 

regionale linkerventrikel contractiliteit en timing met kleurcodering wordt weergegeven.  

Echocontrastmiddelen zijn bedoeld om zichtbaarheid van de endocardcontour te verbeteren, maar 

omdat deze middelen de intertrabeculaire ruimte opvullen tonen ze de buitenste contour. Hoofdstuk 7 

toont aan dat linkerventrikel volumina gemeten met 3DE groter zijn na gebruik van echocontrast. De 

reproduceerbaarheid van de metingen werd echter niet beter, waarschijnlijk omdat onze 

patiëntengroep een goed echovenster had.  

Tot nu toe waren echografische methoden voor het bepalen van cardiale dyssynchronie gebaseerd op 

metingen van timing van contractie van de verschillende segmenten van de linker ventrikel. Het feit 

dat een deel van deze segmenten nauwelijks contractie vertoont werd genegeerd. Met of zonder 

dyssynchronie dragen deze segmenten nauwelijks bij aan globale linkerventrikelfunctie en 

resynchronisatie zal mogelijk niet leiden tot verbetering. In hoofdstukken 8 en 9 tonen we aan dat 

correctie van dyssynchronieparameters voor segmentele contractiliteit, sensitiviteit voor veranderingen 

tijdens acute resynchronisatietherapie verbetert en voorspellende waarde van response op 

resynchronisatietherapie verbetert. 

 


