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In hoofdstuk 1 beschrijven wij een korte introductie en uiteenzetting van dit 
proefschrift. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een systemisch overzicht met meta-analyse beschreven 
die de prognostische waarde van vitaliteit, getest met lage dosis dobutamine  
echocardiografie (LDDE), vroeg na acuut myocardinfarct (AMI) evalueert. De  
belangrijkste conclusie van deze meta-analyse is dat er aanzienlijk meer acute 
ischemische hartziekten (instabiele angina pectoris, acuut hartinfarct en dood) 
optreden bij patiënten met bewezen vitaliteit vroeg na AMI die niet behandeld  
zijn met een primaire dotterbehandeling. Er wordt geen verschil in sterfte  
waargenomen. Deze toename van ischemische hartziekten resulteert in een ruime 
verdubbeling van het aantal revascularisatie procedures.  
De conclusie van deze meta-analyse lijkt gevolgen te hebben voor de klinische 
praktijk. Nu blijkt dat vitaal hartweefsel na een doorgemaakt hartinfarct een  
potentieel substraat vormt voor het ontstaan van ischemische hartziekten, zou 
een dotterbehandeling van de hartinfarct veroorzakende kransslagader zinvol 
kunnen zijn om acute ischemische hartziekten in de toekomst te voorkomen.  
Randomiserende studies zijn daarom nodig om te onderzoeken wat de  
voorspellende waarde van vitaliteit direct na een acuut hartinfarct  is bij patiënten  
die niet behandeld zijn met een primaire dotterbehandeling.  Randomisatie  
tussen optimale medicamenteuze behandeling en een revascularisatie-strategie 
is dan gewenst.
 
In hoofdstuk 3 beschrijven wij de grondgedachte en het ontwerp van de VIAMI trial.  
Een gerandomiseerde klinische trial welke onderzoekt of een dotterbehandeling  
met stent beter is dan een conservatieve (ischemie geleide) strategie in het 
voorkomen van het samengestelde primaire eindpunt (dood, acuut hartinfarct 
en instabiele angina pectoris) bij patiënten die zich presenteren met een acuut 
hartinfarct en behandeld zijn met trombolyse of te laat waren voor reperfusie  
therapie en bewezen vitaliteit hebben in het infarctgebied.  Alle criteria van inclusie  
en exclusie worden uitgebreid beschreven met de definities van de primaire en 
secundaire eindpunten.
 
Hoofdstuk 4 laat de belangrijkste resultaten van het VIAMI-trial zien na 1 jaar 
follow-up. Uiteindelijk hebben wij 216 patiënten met vitaliteit in het infarctgebied 
(vastgesteld met lage dosis dobutamine echocardiografie) gerandomiseerd  naar 
een invasieve of een conservatieve behandeling. 
In de invasieve groep (106 patiënten) werd een dotterbehandeling met  
stentplaatsing verricht van de hartinfarct veroorzakende kransslagader met  
eventueel abciximab als aanvullende behandeling. 
In de conservatieve groep (110 patiënten) werd een ischemie geleide behandeling  
verricht met een ischemie-test voor ontslag uit het ziekenhuis. Indien deze test 
positief was voor ischemie, werd een coronair angiogram sterk aanbevolen.  
Vijfenzeventig (75) patiënten zonder vitaliteit in het infarctgebied diende als  
registratie groep. 
Patiënten met vitaliteit in het infarct-gebied profiteren aanzienlijk van een  

 



134

vroege invasieve behandeling. Het primaire gecombineerde eindpunt (dood, 
acuut hartinfarct en instabiele angina pectoris) bedr oeg 7,5% in de invasieve 
groep en 17,3% in de conservatieve groep (Hazard ratio 0.42; 95% CI 0.18-0.96, 
p = 0.032). Tevens heeft de invasief behandelde groep een langdurig klachtenvrij 
beloop.
Er blijken geen significante verschillen te zijn tussen patiënten die behandeld 
werden met of zonder fibrinolyse. Beide patiëntengroepen tonen dezelfde  
voordelen. 
Bij de patiënten zonder vitaliteit in het infarct-gebied blijft het risico van terugkerende 
ischemische klachten laag.
 
In hoofdstuk 5 wordt de lange termijn follow-up beschreven van patiënten die zijn 
geïncludeerd in de VIAMI-trial (mediaan 8 jaar). In totaal werden er 291 patiënten 
geïncludeerd.  Tijdens deze lange termijn  werden 14 patiënten uit het oog verloren 
en derhalve als verloren beschouwd voor follow-up (4,8%).
Het klinische voordeel na 1 jaar van de dotterbehandeling met stentplaatsing 
van de hartinfarct veroorzakende kransslagader bij patiënten na een acuut  
myocardinfarct en bewezen vitaliteit in het infarct-gebied, blijft bestaan gedurende  
de lange follow up van 8 jaar. Het gecombineerde eindpunt van dood, hartinfarct 
en instabiele angina pectoris was 20,8% in de invasieve groep en 32,7% in de 
conservatieve groep (Hazard ratio 0.59; 95% CI 0.36-0.99, p = 0.049).
 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten beschreven van de echocardiografische follow  
up van de VIAMI-trial.  Wij hebben retrospectief 224 patiënten onderzocht met 
een goed te beoordelen uitgangs- en follow up echocardiogram. Patiënten  
ondergingen een vitaliteitstest binnen 72 uur na hun acute myocardinfarct. Een 
follow-up echocardiogram werd uitgevoerd gemiddeld 205 dagen na het acute  
myocardinfarct. In deze echocardiografische sub-studie werden patiënten  
verdeeld in drie groepen. Groep 1: bewezen vitaliteit met een revascularisatie 
procedure voor het follow-up echocardiogram. Groep 2: bewezen vitaliteit maar 
medicamenteus behandeld. Groep 3: geen aanwijzingen voor vitaliteit.  
Revascularisatie bij de patiënten met vitaliteit in de vroege fase na AMI resulteert in 
een aanzienlijke verbetering van de linkerventrikelfunctie. Zonder revascularisatie  
ontstaat er een toename in volume van de linkerventrikel met behoud van de  
linkerventrikel ejectiefractie (LVEF). Het ontbreken van vitaliteit resulteert in  
dilatatie van de linkerventrikel met verslechtering van de LVEF, ongeacht een 
eventuele revascularisatie. 
Het aantal vitale segmenten en een revascularisatie procedure tijdens de follow-up  
periode zijn onafhankelijke voorspellers voor LVEF verbetering, vooral bij patiënten  
met een lage LVEF ten tijde van hun uitgangs-echocardiogram. 

In hoofdstuk 7 is een voorspellingsmodel voor myocardiale vitaliteit ontwikkeld 
met gebruik van electrocardiografische parameters (ten tijde van opname en  
ontslag). Van alle patiënten die geïncludeerd zijn in de VIAMI-trial hadden  
uiteindelijk 213 patiënten met vitaliteit en 72 patiënten zonder vitaliteit een goed 
te beoordelen elektrocardiogram (ECG).



N

135

Het aantal pathologische Q golven en persisterende ST-segment elevatie (met 
of zonder positieve T golven) op het ontslag ECG waren allemaal sterke en  
onafhankelijke negatieve voorspellers voor het hebben van myocardiale vitaliteit 
(area under the curve (AUC) van 73%, 95% CI 66-80%).
Voor het berekenen van een score om het risico op myocardiale vitaliteit te  
voorspellen welke gemakkelijk in de klinische praktijk kan worden gebruikt,  
werden de regressie coëfficiënten geconverteerd naar risico scores. Met name 
bij een lage (1-3) en hoge (≥16) score is ons model toepasbaar in de klinische 
praktijk met respectievelijk een hoge en lage waarschijnlijkheid op myocardiale 
vitaliteit. Voor de tussenliggende risico scores (4-15) is een alternatieve tests aan 
te bevelen. 
 
In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste conclusies beschreven met een  
bespreking over de huidige en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen in 
de bepaling van myocardiale vitaliteit bij patiënten met ischemische hartziekten.


