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Samenvatting 
 
Onderzoek naar het microbioom is de laatste jaren enorm in opkomst geraakt. Het 
microbioom blijkt belangrijke rollen te vervullen in verschillende ziekten, waaronder hartfalen 
en depressie. Hartfalen en depressie zijn onderling sterk gerelateerd, zij hebben een 
versterkend effect op elkaar. Therapieën die worden voorgeschreven voor hartfalen hebben 
niet altijd gunstige effecten op depressie en vice versa. Wellicht is ook het microbioom van 
belang in de relatie tussen hartfalen en depressie en kan deze perspectief bieden voor een 
nieuwe therapie. In deze scriptie is daarom onderzocht of het microbioom een rol speelt in 
het ontstaan van een depressie na hartfalen en of er mogelijkheid is tot een therapie die 
goed aansluit bij deze drie onderdelen. 

Hartfalen zorgt voor circulerende ontstekingsfactoren en ischemie en kan een 
verandering in de darmflora induceren. Deze factoren zijn het begin van verschillende routes 
die onder andere kunnen leiden tot verlaagde serotonine concentraties in de hersenen en 
een verstoring in de overdracht van neurotransmitters. Deze effecten kunnen leiden tot het 
ontstaan van een depressie. Een goede optie voor een therapie zou op het glucagon-like 
peptide-1 (GLP-1) gebaseerd kunnen zijn. Dit incretine wordt aangemaakt door L-cellen in de 
darm en heeft gunstige effecten op zowel hartfalen als depressie. GLP-1 kan de serotonine 
concentratie verhogen, de inflammatoire respons verminderen en de risicofactoren voor het 
ontstaan van hartfalen reduceren. De afgifte ervan kan gestimuleerd worden door gebruik 
van probiotica en prebiotica, welke tevens kunnen zorgen voor een gezonde darmflora. 
Tevens zijn er al GLP-1 receptor agonisten en dipeptyl peptidase IV (DPP-IV) remmers – 
DPP-IV is een enzym dat GLP-1 afbreekt –- op de markt als therapie voor diabetes en 
obesitas. Een combinatie therapie van een pro- of prebioticum met een DPP-IV remmer zou 
ideaal kunnen zijn. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat het microbioom wel degelijk een rol kan spelen 
in het ontstaan van depressie na hartfalen. Ook is er mogelijkheid tot een goede therapie in 
de vorm van het verhogen van de GLP-1 concentraties. Onderzoek kan de rol van het 
microbioom in het ontstaan van depressie na hartfalen in de toekomst bevestigen. Daarnaast 
zal ook de haalbaarheid van een therapie op basis van GLP-1 moeten blijken uit verder 
onderzoek. Met deze kennis kan in de toekomst een geschikte oplossing gevonden worden 
voor de gelijktijdige behandeling van hartfalen en depressie.  
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1. Introductie 
 
Hartfalen en depressie zijn tegenwoordig veelvoorkomende aandoeningen. In 2014 leed 
1,8% van de Nederlandse bevolking aan een hartaandoening en zelfs 7,5% aan een 
depressie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016a). Hartaandoeningen waren in 2014 
verantwoordelijk voor het overlijden van zo’n 21.659 mensen (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2016b) en in dat zelfde jaar pleegden 838 mensen zelfmoord vanwege psychische 
problemen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016c), waarvan depressie een grote 
oorzaak kan zijn (Bear et al., 2007). 
 
Het is al enige tijd bekend dat deze aandoeningen met elkaar in verband staan. Hartfalen 
geeft een hogere kans op het ontwikkelen van depressie (Parissis et al., 2005) en depressie 
zorgt voor een slechtere uitkomst bij patiënten met hartfalen (Rozzini et al., 2002). De 
prevalentie van depressie is vier tot vijf keer hoger in patiënten met hartfalen dan in gezonde 
personen (Gottlieb et al., 2004; Parissis et al., 2005). 
 
Het microbioom bestaat uit alle micro-organismen die zich op het lichaam bevinden, waarvan 
een groot deel in het maagdarmstelsel te vinden is (Savage, 1977). Ook het microbioom zou 
zowel aan hartfalen als aan depressie gerelateerd zijn (Kitai et al., 2016; Sherwin et al., 
2016). De rol van het microbioom in het ontstaan van depressie na hartfalen is tot nu toe 
weinig tot niet onderzocht. Als het zo is dat het de darmflora een belangrijke factor is in de 
relatie tussen hartfalen en depressie, dan biedt dit mogelijkheden om een target te vinden 
waarmee nieuwe therapieën kunnen worden ontwikkeld. Omdat hartfalen en depressie vaak 
samen voorkomen is het van groot belang dat er een therapie beschikbaar is die gunstige 
effecten biedt voor beide aandoeningen. 
 
Dit leidt tot de vraag: Wat is de rol van het microbioom in het ontstaan van depressie na 
hartfalen en bestaat er een geschikte therapie? 
 
Om tot een antwoord op deze vraag te komen zullen hartfalen, depressie en het microbioom 
zowel kort individueel besproken worden, als ook de verbanden die zij met elkaar hebben. 
Verder zal een beperkt aantal standaard therapieën van de drie onderdelen uitgelicht worden 
en wordt hun invloed op de andere schakels besproken. Ten slotte zal worden gekeken of er 
een mogelijkheid is tot een therapie is die rekening houdt met gunstige effecten op zowel 
hartfalen en depressie, als het ook het microbioom. 
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2. Individuele onderdelen 
 

2.1 Hartfalen 
 
Hartfalen is een brede term die aangeeft dat het hart het bloed niet goed genoeg rond kan 
pompen om aan de behoefte van het lichaam te voldoen. Dit kan ontstaan na een 
ingrijpende gebeurtenis, zoals een myocard infarct, ischemie en problemen met de 
hartkleppen of het pericard, waardoor de hartspier zwaar beschadigd is (Bogaev & Meyers, 
2015; Hall & Guyton, 2015). Ook een hoge bloeddruk en diabetes leiden tot hartfalen 
(Mahmood & Wang, 2013). Door deze beschadiging kan het hart het bloed minder goed rond 
pompen. Hierdoor vermindert het hartminuutvolume (of cardiac output) en stijgt de veneuze 
bloeddruk. Sympathische reflexen treden snel op en versterken de hartspier, waardoor het 
hartminuutvolume kan verdubbelen en de patiënt buiten acuut gevaar is. Toch kan het 
weken tot maanden duren voor het hart weer hersteld is en in sommige gevallen kan het hart 
zich niet volledig herstellen. (Hall & Guyton, 2015)  
 
Twee van de vele middelen die behoren tot de standaard therapie bij hartfalen zijn 
angiotensin-converting-enzyme (ACE) remmers en bètablokkers. ACE-remmers inhiberen 
het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS). Activatie van dit systeem zorgt voor de 
aanmaak van angiotensine II, wat leidt tot vasoconstrictie, en daarmee een verhoogde 
bloeddruk, en hypertofie. Deze processen dragen bij aan het ontwikkelen van hartfalen. (De 
Mello & Danser, 2000; Emdin et al., 2015) Bij inhibitie van het RAAS vindt vasodilatatie 
plaats en worden de preload en indirect de afterload verkleind. Ook wordt bij inhibitie de 
excretie van natrium en water door de nieren gestimuleerd (Bogaev & Meyers, 2015), wordt 
cytokine productie onderdrukt (Andersson et al., 2002) en vindt een remming van remodeling 
plaats (Khattar, 2003). 
 
Bètablokkers zijn antagonisten voor de bèta-adrenerge receptoren op het hart (Frishman et 
al., 2005). Het blokkeren van de bèta-adrenerge receptoren leidt er toe dat de 
hartslagfrequentie en de contractiliteit van het hart omlaag gaan (Frishman et al., 2005) en 
dat de veneuze druk omhoog gaat (Bogaev & Meyers, 2015). Bètablokkers zouden om deze 
effecten schadelijk kunnen zijn bij hartfalen, maar het blijkt dat langdurige blokkade van de 
bètareceptoren op het hart toch gunstige effecten heeft (Swedberg et al., 1980; Waagstein et 
al., 1975) door vermindering van het zuurstofverbruik, en daarmee voorkomen van ischemie, 
en verminderd afsterven van hartspierweefsel (Bogaev & Meyers, 2015). Ook zouden 
bètablokkers remodeling terug kunnen draaien (Khattar, 2003). Bètablokkers worden voor 
diverse aandoeningen voorgeschreven, bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk, angina pectoris, 
aritmie, hartfalen en als preventie na een myocard infarct (van Melle et al., 2006).  
 

2.2 Microbioom 
 
Het menselijk lichaam bestaat uit 1013 cellen en wordt bevolkt door zo’n 1014 microben, 
waarvan zich een groot deel in het maagdarmstelsel bevindt (Savage, 1977). De grootste 
groep van deze microben bestaat uit bacteriën (Andoh, 2016). Deze bacteriën zijn betrokken 
bij de vertering van voedsel in de mens (Kitai et al., 2016) en de bacteriële samenstelling kan 
onder andere op basis van het dieet dat wordt genuttigd variëren (De Filippo et al., 2010). 
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Het microbioom in het maagdarmstelsel, ook wel de darmflora, heeft nog meer functies, 
zoals de ontwikkeling en het functioneren van mucosale barrières, het controleren van de 
opname van voedingsstoffen, helpen bij het de groei van immunologische weefsels en 
voorkomen dat  pathogene microben zich uitbreiden (Hooper & Gordon, 2001). 
 
Er bestaan verschillende therapieën welke gebruikt kunnen worden bij problemen met de 
darmflora. Hier zullen probiotica, prebiotica en antibiotica besproken worden. Zo worden 
probiotica, preparaten met bacteriën, gebruikt als middel om ‘goede’ bacteriën over te 
brengen. (Neves et al., 2015) Bifidobacterium en Lactobacillus worden gezien als soorten die 
een positief effect hebben op de darmflora. Zij worden daarom vaak toegevoegd aan 
voedingsmiddelen zoals yoghurt. Stammen van deze soorten blijken in mensen namelijk een 
antidiabetisch en antioxidatief effect te hebben. (Ejtahed et al., 2012) Ook kunnen 
Lactobacilli eiwitten produceren die ACE remmen (Sobol, 2014). Muizen op een hoog vet 
dieet die werden behandeld met een probioticum lieten verminderde gewichtstoename, 
verminderde insulineresistentie en verhoogde concentraties van butyraat zien. Butyraat is 
een korteketenvetzuur en stimuleert de afgifte van glucagon-like peptide-1 (GLP-1) door 
intestinale L-cellen. (Yadav et al., 2013) GLP-1 is een hormoon dat onder andere insuline 
afgifte stimuleert en handhaaft en de eetlust reguleert (Reimann et al., 2008). Tegenwoordig 
worden al therapieën gebaseerd op GLP-1 gebruikt voor de behandeling van diabetes. Er 
wordt dan gebruik gemaakt van GLP-1 receptor agonisten of dipeptyl peptidase IV (DPP-IV) 
remmers, welke de afbraak van GLP-1 tegen gaan. (Salles et al., 2015) 
 
Ook prebiotica behoren tot de reguliere therapie, deze bevatten energiebronnen die de 
groei van de goede bacteriën stimuleren (Neves et al., 2015). Ook hier leidt de groei van 
deze bacteriën tot een toegenomen afgifte van GLP-1 (Cani et al., 2007). 
 
Als laatste kunnen er antibiotica gebruikt worden, om de aanwezigheid van schadelijke of 
ongewenste bacteriën tegen te gaan (Neves et al., 2015). Zo kan vancomycine het aantal 
Firmicutes, Bacteroideten en Proteobacteriën omlaag brengen bij obesitas, wat leidt tot een 
verminderde gewichtstoename en verbeteringen op het gebied van de afweer en 
metabolisme (Murphy et al., 2013). Antibiotica hebben echter een groot nadeel. Bacteriën 
kunnen er immers resistentie voor ontwikkelen, waardoor de therapie niet meer werkt. 
(Neves et al., 2015) 
 

2.3 Depressie 
 
Waarschijnlijk heeft 20% van de populatie gedurende zijn of haar leven last van een of 
meerdere periodes van depressie. Een depressie is een ernstige aandoening waarbij men 
langdurig neerslachtig is en het gevoel heeft zijn emotionele staat niet zelf te kunnen 
controleren. Wanneer zij niet behandeld wordt, duren perioden van depressie meestal vier 
tot twaalf maanden en is er 50% kans dat de depressie terug komt. Depressie is tevens een 
van de grootste oorzaken van zelfmoord. (Bear et al., 2007) In 2014 was zelfdoding naar 
aanleiding van psychische problemen de doodsoorzaak van 838 Nederlanders. (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2016b, 2016c) Depressies vormen, zeker wanneer zij niet 
behandeld worden, een steeds groter probleem. 
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De symptomen van een depressie variëren van slaap- en eetproblemen tot moeite hebben 
om te concentreren. Omdat deze problemen zo uiteenlopen moeten er wel meerdere 
hersendelen bij betrokken zijn waarvan het functioneren verandert. (Bear et al., 2007)  
 
Er zijn in ieder geval twee hypothesen wat betreft het ontstaan van depressies. De 
monoamine hypothese stelt dat depressie het gevolg is van een tekort van serotonine en/of 
noradrenaline in de hersenen, waardoor deze systemen niet meer voldoende werken. De 
kwetsbaarheid-stress hypothese gaat er van uit dat een combinatie van genetische aanleg 
en blootstelling aan stress in de hypothalamus-hypofyse-bijnier as (HPA-as) samenkomen 
en zo tot een depressie kunnen leiden. (Bear et al., 2007) 
 
De meeste gangbare antidepressiva, een standaard therapie bij depressie, grijpen echter 
alleen aan op het serotonine en/of noradrenaline systeem. Zij zorgen ervoor dat de 
hoeveelheid serotonine en noradrenaline in de hersenen omhoog gaat. (Bear et al., 2007)  

3. Relaties tussen de onderdelen 
 

3.1 Hartfalen en microbioom 
 
Patiënten met hartfalen kunnen schade aan de darm mucosa ontwikkelen. Deze schade kan 
op verschillende manieren ontstaan. Zo is de concentratie TNF-alfa verhoogd in patiënten 
met hartfalen (Kitai et al., 2016) en dit kan zorgen voor een verstoring van de barrière functie 
van de darm mucosa (Sandek et al., 2008). Ook kan de bloedvoorziening in de darmen 
verminderd zijn na hartfalen, wat zorgt voor ischemie in de villi (Sandek et al., 2008). Tevens 
zorgt ischemie voor een verandering in de samenstelling van de darmflora (Wang et al., 
2013). Deze schade aan de darm mucosa leidt er toe dat de permeabiliteit toeneemt. 
Wanneer de permeabiliteit van de darm mucosa verhoogd is, kunnen stoffen in de circulatie 
terecht komen. Zo ook een endotoxine, lipopolysaccharide (LPS), wat zich in de celwand van 
Gram-negatieve bacteriën bevindt. LPS kan vervolgens macrofagen en monocyten 
activeren, welke meer ontstekingsfactoren vrij kunnen geven. (Sandek et al., 2007)  
 

3.1.1 TMAO 
Andere stoffen afkomstig van bacteriën in de darm zijn metabolieten. Deze metabolieten zijn 
ook in staat een ontsteking bevorderen. Een voorbeeld van zo’n metaboliet is trimethylamine 
(TMA), wat wordt geoxideerd tot TMA-oxide (TMAO) door flavine monooxygenase enzymen 
in de lever. Vervolgens kan dit in de circulatie terecht komen. Verhoogde 
plasmaconcentraties van TMAO zouden een risicofactor voor cardiovasculaire ziekten 
kunnen zijn. (Kitai et al., 2016) In een follow-up studie met meer dan 4.000 deelnemers 
bleken verhoogde TMAO concentraties een ingrijpende gebeurtenis betreffende het hart over 
een periode van 3 jaar te kunnen voorspellen, onafhankelijk van andere risicofactoren (Tang 
et al., 2013). In een klinische studie in 2014 werd gevonden dat de TMAO concentraties 
verhoogd waren bij patiënten met hartfalen in tegenstelling tot de gezonde controles. Deze 
verhoogde concentraties werden geassocieerd met een 3,4 keer groter risico op overlijden. 
(Tang et al., 2014) 
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3.1.2 Therapieën 
Therapie gericht op het verlagen van TMAO concentraties zijn vooral bestudeerd in chronic 
kidney disease (CKD) en diabetes, waarin TMAO ook een belangrijke rol speelt (Kitai et al., 
2016). Wanneer bij CKD gedurende 6 maanden probiotica wordt gegeven leidt dit tot een 
verbetering van de symptomen en de kwaliteit van leven (Ranganathan et al., 2010). 
Waarschijnlijk zouden probiotica ook bij hartfalen een mogelijke therapie kunnen bieden 
(Gan et al., 2014). Antibiotica en prebiotica zorgen in diabetes patiënten voor een 
verbetering in de aangetaste permeabiliteit van de darm en voor een vermindering van 
ontsteking (Everard et al., 2011). Er moet nog onderzocht worden of deze gunstige effecten 
ook optreden wanneer deze therapieën worden ingezet bij hartfalen (Kitai et al., 2016). 
 
Propranolol, een bètablokker, laat naast zijn herstellend vermogen op hart en bloedvaten 
ook gunstige effecten zien in de darmen. In ratten voorkomt propranolol de groei en 
translocatie van bacteriën. (Pérez-Paramo et al., 2000) Enalapril, een ACE remmer, blijkt de 
perfusie van de darmen te stimuleren (Kincaid et al., 1998). Dit kan zorgen voor verbetering, 
door een verlaging van de permeabiliteit in de darmwand (Sandek et al., 2008).  
 

3.2 Microbioom en depressie 
 
De relatie tussen de darmflora en depressie wordt beschreven door de zogenoemde ‘gut-
brain axis’. Dit is een communicatie systeem tussen de hersenen en het darmstelsel dat 
beide kanten op werkt. De hersenen grijpen in op immunologische en gastro-intestinale 
functies, wat invloed heeft op de samenstelling van de darmflora. De darmflora maakt dan 
weer neurotransmitters en metabolieten aan die hun effect uitoefenen op de hersenen. 
(Schmidt, 2015) Er zijn verschillende routes waarlangs de darmflora invloed kan uitoefenen 
op de regulatoire processen in de hersenen. Zo kan de darmflora de nervus vagus activeren, 
wat effect kan hebben op het gedrag. De darmflora kan de permeabiliteit van de 
bloedhersenbarrière beïnvloeden door de expressie van tight junction eiwitten. Bij een tekort 
aan deze eiwitten wordt de permeabiliteit van de bloedhersenbarrière groter en kunnen er 
stoffen passeren. (Braniste et al., 2014) Cytokinen en metabolieten die worden 
geproduceerd door bacteriën kunnen vanuit de darm de hersenen bereiken, waar ze de 
overdracht van neurotransmitters en zo het gedrag kunnen beïnvloeden. (Bravo et al., 2011; 
Evrensel & Ceylan, 2015; Sherwin et al., 2016) 

3.2.1 Brain derived neurotrophic factor (BDNF) 
BDNF is een neurotrofine die belangrijk is voor het geheugen en de plasticiteit van de 
hersenen (Sherwin et al., 2016). Lage levels van BDNF worden geassocieerd met depressie 
en een deel van het werkingsmechanisme van antidepressiva berust op het verhogen van 
BDNF levels (Martinowich et al., 2007). Een verandering in de samenstelling van de 
darmflora, bijvoorbeeld door het toedienen van een antibioticum, kan zorgen voor een 
verminderde aanmaak van BDNF in de hippocampus (Desbonnet et al., 2015) en kan zo 
leiden tot depressie.   

3.2.2 Serotonine 
Serotonine is een neurotransmitter die belangrijk is bij de signaaloverdracht in de hersenen. 
Een tekort hiervan is een belangrijke oorzaak van depressie. Veel therapieën voor het 
behandelen van depressie, zoals tricyclische antidepressiva (TCA) en selectieve serotonine 
heropname remmers (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs), richten zich dan ook op 
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het verhogen van de serotonine concentratie in de synapsspleet. (Bear et al., 2007) 
Serotonine komt niet alleen in het centraal zenuwstelsel voor, maar ook in het 
maagdarmstelsel. Hier is het betrokken bij de pijnperceptie, motiliteit van de darmen en 
regulatie van secretie door het maagdarmstelsel. Serotonine wordt gesynthetiseerd uit 
tryptofaan, dus de beschikbaarheid van tryptofaan is belangrijk om de serotonine 
concentratie te handhaven. (Borre et al., 2014) Bifidobacterium infantis heeft invloed op het 
metabolisme van tryptofaan en zorgt zo voor een verhoogde concentratie van tryptofaan 
(Desbonnet et al., 2008). Een vergrote beschikbaarheid van tryptofaan kan leiden tot een 
verhoogde concentratie serotonine, waardoor de kans op depressie kleiner wordt. 

3.2.3 Therapieën 
De invloed van de darmflora op het ontstaan van depressie en angst is verder vooral 
onderzocht in diermodellen door het toedienen van verschillende bacteriën, welke 
uiteenlopende effecten teweeg brengen. 
 
Campylobacter jejuni zorgt bij ratten voor het vertonen van angstiger gedrag (Lyte et al., 
1998), terwijl verschillende stammen van Bifidobacterium en Lactobacillus juist leiden tot 
lagere depressie en angst scores (Bravo et al., 2011; Desbonnet et al., 2010; Dinan et al., 
2013; Messaoudi, Lalonde, et al., 2011). In een dubbel blind onderzoek, waarbij gezonde 
personen gedurende dertig dagen een probioticum met Bifidobacterium en Lactobacillus of 
een placebo kregen, bleken psychologische stress en cortisol levels verlaagd bij de 
probioticum groep (Messaoudi, Violle, et al., 2011). 
 
Aangezien prebiotica de groei van Bifidobacterium en Lactobacillus kunnen stimuleren 
(Neves et al., 2015), zouden deze op een zelfde manier kunnen bijdragen aan het verlagen 
van stress en depressie. 
 
Antibiotica daarentegen verminderen de diversiteit van de darmflora (Dethlefsen et al., 
2008) en een case-controle studie wijst uit dat het risico op depressie verhoogd is na het 
volgen 2 of meer antibiotica kuren (Lurie et al., 2015). Zoals eerder vermeld kunnen 
antibiotica tevens zorgen voor verlaagde BDNF levels in de hippocampus. Deze 
veranderingen in BDNF levels hangen samen met veranderingen in gedrag (Bercik et al., 
2011). 
 

3.3 Hartfalen en depressie 
 
Naast de invloed van leeftijd, geslacht en dagelijkse bezigheden is ook hartfalen 
geassocieerd met depressie. Patiënten met hartfalen leiden vier tot vijf keer vaker aan een 
depressie dan de rest van de populatie, waarbij de ernst van het hartfalen en de prevalentie 
van depressie positief gecorreleerd zijn. (Freedland et al., 2003; Parissis et al., 2005) 
Depressie bij patiënten met hartfalen wordt echter vaak niet gediagnosticeerd en daarom ook 
weinig behandeld (Wallenborn & Angermann, 2013). 

3.3.1 Neurohormonale activatie 
Door de stress van hartfalen wordt de HPA-as en het autonome zenuwstelsel geactiveerd. 
Dit veroorzaakt vasoconstrictie en vergroting van het bloedvolume, wat leidt tot een 
verhoogde bloeddruk. Verhoging van de bloeddruk verslechtert de hartfunctie en zorgt voor 
activatie van het RAAS en verergert het hartfalen. (Pepper & Lee, 1999) Tevens zorgt 
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sympathische activatie voor pro inflammatoire effecten (Pongratz & Straub, 2014). Deze 
routes worden ook gelinkt aan het ontwikkelen van depressie (Plotsky et al., 1998). 

3.3.2 Pro inflammatoire cytokinen 
Patiënten met hartfalen hebben een verhoogde concentratie van verschillende pro 
inflammatoire cytokinen, zoals interleukine-1 (IL-1), IL-2, IL-6, IL-10 en tumor necrosis factor 
(TNF). Deze cytokinen dragen bij aan het ontwikkelen van hartfalen. Eerst hebben deze 
cytokinen een beschermde rol, maar naarmate het hartfalen erger wordt zullen zij dit 
ontstekingsproces nog meer versterken. (Blum & Miller, 2001; Nair et al., 2012; Tousoulis et 
al., 2010) De ontsteking begint lokaal, maar kan uitbreiden tot een systemische ontsteking 
(Sluiter et al., 1993). Hierbij kan de functie van de bloed-hersenbarrière aangetast worden 
(Ter Horst et al., 1997; Van der Werf et al., 1995). Vooral TNF-alfa kan de permeabiliteit van 
de bloedhersenbarrière verhogen (Mark & Miller, 1999), waardoor ontstekingsmediatoren de 
hersenen binnen kunnen dringen. Ook depressie wordt geassocieerd met een activatie van 
het immuunsysteem (Müller et al., 2011; Raison et al., 2006) en dus met een verhoging in de 
concentratie ontstekingsmediatoren. 

3.3.3 Therapieën 
Aangezien hartfalen en depressie vaak samen voor blijken te komen en zij elkaar 
beïnvloeden, zou het zo kunnen zijn dat therapieën voor de ene aandoening mogelijk ook 
een gunstig effect geven op de andere aandoening. De resultaten van studies naar de 
effecten van antidepressiva op hartfalen lopen erg uiteen en spreken elkaar tegen. Zo blijkt 
uit een trial uitgevoerd in Nederland (Myocardial INfarction and Depression – Intervention 
Trial, MIND-IT) geen effect van antidepressiva na een myocard infarct, gedurende een 
follow-up van 18 maanden (van Melle et al., 2007). De SADHART studie zag wel een trend, 
maar hadden zij niet genoeg power om de invloed van sertraline (een SSRI) na een myocard 
infarct te analyseren (Glassman et al., 2002). Daar tegenover staat een studie van 
Leftheriotis et al. (2010) waarin gunstige effecten van sertraline werden gevonden in non-
depressieve patiënten met ischemisch hartfalen. Ook zou het kunnen dat antidepressiva een 
negatieve invloed hebben via pathways die niet gerelateerd zijn aan depressie (Liu et al., 
2013). Zo verhogen tricyclische antidepressiva het risico op een acuut myocard infarct 
(Cohen et al., 2000) en zorgt behandeling met SSRI bij patiënten met hartfalen voor een 
hogere mortaliteit (Sherwood et al., 2007).  
 
Omgekeerd zou het ook zo kunnen zijn dat medicatie gebruikt bij hartfalen een effect zou 
kunnen hebben op het ontwikkelen of verloop van een depressie. Er bestaan verschillende 
soorten bètablokkers waarvan een hydrofiele bètablokker, bijvoorbeeld atenolol, minder 
bijwerkingen zou geven in het centraal zenuwstelsel dan een lipofiele bètablokker zoals 
propranolol. Dit omdat lipofiele stoffen zich makkelijker over de bloed-hersenbarrière kunnen 
verplaatsen. (Fodor et al., 1987) Deze hypothese wordt ondersteund door een Nederlandse 
studie waarin patiënten met een hoge bloeddruk een lipofiele bètablokker of geen 
bètablokker voorgeschreven kregen. Hier werden hogere depressie scores (op basis van de 
Patient Health Questionnaire 9, PHQ-9) gevonden bij gebruik van een lipofiele bètablokker, 
dan wanneer geen bètablokker werd gebruikt. (Ringoir et al., 2014) Een studie van van Melle 
et al. (2006) wijst echter uit dat het voorschrijven van bètablokkers in het eerste jaar na een 
myocard infarct geen hogere kans geeft op het ontwikkelen van een depressie. Desondanks 
was er wel een zichtbare trend waar te nemen in de stijging van depressie scores (op basis 
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van Beck Depression Inventory, BDI) bij patiënten die langdurig bètablokkers gebruiken of 
die een hogere dosis nemen. 
 
Over de effecten van ACE remmers op depressie is nog niet veel bekend. Wel blijken ACE 
remmers, captopril en enalapril, de cognitieve functies en met name het geheugen te kunnen 
verbeteren (Mondadori & Etienne, 1990). Hierbij geeft captopril een beter effect dan 
enalapril. Mogelijk is dit te verklaren door het vermogen van deze stoffen om de 
bloedhersenbarrière passeert en een effect kan bewerkstelligen in de hersenen. Hoe 
lipofieler het molecuul, hoe makkelijker dit de bloedhersenbarrière kan passeren. Enalapril is 
een hydrofiele stof en geeft daarmee minder effect in de hersenen. (Gohlke et al., 1989) 
Captopril is lipofiel (Berecek & Zhang, 2013) en kan daarom meer effect geven. Hoewel dit 
verder niet onderzocht is, geven patiënten aan dat ACE remmers hun stemming verhogen 
(Domeney, 1994). 
 

4. Algehele samenhang 
 
Nu de onderlinge relaties tussen de onderdelen duidelijk zijn komen we tot de samenhang 
van alle drie onderdelen. 
 
Bij hartfalen vindt een lokale ontsteking plaats, die uit kan breiden naar een systemische 
ontsteking. Hierbij worden ontstekingsfactoren vrijgegeven, welke de darmwand kunnen 
beschadigen. Ook ischemie, wat ontstaat als gevolg van een verminderde doorbloeding van 
de darmen, kan voor beschadiging zorgen. Een beschadigde darmwand heeft een grotere 
permeabiliteit, waardoor toxinen en metabolieten van bacteriën in de circulatie terecht 
kunnen komen. Wanneer deze stoffen zich in de circulatie bevinden kunnen zij daar 
macrofagen en monocyten activeren, welke nog meer ontstekingsfactoren uit zullen 
scheiden. Ook vindt een verandering in de samenstelling van de darmflora plaats. 
 
Metabolieten en ontstekingsfactoren die vanuit de darm in de circulatie komen kunnen in de 
hersenen arriveren en de overdracht van neurotransmitters (zoals serotonine) en het gedrag 
beïnvloeden. Tevens kan de verandering in de samenstelling van de darmflora zorgen voor 
een verminderde aanmaak van BDNF en metabolisatie van tryptofaan. Omdat tryptofaan de 
grondstof is voor serotonine, zal dit leiden tot een verminderde aanmaak van serotonine. 
Lage concentraties van BDNF en serotonine geven beide onafhankelijk van elkaar 
aanleiding tot het ontstaan van een depressie. 
 
In Figuur 1 worden zowel de, reeds bekende, directe relaties tussen hartfalen en depressie, 
als ook bovenstaand besproken route via het microbioom weergegeven in een schema. 
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Figuur 1. Schematisch overzicht van de routes tussen hartfalen en depressie, zowel direct als via het microbioom. 
Effecten van GLP-1 zijn in groen weergegeven. 

 
5. Klinische implicaties 
 
De therapieën die eerder zijn besproken werken effectief voor de aandoening waarvoor ze 
bedoeld zijn – hartfalen dan wel depressie – maar de effecten die de therapie heeft op de 
overige onderdelen zijn schadelijk, vaak nog niet goed onderzocht of de onderzoeken 
spreken elkaar tegen. Idealiter zou er een therapie gebruikt worden die gunstige effecten 
heeft op alle drie onderdelen. Op glucagon-like peptide-1 (GLP-1) gebaseerde therapieën 
worden al gebruikt voor obesitas en diabetes, maar zou ook hier heel geschikt kunnen zijn. 
Zoals eerder besproken is GLP-1 een incretine, een hormoon dat wordt geproduceerd door 
intestinale L-cellen. In de eerder genoemde studie van Yadav et al. (2013) werden muizen 
op een hoog vet dieet behandeld met VSL#3, een probiotisch preparaat dat acht levende 
gevriesdroogde bacteriestammen bevat. Deze bacteriën behoren tot de normale darmflora 
en het preparaat bevat vier Lactobacillus stammen, drie Bifidobacterium stammen en een 
Streptococcus. (Chapman et al., 2006) Het toedienen van VSL#3 leidt in muizen tot een 
verandering in de samenstelling van de darmflora en een verhoging van de hoeveelheid 
butyraat. De verhoogde hoeveelheid butyraat zorgt voor stimulatie van de intestinale L-
cellen, welke vervolgens meer GLP-1 vrijgeven. (Yadav et al., 2013) Als therapie worden 
tegenwoordig vaak GLP-1 receptor agonisten en dipeptyl peptidase IV (DPP-IV) remmers 
gebruikt. DPP-IV is een enzym dat GLP-1 afbreekt. DPP-IV remmers zorgen dus voor een 
verminderde afbraak en leiden zo tot een hogere concentratie GLP-1. (Salles et al., 2015) 
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GLP-1 heeft tevens gunstige effecten op het hart. Omdat het vooralsnog vooral wordt 
gebruikt voor diabetes, zijn de meeste studies uitgevoerd in diabetici. In deze studies werden 
GLP-1 receptor agonisten en/of DPP-IV remmers gebruikt. Hieruit blijkt dat GLP-1 een 
beschermende functie heeft voor het hart. (Sarraju et al., 2016; Takahashi et al., 2015; Velez 
et al., 2015; White & Baker, 2016) Deze bescherming komt vooral voort uit een verminderde 
kans op hartfalen door een verminderde invloed van risicofactoren, zoals diabetes, 
overgewicht en verhoogde bloeddruk (Sarraju et al., 2016; Takahashi et al., 2015). 
 
Ook is een antidepressief effect van GLP-1 gevonden (Anderberg et al., 2016; Kamble et al., 
2016; Sharma et al., 2015). GLP-1 wordt niet alleen in intestinale L-cellen geproduceerd, 
maar ook in het achterbrein en zou hersengebieden kunnen beïnvloeden die betrokken zijn 
bij emotionele regulatie (Anderberg et al., 2016; Jin et al., 1988). In één studie werden zowel 
een GLP-1 receptor agonist als een DPP-IV remmer onderzocht in diermodellen. Waarbij 
sitagliptin (DPP-IV remmer) wel en liraglutide (GLP-1 receptor agonist) geen antidepressief 
effect teweeg brachten. Beide stoffen zorgden wel voor een verbetering van de cognitie. 
(Kamble et al., 2016) GLP-1 en GLP-1 receptor agonisten zouden de serotonine afgifte 
kunnen stimuleren (Brunetti et al., 2008) en de inflammatoire respons onderdrukken 
(Teramoto et al., 2011). 
 
In Figuur 1 zijn de effecten van GLP-1 op de besproken relatie in groen weergegeven. 
 
Zowel GLP-1 (Candeias et al., 2015) als GLP-1 receptor agonisten (McClean et al., 2011; 
Zanotto et al., 2016) kunnen de bloedhersenbarrière passeren. Dit maakt dat zowel orale 
toediening van GLP-1 receptor agonisten, als ook het stimuleren van de afgifte van GLP-1 
door intestinale L-cellen effecten in de hersenen kunnen bewerkstelligen. Echter wordt 
perifeer geproduceerd GLP-1, wanneer het vanuit de darm in de poortader terecht komt, snel 
afgebroken door dipeptidyl peptidase-IV. Dit leidt er toe dat slechts 10% van het 
geproduceerde GLP-1 de lever kan verlaten. (Candeias et al., 2015) Deze afbraak kan 
worden tegen gegaan door gebruik van DPP-IV remmers. 
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6. Conclusie en discussie 
 
Hoewel hartfalen en depressie ook direct met elkaar in verband staan is er duidelijk ook 
invloed van het microbioom. De samenstelling van de darmflora kan worden aangedaan door 
hartfalen, als ook de darmwand. Door een verslechterde conditie van de darmwand kunnen 
factoren van de veranderde darmflora hun weg vinden naar de hersenen en daar leiden tot 
het ontwikkelen van een depressie. Huidige therapie voor individuele onderdelen kan 
ongunstige effecten hebben op andere schakels en daarom is het van groot belang om een 
therapie te vinden die zowel hartfalen als depressie aan kan pakken. 
 
GLP-1 zou een interessant target kunnen zijn omdat het samenhangt met de aanwezigheid 
van zogenoemde ‘goede bacteriën’, het zorgt voor bescherming van het hart en het een 
antidepressieve werking heeft. Een therapie zou het beste kunnen bestaan uit het toedienen 
van een GLP-1 receptor agonist of een probioticum of prebioticum dat de samenstelling van 
de darm aanpast en de eigen aanmaak van GLP-1 stimuleert. Een dergelijke therapie zou 
veelbelovend kunnen zijn voor patiënten die zowel aan hartfalen als depressie lijden. Wel 
zou er bij gebruik van GLP-1 receptor agonisten rekening moeten worden gehouden met 
eventuele bijwerkingen (Filippatos et al., 2015). Omdat een pro- of prebioticum de eigen 
productie van GLP-1 kan verhogen, zouden deze therapieën wellicht een betere optie 
kunnen zijn. Toch zouden deze dan moeten worden vergezeld door een DPP-IV remmer, bij 
voorkeur in een lage dosis, gezien de snelle afbraak van GLP-1 voordat het de hersenen 
bereikt. Een therapie op basis van een combinatie van een pro- of prebioticum en een DPP-
IV remmer zou ideaal zijn. Hoewel DPP-IV remmers ook kans hebben om enige bijwerkingen 
met zich mee te brengen, zijn er maar weinig in klinische studies significant gebleken 
(Richard et al., 2011). Daarnaast zorgt het verhogen van GLP-1 concentraties in het 
algemeen voor een verhoogde insuline afgifte en een verminderde eetlust (Reimann et al., 
2008), wat kan leiden tot gewichtsverlies. Voorzichtigheid is dus geboden bij het 
voorschrijven van een dergelijke therapie aan patiënten die ondergewicht hebben of die zich 
aan de ondergrens van gezond gewicht bevinden. 
 
Er zal nog meer onderzoek nodig zijn om deze relatie beter in beeld te kunnen brengen en 
natuurlijk ook naar de mogelijkheden voor een therapie gericht op GLP-1. Dit onderzoek is 
van groot belang voor het grote aantal patiënten dat aan hartfalen, depressie of beide lijdt. 
Hopelijk kan er in de toekomst snel worden ingegrepen met een passende therapie wanneer 
één van beide aandoeningen zich voordoet en kan zo het ontwikkelen van de andere 
aandoening worden voorkomen. 
 
In deze scriptie zijn per schakel, omwille van de omvang, slechts een beperkt aantal 
therapieën uitgelicht. Mogelijk hebben niet behandelde therapieën andere effecten op de 
andere schakels. Ook is in het vinden van een geschikte therapie in deze context alleen 
gefocust op medicamenteuze therapie en zijn mogelijke niet-medicamenteuze therapieën 
buiten beschouwing gelaten.  
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