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New York Times 

Waarom onderzoek?  
Omdat het werkt 
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Monogenetisch versus multifactorieel 

Myocardinfarct 

diabetes 

“erfelijke  hartziekten” 



Van der Harst P, et al. J Am Coll Cardiol. 2016; 68:1435-1448 



Van der Harst P, et al. J Am Coll Cardiol. 2016; 68:1435-1448 
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• Nederlands onderzoek toonaangevend in de wereld 

– DPP6 (VF gen) 

– Phospholamban 

– Lang QT syndroom / Brugada 

– Counseling 

– Organisatie 

– Informed consent van alle “cardiogenetische patiënten” 



Durrer Center for Cardiogenetic Research  

United we share, United we care 



• Datamanagement: 8 projects 

• eCRF building: 7 projects 

• Biobank: 29 projects 

• > 300.000 samples 
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Hart- en vaatziekten 
Borstkanker 
Prostaatkanker 
COPD 
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Cardiology, from bed to bench and vice versa 

 

Klinische data 

• Geneticas 

• GWAS 

• Biomarkers 

Cellen 

• Primary mouse and rat 
cardiomyocytes and fibroblasts 

• Stem cell derived human 
cardiomyocytes 

Animal models 

• Chirurgical models 

• Genetic models 

• (Neuro)hormonal models 

• Exercise models 

Fibrosis & 

Hypertrophy 

Cardiac 

function & 

Remodeling 

Organ 
•  

Langendorff 

 

Hartfalen 

Cardiale functie 

Gezondheid 

 

Cardiac 

function 

Extern 
Results from  

collaborations 



MRI: normale hartfunctie (mens) 



MRI: normale hartfunctie (muis) 



MRI: hartfunctie na infarct (mens) 



MRI: hartfunctie na infarct (muis) 



construction of a conditional  PLN R14 del mouse  

An additional exon with the R14 

deletion has been introduced in mice. 

The original exon can be removed 

with Cre recombinase. 





Biopsy outgrowth 

Yamanaka  

factors 

hiPSC colony 

van huid fibroblast naar induced Pluripotent Stamcel (iPS) 

Fibroblasts 

Hoes M & Van der Meer P, unpublished 



α-actinin 

iPS kunnen “hartspiercellen” worden 

Hoes M & Van der Meer P, unpublished 



Rek op deze “hartspiercellen” leidt tot verdikking 

Hoes M & Van der Meer P, unpublished 











Long C, et al. Science. 2014; 345:1184-1188 



Long C, et al. Science. 2014; 345:1184-1188 



Long C, et al. Science. 2014; 345:1184-1188 



Nature. 2016; 535:476-477 
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Gemeenschappelijke agenda 

• We doen ons onderzoek niet op u, maar met u! 

 

• Graag komen wij in contact met u 

– Opstellen agenda 

– In kaart brengen behoefte(s) 

– Aanscherpen protocollen 

– Genereren van ideeën en een agenda 



Conclusie 

• We kunnen hartziekten steeds beter behandelen 

maar er is nog veel te doen! 

• Moderne technieken zijn aanwezig en zullen de 

ontwikkelingen versnellen  

• Het Nederlandse CV onderzoek werkt met u aan 

een toekomst met minder (erfelijke) hartziekten 

 


