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Semiologie hart 

 

Inspectie = heel belangrijk! 

 

Globale inspectie (tijdens anamnese) 

 gestalte, fysieke kenmerken 

 cyanose, bleekheid 

o cyanose 

 perifere cyanose: blauwverkleuring vd vingertoppen door  

 verhoogde O2-extractie  

 of vertraagde flow thv perifeer bloed vb. koude expositie, Raynaud, veneuze 

obstructie, lage cardiac output (kan dus teken zijn van ernstig hartfalen) 

 centrale cyanose 

 verminderde zuurstofspanning arterieel bloed 

 tong en lippen zien ook blauw! 

 oorzaken  

 hartaandoeningen met R-naar-L shunt 

 iedere ventilatie/perfusie-mismatch 

 alveolaire hypoventilatie 

 hemoglobinopathie 

 diffusiebeperking 

 minstens 5 g/dL moet niet-geoxigeneerd zijn om 

blauwverkleuring te zien 

 dus bij anemische pt zie je dit veel moeilijker al is 

er al veel desaturatie! 

 bij pt met polycytemie: minder desaturatie nodig 

o anemie → onderzoekersafhankelijk! 

 handpalm onderzoeker naast handpalm vd pt leggen en vergelijken 

 conjunctiva die er heel bleek uitzien 

 comfort, dyspnoe 

o pijnpatronen geven idee over wat het is 

 angor: stilletjes zitten tot het voorbij is 

 infarct: kan soms heel woelig zijn, klamzweterig, ongemakkelijk, … 

 pericarditis of pleuritis: pt’en die rechtop zitten en niet durven inademen 

o dyspnoe-verhaal 

 acuut longoedeem: alle hulpademhalingsspieren gebreuken, zitten rechtop in bed en 

reutelen (roze sputum) 

 blue bloater: pt’en met COPD type bronchiale astma/chronische bronchitis 

 komen cyanotisch voor 

 vaak tekens van R-hartfalen 

 pink puffer: COPD pt met meestal emfyseem 

 zit ook rechtop  

 doet alle moeite om lucht te verplaatsen (lippen tuiten) 

 kenmerken schildklierlijden 

o hypothyroidie: je ziet dat er meer is dan enkel hart → verder onderzoeken 

 myxoedeem: non-pitting, niet enkel thv meest declieve delen 

 gezwollen gezicht 

 droge haren 

o hyperthyroidie 

 posturale tremor: blad op vooruitgestoken handen vd pt leggen → als blad begint te 

trillen, heeft pt tremor (zelfde type tremor als bij alcohol) 

 goiter 

 syndromale kenmerken 

o Down syndroom (trisomie 21): 80% heeft geassocieerde congenitale hartafwijking 

 vnl septumproblemen maar andere problemen kunnen ook 
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 meestal combinatie 

o Marfan syndroom 

 in 80% ook cardiale afwijking 

 aorta-aneurysma 

 mitraalklepprolaps 

 context van bindweefselziekte 

 mensen zijn heel groot, benen en armen zijn veel langer 

dan kort bovenlichaam 

 ook typisch: afwijkende thoraxconfiguratie 

 pectus carinatum = steekt naar buiten 

 pectus excavatum = ingedeukt 

 arachnodactylie: lange vingers 

 duim teken: als je hand sluit, geraakt duim voorbij 

handpalm 

 polsteken: top van duim bedekt volledige vingernagel 

van 5e vinger bij pols omsluiten met duim en pink 

 valgus van achtervoet én abductie van voorvoet én platvoet 

o Turner syndroom (45, X) 

 vrouwen van kleiner gestalte met  

 bredere hals 

 uitstaande ogen en tepels die verder uit elkaar staan 

 lage posterior haarlijn 

 cubitus valgus 

 vaak fertiliteitsprobleem 

 cardiale problemen 

 bicuspide aortaklep 

 coarctatio aortae 

o Noonan syndroom 

 w soms gestuurd voor hartgeruis of BD-probleem → typische problemen 

 pulmonaalklepstenose 

 hypertrofische cardiomyopathie 

 typisch  

 brede nek 

 vanachter lagere haarimplanting 

 wijd uiteenstaande ogen 

 lagere oorimplanting 

o Holt-Oram syndroom = ‘hand-hart-syndroom’ 

 op cardiaal vlak vaak ASD of VSD 

 vaak soort hypoplasie vd duim of soms heel afwijkende vorm (vb. 3 falangen ipv 2) 

o Williams-Bueren syndroom: ‘elfengezichtje’ 

 kenmerken 

 ingedeukt neusje (elfenneusje)  

 mentale afwijking 

 dikkere onderlip tov bovenlip 

 heel drukke kinderen 

 meestal supra-aortische stenose 

o Steinert ziekte 

 in gezicht typische letsels: atrofie of hypertrofie vd 

temporalisspieren 

 uitgestreken gezicht 

 glad voorhoofd 

 protose vd oogleden 

 … 

 hebben meestal myopathie (neurologisch; myotone dystrofie 1) 

 ook hartspier kan aangetast w → cardiomyopathie 
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 faciale/acrale kenmerken 

o ikv familiale hypercholesterolemie 

 xanthelasmata: lipioide neerslagen boven oogleden 

 xanthomen: knobbeltjes die je voelt in pezen, is ook lipidenneerslag 

o geluxeerde lens (ikv Marfan!) 

o corneaal ulcus: pt’en die voorbeschikt zijn voor familiale hypercholesterolemie 

o Rendu-Ossler-Weber 

 precies spider naevi: op tong, vingers, lippen, … 

 is genetische aandoening waarbij arterioveneuze malformaties kunnen ontwikkelen 

 verhoogd bloedingsrisico 

 in hersenen, longen en lever kunnen deze malformaties voorkomen 

o ikv endocarditis: septische embolen op hartklep kunnen losschieten (opsporen!) 

 Osler nodulus: opgehoffen, bol 

 Janeway lesion: vlakker 

 ook typisch onder nagels, voetzool, … 

o clubbing (trommelstokvingers): igv chronische hypoxie 

o differentiële cyanose 

 pt’en waarbij handen rood zijn zonder clubbing maar voeten cyanotisch met clubbing 

 handteken van open ductus Botalli 

 bovenaan (in arm) is er nog arterieel bloed  

 als je na tijdje pulmonale HT ontwikkelt: onvoldoende arterieel bloed voor OL 

o perifeer vaatlijden 

 rood verkleurde, niet-behaarde voet met nagelhypertrofie, … 

 tot zelfs necrotische wonden tgv onvoldoende flow 

o Raynaud fenomeen: wit → blauw → rood 

 oedeem: actief naar op zoek gaan 

o pitting oedeem (typisch cardiaal): als je er met vinger op duwt, duw je er gewoon pitje in 

o differentiëren van 

 veneuze insufficiëntie: gigantische spataders 

 met evt zelfs varriceus oedeem 

 open wondes kunnen optreden 

 lymfoedeem: is non-pitting 

 zit verspreid onder hele huid 

 kan unilateraal zijn = duidelijk niet cardiaal!  

 vb. na unilaterale mastectomie met lymfklierverwijdering 

 coarctatio aortae 

o aangeboren vernauwing net na aftakking 3 voorname takken vd aorta 

o als er niks aan gedaan w: krijgen ‘jerommekesfiguur’ (als ze niet sterven aan 

hersentrombose of hartinfarct) 

 

Inspectie thoraxwand  

 oa littekens: locatie geeft idee over welke operatie het was 
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Arteriële bloeddrukmeting 

 gepaste cuff gebruiken! 

o undercuffing geeft drukoverschatting 

o overcuffing geeft drukonderschatting (tot 30 mmHg) 

 hoe? 

o palpatoire meting vd systolische druk: opblazen tot 30 mmHg boven verdwijnen vd pols 

(~ausculatoire gap) 

o ausculatoire meting van systolische en diastolische druk 

 met klok of membraan: zachte, egale druk 

 mijden van contact met kledij 

 druk laten zakken met 2 – 3 mmHg/sec of hartslag 

o 3x meten over 5 minuten verspreid 

o bij eerste meting steeds bilateraal meten 

 vss fasen vanaf bereiken systolische BD bij deflatie: Korotkoff tonen 

o fase 1: scherpe ‘thud’ 

o fase 2: blazend of sissend geluid 

o fase 3: zachtere ‘thud’ 

o fase 4: zachter blazend geluid dat verdwijnt 

 behalve bij kinderen, zwangere vrouwen, anemie, bejaarde pt’en, ernstige AI 

o fase 5 (diastolische druk): stilte  

 bij vermoeden orthostatische hypotensie: BD liggend en staand meten 

o daling systolische BD ≥ 20 mmHg 

o daling diastolische BD ≥ 10 mmHg 

 mean pressure 

o berekening: mean pressure = (systolische BD + 2 ∗ diastolische BD)/3 

o van belang op intensieve zorgen: perfusie nieren en hersenen vnl afhankelijk v deze 

‘mean pressure’ → best minstens 65 mmHg 

 BD kan ook gemeten w thv andere arteries 

o minder gedaan: a. radialis, a. poplitea 

o enkeldruk: voor EAI te meten 

 en je kan zelfde cuff gebruiken als aan arm want ong zelfde diameter 

 enkele caveats 

o belangrijk om 2x te meten eerste keer dat pt komt → witte jas hypertensie 

 soms is eerste meting hoog tgv stress 

o arm moet ondersteund w: pt NIET zelf arm omhoog laten houden want dan isometrische 

belasting → diastolische druk 10 mmHg hoger 

o arm op hartniveau 

 lager = overschatting 

 hoger = onderschatting 

o R of L? → arm met hoogste druk 

 igv BD-verschil van 20 mmHg systolisch en 10 mmHg diastolisch: stenose mogelijk 

 

Palpatie  

 arteriële pulsaties 

o als je palpeert: je voelt vnl  

 snelheid vd pulse  

 pulse pressure = verschil tss diastolische en systolische druk 
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 meer perifeer: reflected wave → groter verschil dus je palpeert meer 

o best met 2 vingers palperen 

o carotis palperen langs mediane boord vd m. SCM in midden vd hals 

 steeds unilateraal! 

 cave carotis massage (dus niet helemaal bovenaan palperen!) 

 als je daar luistert: carotisgeruis differentiëren van  

 voortgeleid geruis vanuit precordium (vb. aortaklepgeruis)  

 ademhalingsgeruisen 

o bovenste lidmaat: a. axillaris, a. brachialis, a. ulnaris, a. radialis 

o onderste lidmaat: a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis 

o hartfrequentie palperen: thv a. radialis 

 15 seconden en dan x4 = aantal slagen/minuut 

 zijn alle slagen even sterk? 

 zwakke pols: pulsus parvus of pulsus filiformis 

 vb. bij laag hartdebiet → shock 

 ritme regelmatig? 

 vb. VKF: pulsus irregularis en inequalis perpetuus 

o patronen  

 normale arteriële golven 

 waterhammer pols (Corrigan’s sign) = bounding pulse 

 ernstige aortaklepinsufficiëntie → groot verschil in pulse pressure! 

 ernstige hyperthyroïdie 

 angst 

 patente ductus arteriosus  

 AV fistel 

 tardus pols (plateau pulse) = zeer brede pols 

 ernstige aortaklepstenose 

 pulsus alternans: variatie in pulse pressure 

 is uiting van onderliggende cardiomyopathie: LV dysfunctie 

 bigeminie: onregelmatig  

 iedere krachtige hartslag w gevolgd door minder krachtige extrasystole 

 soms voel je perifeer extrasystolen niet → onderschatting hartfrequentie 

 pulsus paradoxus: bij inspiratie voelt pols zwakker aan 

 vanaf wanneer detectie? 

 bij BD-meting: al bij 10 mmHg verschil  

 bij palpatie: 20 – 30 mmHg nodig om op te merken 

 wat is dat? 

 inspiratie: R hart w wat beter gevuld dus meer volume → L hart iets minder 

gevuld dus minder druk 

 pulsus paradoxus is als dit overdreven w  

 harttamponade 
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 ernstige COPD 

 L en R ictus 

o L ictus: is puntstoot van hartapex tegen thoraxwand 

 waar?: 5e intercostaal ruimte thv midclaviculaire lijn → voelen met volle hand 

 normaal max 3 cm breed: vanaf als je het met je hand hebt gevoeld, moet je voelen 

met je vinger om te weten hoe breed het is 

 igv veel breder: kan tgv L ventrikel hypertrofie 

 soms is hij verplaatst: bij L ventrikel dilatatie 

 igv niet voelbaar bij veel spieren of vet: pt in L zijlig leggen 

 soms zichtbaar vb. mensen met weinig vet, kinderen, ernstige tetralogie van Fallot, … 

o R ictus 

 met hand parasternaal afzakken van 2e → 5e intercostaalruimte 

 moeilijker om te voelen 

 bij volwassenen meestal enkel in pathologische omstandigheden 

 soms zelfs in subxiphoid dat je moet voelen vb. COPD-pt, emfyseem-pt: alles daalt 

wat met diafragma mee 

 breder aspect 

 normaal bij kleine kinderen 

 RV hypertrofie 

 Tietze syndroom: inflammatie vd costochondrale gewrichten → hypergevoelig bij ademhaling 

 oedemen en ascites 

o cardiaal oedeem = pitting oedeem  

 in beide benen 

 als pt’en niet veel staan maar veel liggen: eens rechtop zetten want kan zijn dat 

oedeem sacraal zit → boven bekken pitting oedeem 

o ascites (kan bij R hartfalen) 

 

CVD meting 

 veel vragen ikv cardiaal onderzoek is: is pt overvuld of niet (= is pt in hartfalen of niet)? 

 vraagt veel oefening 

 differentiëren tss v. jugularis en a. carotis 

o typisch: druk in vene heeft fluctuerend patroon 

 itt carotis die enkel systole heeft 

 welke dallen en toppen?  

 a-top net voor S1: contractie atrium 

 (x’-dal: relaxatie vh atrium) 

 (c-top: sluiting tricuspidalisklep) 

 dan x-dal: volumevergroting vh atrium 

 v-top bij S2: vulling atrium 

 y-dal: lediging atrium 

o voelen want v. jugularis voel je niet, a. carotis wel 

o CVD w beïnvloedt door ademhaling → inspiratie: valt plat 

 welke kant neem je?  

o voorkeur: R kant want meer loodrecht verloop van v. jugularis interna en externa tov VCS 

→ betere weergave van centraal veneuze druk 

 hoek van Louis (thv manubrium sterni) = 5 cmH2O boven hart 

o daarbij tel je aantal cm boven manubrium sterni 

o igv ≥ 3 cm boven manubrium: pt overvuld 
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 je gaat ook proberen om hepatojugulaire reflux te doen 

o als CVD laag is, kan je dit gebruiken om te zien of hart extra vulling wel aankan 

o duwen op lever (stevig, voldoende zacht en gelijkmatig)  

 als CVD dan 4 cm of meer stijgt, is dat teken dat hart het niet aan kan 

 positief teken is als dit 10 – 15 seconden blijft staan (korter is normaal!) 

 pathologie CVD meting 

o CVD pulseert enorm fel igv massieve tricuspidalisinsufficiëntie 

o Kussmauls’ sign: handtekening van pericarditis constrictiva 

 pantser rond hart: vulling van hart moet op hoge druk gebeuren 

 bij inspiratie: CVD loopt druk heel erg op  

 

Percussie 

 hart percuteren w niet meer gedaan 

 percussie vd thorax w wel nog gedaan → igv gedempt: er zit vocht 
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Anamnese in cardiologie 

 

4 meest frequente anamneses in cardiovasculaire praktijk 

 thoracale pijn 

 kortademigheid 

 hartkloppingen 

 flauwvallen 

 

Thoracale pijn 

 definitie: pijn op thorax 

 vss soorten thoracale pijn van pijn die geen kwaad kan tot pijn die levensbedreigend is 

 van waar komt pijn? → veel vss structuren kunnen thoracale pijn geven! 

o huid – onderhuid 

o spieren 

o botten en gewrichten 

o pericard 

o kransslagaders – myocard 

o aorta 

o pleura – longen 

o slokdarm 

o mediastinum 

o psychisch: veel pt’en waarbij we niks vinden 

 van waar en bij wie?  

o vb. bij huisarts: vnl musculoskeletaal 

o vb. bij urgentie-arts: vnl cardiaal 

 cruciale vragen 

o waar ontstaat/lokaliseert zich pijn?  

o straalt pijn uit en naar waar? 

o hoe voelt pijn aan? 

o hoe lang duurt pijnaanval? 

o wat lokt pijn uit, wat verergert pijn? 

o wat moet je doen om pijn te verminderen? 

o geassocieerde symptomen? 

o hoe dikwijls krijg je pijn? (kan relevant zijn voor evt crescendo karakter) 

 differentieel diagnose 

o angor pectoris 

 kransslagaders nt volledig verstopt maar wel geobstrueerd → iedere keer bij 

inspanning: te weinig zuurstof → symptomen 

 inspanningsangor 

 retrosternale pijn 

 uitstraling naar schouder en arm (meestal, nt altijd) 

 drukkende, beklemmende pijn: ‘alsof er iemand met zware voet op thorax staat’ 

 5 – 10 minuten (!!) 

 tijdens inspanning 

 pijn weg door 

 rusten 

 nitroglycerine (anti-anginosa) 
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 geassocieerd: zweten, brakerig, … 

 rustangor (urgentiesymptoom!) 

 retrosternale pijn 

 uitstraling naar schouder en arm (meestal, nt altijd) 

 drukkende, beklemmende pijn: ‘alsof er iemand met zware voet op thorax staat’ 

 5 – 10 minuten (!!) 

 spontaan, frequent ’s nachts: neerliggen dus meer veneuze return naar hart → hart 

moet redelijk hard pompen 

 pijn weg door nitroglycerine (anti-anginosa) 

 geassocieerd: zweten, brakerig, … 

 uitstralingspatroon 

 klassieker: naar L pink langs L binnenzijde vd arm 

 allemaal andere opties mogelijk vb. kaak, R arm, … 

o hartinfarct 

 retrosternale pijn 

 uitstraling naar schouder en arm (~myocard weer betrokken) 

 drukkende, beklemmende pijn maar zeer hevig! 

 aanhoudend, > 30 minuten (stopt niet!!!) 

 spontaan: inspanning/rust 

 slechts beperkt of geen effect van nitroglycerine (anti-anginosa): klonter zorgt voor 

obstructie dus gaat niet weg door vasodilatatie 

 geassocieerd: zweten, brakerig, angstgevoel, … 

o pericarditis: ‘ontstoken pericard is schuurpapiertje geworden’ 

 pijn thv precordium (retrosternaal) 

 uitstraling naar nek 

 scherp, stekend 

 uren en dagen (ontsteking is langdurig aanwezig) 

 erger bij neerliggen want meer druk op pericard 

 beter door 

 vooroverbuigen 

 ontstekingsremmers 

 grieperig gevoel 

o dissectie vd aorta thoracalis = scheur vd intima vd aorta waarbij bloed in wand komt 

(doorheen media tot in adventitia) → levensbedreigend! 

 localisatie vd pijn 

 retrosternaal igv aorta ascendens 

 interscapulair igv aorta descendens 

 uitstraling naar alles: nek, keel, kaak, tand 

 scheurend, onthoudbare pijn! 

 aanhoudend 

 niks verbetert het → bewegingsdrang, onrust 

 geassocieerd: zweten, draaierig, duizelig, brakerig 

o longpathologie 

 pneumothorax (klaplong) 

 retrosternale pijn 

 niet specifiek uitstralend! 

 hevig stekend 

 aanhoudende pijn 

 spontaan optredend 

 geen manier om pijn te verminderen 

 kortademigheid heeft bovenhand 

 acuut longembool 

 retrosternaal  

 + lokaal igv pleuritis 

 uitstraling naar L schouder en arm 



Ine Bollen    Hart | 2015 - 2016  

10 | P a g i n a  

 drukkend, beklemmend 

 + stekende pijn igv pleuritis 

 aanhoudend 

 spontaan optredend 

 geen manier om pijn te verminderen 

 geassocieerd: hoest, kortademigheid, draaierigheid, bloedfluimen (!), … 

o slokdarmpathologie 

 slokdarmspasme (relatief jonge mensen) 

 retrosternaal 

 kan uitstralen 

 drukkend, krampend 

 10 min – 1 uur 

 aanleiding 

 spontaan optredend 

 koude drank 

 beter door nitroglycerine: want ook gladde spieren 

 geen geassocieerde klachten 

 slokdarmreflux 

 retrosternale pijn 

 zelden uitstraling 

 drukkend, brandend 

 10 min – 1 uur 

 uitlokking 

 neerliggend 

 nuchter 

 verbetering door 

 maaltijd 

 zuurremmers 

 geen geassocieerde klachten 

o muscoloskeletaal: syndroom van Tietze 

 retrosternaal 

 meestal niet uitstralend 

 knagend 

 zeer variabel: tijd kan heel lang of heel kort zijn 

 uitlokking: beweging 

 beter door pijnstillers en ontstekingsremmers 

 geassocieerd: overgevoeligheid vd huid 

 

Kortademigheid 

 definitie: gevoel van te weinig adem 

 oorsprong 

o verminderde ventilatie vd longen 

o verminderde perfusie vd longen (circulatie) 

o verminderde hartfunctie: kleppen, hartspier, … 

o bloedarmoede: te weinig transportcapaciteit O2 

o overgewicht 

o pyschisch 

o fysieke deconditionering 

o slechte perifere circulatie 

o borstwandproblemen – musculoskeletaal 

 cruciale vragen 

o hoe snel opgekomen: traag, snel, plots? 

 snel opkomen kortademigheid 

 longembool (heel acuut) 

 pneumothorax 
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 acuut longoedeem (hartfalen) 

 pneumonie 

 luchtwegobstructie: vreemd voorwerp, astma-aanval 

 traag opkomen van kortademigheid 

 chronisch hartfalen 

 obesitas 

 zwangerschap 

 progressieve pleurale uitstorting 

o wat is moeilijkst: in- of uitademen? 

 uitademen: obstructie vd lagere luchtwegen (astma, obstructief longlijden) 

 inademen: obstructie vd hogere luchtwegen (meer stridor) 

 vreemd voorwerp 

 compressie vd luchtpijp door tumoraal proces 

o kortademig bij inspanning? 

 L hartfalen  

 chronisch obstructief longlijden 

o kortademig in rust? 

 pneumothorax 

 longembolie 

 acuut hartfalen 

 psychisch (hyperventilatie) 

o kortademig bij neerliggen? 

 L hartfalen 

 chronisch obstructief longlijden 

o nachtelijke kortademigheid? 

 L hartfalen 

 chronisch obstructief longlijden 

o hoesten? fluimen? bloedfluimen? 

 kortademigheid > hoesten: hartfalen 

 hoesten > kortademigheid: longlijden 

o effect puff, diuretica en nitroglycerine? 

 puff: voor longlijden 

 diuretica: voor hartfalen 

 nitroglycerine: voor angina – infarct  

 

Hartkloppingen 

 definitie: gevoel van abnormaal kloppen vh hart 

 oorzaken 

o sinustachycardie: snellere, normale hartslag 

o atriale extrasystole: extra hartslag voel je niet maar die erna w harder gevoeld 

o atriale flutter: voorkamer trekt snel samen, QRS volgt af en toe 

o VKF: voorkamer trilt 

o sinusarrest: 20 seconden even niks 

o AV-blok / bradycardie 

o ventrikel extrasystole: gebeurt iets sneller bij iets minder frisse levensstijl 

o ventrikeltachycardie (heel gevaarlijk!) 

o … 

 cruciale vragen 

o klopt hart traag of snel? 

o starten en stoppen hartkloppingen plots? 

 vb. atriale flutter w echt “op en af gezet” 

 vb. sinustachycardie ontstaat trager 

o hartklopping regelmatig of onregelmatig? 

o wat lokt hartklopping uit? → inspanning, rust, excitantia, … 

o kan je hartklopping stoppen? 
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 bepaalde types: Valsalva doen → stopt 

 soms kinderen die op hoofd gaan staan om te doen stoppen 

o geassocieerde symptomen? vb. draaierigheid, pijn op borstkas, zweten, ademnood, 

angst, … 

o (hoe frequent?) 

 aantal pathologieën 

o sinustachycardie: eerder jonge mensen 

 snel 

 ontstaat relatief snel, met aanloop 

 regelmatig 

 uitlokking: stress, excitantia 

 stop door calmantia 

 geassocieerd: zweten 

o atriale of ventriculaire extrasystole 

 traag 

 komt plots op, soms niet duidelijk waarom 

 onregelmatig 

 uitlokking: stress, excitantia 

 stop: calmantia 

 geassocieerd: zweten, angst 

o atriale flutter (niet bij jonge 20’ers; kan evt door litteken in hart na vorige hartoperatie) 

 snel 

 komt plots op (‘staat op of af’), soms niet duidelijk waarom 

 regelmatig of onregelmatig 

 uitlokking: stress, excitantia 

 stop: calmantia (?) 

 geassocieerd: zweten, angst 

o voorkamerfibrillatie 

 snel 

 komt plots op, soms niet duidelijk waarom 

 heel onregelmatig 

 uitlokking: stress, excitantia 

 stop: calmantia (?) 

 geassocieerd: zweten, angst, thoracale pijn, syncope 

o sinusarrest (ga je niet dood van, niet zo erg (maar best niet op ladder gaan staan)) 

 voelt niet altijd als hartklopping aan 

 komt plots op 

 (on)regelmatigheid niet voelbaar 

 uitlokking: onbepaald, hartslagvertragers 

 vaak sporters → sinusknoop erg waardoor af en toe ‘gewoon niet kloppen’ 

 stoppen: stop hartslagvertragers 

 geassocieerd: zweten, angst, thoracale pijn, (pre)syncope 

o totaal AV blok: atriale activiteit staat volledig los van ventrikelactiviteit 

 zware slag en traag (kameractiviteit is altijd traag) 

 komt plots op: insidieus 

 regelmatig 

 uitlokking: spontaan, hartslagvertragers 

 stop hartslagvertragers 

 geassocieerd: kortademigheid, (pre)syncope, … 

 

Flauwvallen 

 definitie: plots tijdelijk bewustzijnsverlies met verlies posturale tonus, spontaan herstellend 

 DD 

o duizeligheid, vertigo 

o epilepsie 
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o coma 

o drop attacks: pt die plots tegen grond valt maar nog bij bewustzijn is (krachtverlies) 

o narcolepsie (in slaap vallen overdag) 

o plotse dood 

 héél veel mogelijke oorzaken! 

 cruciale vragen 

o volledig bewustzijnsverlies? 

o voelen aankomen? zwart worden voor ogen? zweterig gevoel? brakerig? hoofdpijn? 

o na plassen, stoelgang, hoesten, slikken? tijdens of na inspanning? bij draaien vh hoofd? 

 draaien hoofd: igv (dominee)band die op carotis duwt 

 na inspanning: vagale reactie 

o hoe lang bewusteloos geweest? 

o urineverlies, stoelgangsverlies, tongbeet? → epilepsie 

o uitvalsverschijnselen of hoofdpijn? 

o uitlokkende medicatie? 

o familiaal verhaal? 

 heel belangrijk! → meestal maligne tachy-aritmie 

o hoe dikwijls flauwvallen? 

 vss soorten syncope 

o orthostatische syncope vb. bij opstaan van bed 

o syncope door warmte: bloedvaten zo ver open dat hart onvoldoende volume kan geven 

om hersenen te perfunderen 

o syncope na inspanning 

 sportinspanning = sympathische explosie → hierna neemt PZS overhand 

 daarom belang van uitlopen: om OZS en PZS terug in evenwicht te krijgen 

o syncope op vagale prikkel vb. zien van bloed 

 

Besluit 

 goede anamnese is extreem belangrijk 

 helpt in opzetten van DD 

 door formuleren DD: gerichtere anamnese kan gevoerd w 
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Hartauscultatie 

 

Techniek auscultatie 

 stethoscoop → 2 auscultatievlakken 

o klok: verhoogt perceptie van lage tonen 

 minder frequent gebruikt 

 gebruikt voor 

 mitraalklepstenose 

 vasculaire geruisen 

 S3 en S4 

o diafragma (afgedekt met membraan): versterkt hogere frequenties 

 zwakt perceptie v doffe en lage tonen af 

 routine-auscultatie 

 4 auscultatiezones die je systematisch moet afgaan 

o ostium aortae: 2e intercostaalruimte R  

 voornamelijk voor S2 

 ejectieclicks, aortaklepgeruisen, functionele geruisen, … 

 rechtzittende houding bij aorta-insufficiëntie!! → parasternaal L (daar is terugflow) 

 want is anders heel moeilijk te horen 

 evt wat laten voorover buigen 

o ostium pulmonale: 2e ICR en 3e ICR parasternaal links 

 geruisen tgv PS of verhoogd debiet 

o ostium tricuspidale: 4e tot 5e ICR parasternaal L 

 vnl S1 en S2 (naarmate je afzakt, hoor je S1 beter) 

 als je moeite hebt om te weten welke S1 en welke S2 is: pols nemen 

 tricuspidalisklep en geruisen die hiermee te maken hebben 

o apex = ostium mitrale: 4e – 5e ICR links thv tepellijn 

 plaats v L ictus 

 S1 best te horen 

 mitralisklep 

 prolaps mitralisklep, mitralisinsufficiëntie en mitralisstenose 

 soms geruisen niet zo goed te horen → pt in L zijligging leggen (idem S3 en S4) 

 als je mitraliskleppathologie vermoedt / geruis hoort: je gaat dit meer naar lateraal 

kunnen volgen 

 holosystolisch geruis dat je tot axillair hoort: mitralisinsufficiëntie 

 luidheid waarmee je geruis ausculteert → schaal 

o 1/6: alleen hoorbaar bij aandachtige auscultatie 

o 2/6: moeilijk hoorbaar, zwak geruis maar mag niet gemist w 

o vanaf 4/6: thrill aanwezig 

o 5 en 6 kom je bijna niet tegen 
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Tonen 

 S1 = eerste toon 

o relatief doffe tonen 

o best thv apex te horen  

 want w vnl uitgemaakt door sluiten atrioventriculaire kleppen 

 er is volgorde 

 eerst sluit mitralisklep, dan tricuspidalisklep (M1T1) 

 MAAR w als enkelvoudige toon gehoord 

o duidt begin van systole aan 

o intensiteit hangt af van 

 structuur van kleppen 

 vb. stenotische klep sluit veel abrupter, luider 

 positie van kleppen bij begin ventrikelcontractie 

 snelheid drukstijging in ventrikel: hangt samen met PR interval 

 kort PR interval: kort na atriale kick w AV-kleppen al gesloten 

 atriale systole → kleppen breed open 

 mitralisklep moet meer excursie doen voor te sluiten 

 lang PR interval: na atriale systole zijn kleppen passief al wat dichter bij elkaar → 

kleinere excursie voor sluiten (dus stillere toon) 

 S2 = tweede toon 

o vnl sluiten aorta- en pulmonaalklep 

o heeft ook volgorde: eerst aortaklep en dan pulmonaalklep (A2P2) 

o best hoorbaar thv  

 ostium aortae 

 ostium pulmonale  

 basis (3e – 4e ICR L) = Erb’s punt 

o duidt begin vd diastole aan 

o fysiologische ontdubbeling S2 

 respiratoire variatie 

 expiratie: tonen dicht bij elkaar = als enkelvoudige toon gehoord 

 inspiratie: R ventrikel volume neemt toe dus ejectievolume daar neemt toe en 

sluiting kleppen nog iets meer uit elkaar → meer ontdubbeling 

 best hoorbaar thv ostium pulmonale 

o paradoxale ontdubbeling S2: pulmonalisklep sluit voor aortaklep → oorzaken 

 elektrisch: L bundeltakblok → L systole duurt langer 

 mechanisch: ernstige stenose → langere ejectieduur 

o atrium septum defect (ASD) 

 LA druk is wat hoger dan RA druk → igv ASD: extra volume te verwerken in R hart 

 shunt zelf kan je NIET horen 

 maar tgv verhoogd volume: ‘wide fixed splitting’ van S2  

 RV ejectie duurt langer (wide = extra volumeload R hart) 

 fixed = splitting niet meer variabel door respiratie 

 soms hoor je ook geruis = functioneel geruis van extra volume dat door longklep moet 

(dus niet ASD zelf!) 

 bijkomende tonen 

o S3 = bij plots opspannen ventrikelspier bij initiële passieve vulling 

 fysiologisch bij kinderen / jongeren / zwangeren (extra volume) 

 kan pathologisch zijn  

 verminderde compliantie LV vb. ouderen 

 verhoogd debiet over AV klep (MI, VSD) 

 enkel hoorbaar thv apex → klok nodig 

o S4 = plotse toename wandspanning ventrikelspier tijdens actieve vulling 

 altijd pathologisch! 

 verminderde compliantie LV 

 verhoogd debiet AV klep 
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 laagfrequente toon net voor S1 

 hoorbaar thv apex, tricuspidalis/mitralisregio 

 cave VKF!: dan hoor je S4 niet want geen atriale click 

o summatiegallop = zowel S3 als S4 aanwezig 

 ‘samenvallen van S3 en S4’ 

 klinisch teken van relatief ernstig hartfalen 

o protosystolische clicks = ejectieclicks 

 meestal te vinden bij congenitale aandoening 

 jonge mensen, kinderen 

 vb. bicuspide klep 

 AEC = beginnende aortastenose 

 ostium aortae 

 valvulaire origine → net na S1 (klinkt bijna als ontdubbelde S1) 

 quasi geen AH variatie 

 PEC = meestal congenitale pulmonaalstenose 

 ostium pulmonale + 3e ICR L 

 AH-variatie: verzwakt bij inspiratie, versterkt bij expiratie 

o meso- of telesystolische clicks = in midden of einde systole 

 bijna handteken van mitralisklepprolaps 

 = aangeboren aandoening van mitraalklep die wat overvloedig weefsel heeft → klep 

slaat door naar L atrium 

 soms lekt klep bij doorslaan: dan is ook geruisje hoorbaar 

 je kan klik laten verplaatsen: pt laten squatten 

 als pt hurkt = toename veneuze retour = klik komt pas later 

 als pt rechtstaat = klik komt vroeger in systole 

 igv verplaatsing: kan enkel mitralisklepprolaps zijn 

 

Pathologische geluiden en geruisen 

 functioneel geruis = 30 – 50% vd schoolgaande jeugd 

o vnl 3e – 4e ICR parasternaal L 

o heel goed afgelijnd geruis: proto- tot mesosystolisch 

 stopt duidelijk voor S2 

 kan vrij luid zijn, redelijk musicaal 

 crescendo-decrescendo 

o soms ook S3 

o vind je ook bij sporters of zwangeren: groepen die grotere rustvolumes hebben 

 systolische geruisen 

o ejectiegeruisen hebben typisch crescendo-decrescendo karakter 

 wat geeft dit? 

 aortaklepstenose 

 pulmonaalklepstenose 

 hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HOCMP) 

 waarom?: drukgradiënt over gestenoseerde klep geeft turbulente flow → geruis 

 naarmate stenose ernstiger w: langer crescendo en duurt langer 

 bij ernstige stenose: geruis maskeert S2 

 aortastenose (!) 

 thv ostium aortae 

 typisch: straalt uit naar carotiden → evt met klok luisteren 

 geruis gaat heel anders aanhoren naarmate je stethoscoop verplaatst 

 thv apex hoor je vnl ejectieclick 

 geruis beter hoorbaar naarmate je meer richting 2e ICR R gaat 

 ejectieclick bij congenitaal AS maar verdwijnt bij ernstig AS 

 vss mogelijke oorzaken 

 subaortisch 

 aortaklep zelf 



Ine Bollen    Hart | 2015 - 2016  

17 | P a g i n a  

 supra-aortisch 

 hypertrofische obstructieve cardiomyopathie 

 Venturi-effect: spier verdikt dus weinig plaats voor bloed → hoge snelheid → 

daling druk → mitralisklepblad w nog meer aangezogen → meer obstructie (en 

LV druk moet erg opbouwen) 

 enige verschil met klassieke aortastenose: op begin systole nog geen 

obstructie dus geruis komt iets later 

 pulmonaalklapstenose 

 meestal congenitaal 

 heel vaak ejectieclick 

 bij ernstige stenose 

 interval S1 en ejectieclick korter  

 geruis langer 

 dan kan je soms S2 echt niet meer horen (want P2 komt na A2) 

 best hoorbaar  

 ostium pulmonale  

 maar ook 3e – 4e ICR L 

o insufficiëntiegeruisen: holosystolisch geruis (continu in intensiteit) 

 mitralisinsufficiëntie 

 luidheid mitralisgeruis is niet gecorreleerd met ernst insufficiëntie! 

 apex, uitstralend naar axillair 

 hoogfrequent blazend geruis, relatief constante intensiteit 

 verschil tss acute of chronische vorm 

 acuut  

 vb. mitralisklepprolaps waarbij chordae-weefsel doorscheurt, vb. inferior MI 

 van ene moment op andere MI → LV en LA geen tijd gehad om aan te passen 

 op LA curve: heel grote v-golven (gele lijn) 

 drukgradiënt tss LV en LA verkleint → MI-geruis neemt af (zelfs bijna 

volledig weg): decrescendo 

 chronisch 

 tricuspidalisinsufficiëntie 

 4e – 5e ICR Li + tricuspidalisregio 

 geeft gelijkaardig geruis MAAR neemt toe bij inspiratie!  

 ‘alle geruisen die met R hart te maken hebben, zijn afhankelijk van AH’ 

 is enige manier om goed te onderscheiden van MI 

o atrium septum defect 

 brede gefixeerde ontdubbeling S2 

 systolisch ejectiegeruis thv ostium pulmonale = functionele pulmonalisstenose 

 je hoort niet ASD zelf maar geruis van functionele pulmonalisstenose! 

 thv 2e – 4e ICR parasternaal L 

o VSD (perimembraneus) 

 holosystolisch geruis, luid, ruw (meestal ruwer dan MI) 

 staalt radiair uit 

 best 3e – 4e ICR parasternaal L 

 meeste VSDs (vnl perimembraneuze) geven palpabele thrill 

 diastolische tonen 

o openingssnap (OS) 

 mitralisstenose en tricuspiedklepstenose = stroevere kleppen → moeten over hogere 

drukgradiënt openen waardoor OS optreedt 

 interval tss S2 en OS w korter bij ernstige stenose 

 evt geruis erna: ‘roffel’ want naarmate je naar actieve vullingsfase komt w extra druk 

opgebouwd in atrium → geen ééntonig geruis 

o mitralisstenose 

 OS gevolgd door roffel met presystolische versterking (op moment atriale kick) 

 best gehoord thv apex in L zijligging 
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 neemt toe met hartdebiet 

 soms klok nodig om dit te horen 

o tricuspiedklepstenose 

 voorkomen 

 als geïsoleerde bevinding: zeer zeldzaam! 

 meestal reumatisch gegeven waarbij ook mitralisstenose is 

 OS gevolgd door roffel met presystolische versterking 

 best hoorbaar thv xyphoid 

 neemt toe bij inspiratie 

o aortaklepinsufficiëntie 

 best hoorbaar thv ostium aortae → uitstralend naar 3e – 4e ICR parasternaal L (want 

valt terug naar ventrikel) 

 hoogfrequent, zwak 

 decrescendo karakter = max begin diastole (decrescendo, blazend) 

 soms nodig om pt recht te zetten om het te horen (sowieso pt rechtzetten als je 

verdenkt → je hoort het veel beter!) 

 soms gemengd AS/AI → verplaatsen stethoscoop = ander type geruis krijgen 

 weer verschil tss acuut en chronisch 

 acuut 

 vb. aortadissectie waarbij scheur doorloopt tot op aortaklep 

 ventrikel geen tijd gehad om uit te zetten → volume kan niet opgevangen w → 

snelle drukopbouw in diastole → snelle vermindering drukgradiënt: 

einddiastolisch valt AI-geruis weg 

 bij zeer ernstige vorm: egalisatie einddiastolische drukken 

 vroegtijdige sluiting mitraliskleppen = vroege S1 

 kort ejectiegeruis 

 chronisch 

 Austin-Flint roffel  

 komt voor bij ernstig AI 

 lek bloed over aortaklep tijdens diastole → bloed terug in ventrikel → AML 

(anteromedial leaflet) vd mitralisklep kan niet open gaan  

 is functionele mitralisstenose (diastolische roffel) 

 best hoorbaar thv apex 

 bijna altijd klok voor nodig 

o pulmonalisklepinsufficiëntie 

 heel zeldzaam 

 meestal verworven letsel (‘pt met al litteken op borst’) 

o open ductus van Botalli (ODB) 

 continu geruis: persisterende verbinding tss truncus pulmonalis en aorta → continue 

flow van aorta naar truncus pulmonalis 

 luidste tijdens systole omdat dan drukgradiënt hoogste is 

 ook nog hoorbaar tijdens diastole (drukgradiënt is er maar gewoon minder hoog) 

 best hoorbaar thv 

 ostium aortae 

 ostium pulmonale 

 soms L infraclaviculair 

 AV malformatie: verbinding tss vene en arterie zonder capillair bed 

 pericardwrijfgeruis 

o soms kan pericard ontsteken (vb. viraal, …) 

o bladen kunnen dan over elkaar wrijven → irritatie is soms hoorbaar als wrijfgeruis 

 ‘krakende sneeuw’ 

 enkel igv niet heel veel vocht in pericard: anders wrijven bladen niet over elkaar  
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Electrocardiogram 

 

Inleiding  

 

Van actiepotentiaal tot ECG 

 

Actiepotentiaal 

 AP bestaat uit vss fasen  

o fase 0: snelle depolarisatie = instroom Na+-ionen 

o fase 1: vroege repolarisatie = transiënt uitwaartse K+-stroom 

o fase 2: plateaufase 

 instroom Ca2+-ionen 

 Ca2+-geïnduceerde vrijstelling van Ca2+-ionen uit sarcoplasmatisch reticulum 

o fase 3: repolarisatie = uitstroom van K+-ionen 

o fase 4: spontane trage depolarisatie: pacemakercurrent (If) 

 vss celtypes van hart hebben vss actiepotentiaal  

o nodale weefsels (sinus- en AV knoop) hebben trage fase 

0 en meer ontwikkelde fase 4 

 cellen zijn voor depolarisatie Ca2+-instroom en niet 

Na+-instroom afhankelijk 

o atriale AP: korter en meer driehoekig dan ventriculaire AP 

o ventriculaire AP: lange fase 2 

 

Van AP naar ECG 

 AP is elektrische activiteit op microscopisch niveau = niet meetbaar op afstand 

 elektrische stroom veroorzaakt elektrisch veld met potentiaalverschillen 

o activeringsfront van elektrisch veld kan op weefselniveau uitgedrukt w als elektrische 

vector 

 ECG is resulterende vector opgeschreven aan oppervlakte van lichaam in vss projecties 

o ECG w opgenomen met gemodifieerde galvanometer 

o 2 elektrodes geplaatst op vss punten van elektrisch veld = afleiding 

o galvanometer meet potentiaalverschil tss deze 2 meetpunten vd vss afleidingen 

 w versterkt, gefilterd en opgeschreven 

 lijn die 2 elektrodes verbindt is as vd afleiding 

 bipolaire afleidingen: zowel positieve als negatieve elektrode liggen in elektrisch veld 

 unipolaire afleidingen: negatieve of indifferente elektrode bevindt zich op nulpotentiaal 

→ er w gemeten op positieve of explorerende elektrode 

 geschiedenis 

o 2 Britse fysiologen namen (al in 1878) elektrische stroom van hart op en toonden aan dat dit uit 2 

fasen bestaat (later QRS en T) 

o in 1887 publiceerde andere Britse fysioloog eerste menselijke ECG 

o in 1893 introduceerde Willem Einthoven (Nederlander) term ‘electrocardiogram’ (ECG) 

 legde met introductie van ‘driehoek van Einthoven’ in 1912 basis vd moderne ECG 

 afleiding I = bipolaire afleiding tss RA en LA 

 afleiding II = bipolaire afleiding tss RA en LV 

 afleiding III = bipolaire afleiding tss LA en LV 

 voor wetenschappelijke benadering van ECG ging hij uit van 4 assumpties 
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 aanhechting van RA, LA en LB vormen gelijkzijdige driehoek 

 elektrische krachten geproduceerd door hart op ieder ogenblik kunnen voorgesteld w door 

resulterende vector door centrum vd driehoek 

 lichaam gedraagt zich als homogene volumeconductor 

 standaardafleidingen gevormd door elektrodes te plaatsen op hoekpunten vd driehoek 

registreren potentiaalveranderingen vh hart in frontale vlak vh lichaam 

 assumpties lieten toe ECG wiskundig te benaderen 

 wet van Einthoven: afleiding I + afleiding III = afleiding II 

 wet van Kirchoff: op ieder ogenblik tijdens hartcyclus moet som vd potentialen gemeten aan 

RA, LA en LB binnen dit binnen dit concept gelijk zijn aan 0 

 central terminal (CT) van Wilson is dit theoretisch nulpunt 

 CT w verder gebruikt voor meten van unipolaire afleidingen in frontale vlak 

 initieel VR, VL en VF (door Wilson) 

 later aVR, aVL en aVF (‘augmented’ door Goldberger) om kleine deflecties te vergroten 

zonder vormwijziging 

 

Afleidingen 

 hart ligt beetje gedraaid in borstkas 

o hartas ligt naar L voor 

o RA en RV liggen beetje meer vooraan (bovenop L) 

 omdat hart complexe driedimensionale structuur is die we langs alle kanten willen kunnen 

beoordelen: voor standaard ECG w elektrische activiteit opgeschreven in 12 afleidingen 

o 6 in frontale vlak  

 3 bipolaire 

 3 unipolaire 

o 6 in horizontale vlak 

 elektroden 

o afleidingen in frontale vlak w genomen door plaatsen van elektrodes thv 

 R arm (rood) 

 L arm (geel) 

 L been (groen) 

 R been (zwart) 

o afleidingen in horizontale vlak w genomen door plaatsen van precordiale elektrodes  

 V1 thv 4e intercostaalruimte (ICR) R 

 V2 thv 4e ICR L 

 V3 tss V2 en V4 

 V4 thv midclaviculaire lijn op 5e ICR 

 V5 thv voorste axillaire lijn op gelijke hoogte als V4 

 V6 thv midaxillaire lijn op gelijke hoogte als V4 

 vss afleidingen geven informatie over andere regio’s vh hart 
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I 

lateraal 

aVR 

- 

V1 

septaal 

V4 

anterior 

II 

inferior 

aVL 

lateraal 

V2 

septaal 

V5 

lateraal 

III 
inferior 

aVF 
inferior 

V3 
anterior 

V6 
lateraal 

 igv noodzakelijk: bijkomende afleidingen in horizontale vlak kunnen opgenomen w 

o V3R – V6R = R precordialen 

 symmetrisch tov V3 – V6 

 geven informatie over R ventrikel 

o V7 en V8 thv respectievelijk achterste axillaire en mid-scapulaire lijn op niveau V4 

 voor informatie over posterolaterale wand vh LV 

 

Terminologie 

 

Vss deflecties vh ECG w bij conventie steeds op zelfde manier benoemd 

 P-top = atriale depolarisatie 

 PR-interval = vertraging in AV-knoop 

o gemeten van begin P-top tot begin QRS-complex 

 QRS-complex = ventriculaire depolarisatie 

o Q: eerste negatieve deflectie 

o R: eerste positieve deflectie 

o S: negatieve deflectie volgend op R 

o QS: enkel negatieve deflectie, geen positieve deflectie 

o R’: tweede positieve deflectie 

o S’: negatieve deflectie volgend op R’ 

o grote deflecties w aangegeven met hoofdletter 

o kleine deflecties w aangegeven met kleine letter 

o “notch”: haking in deflectie 

 J-punt = overgang van QRS-complex naar ST-segment 

 ST-segment = segment tss depolarisatie en repolarisatie 

o gemeten van einde QRS-complex tot begin T-top 

 T-top: ventriculaire repolarisatie 

 QT-interval: gemeten van begin QRS-complex tot einde T-top 

 U-golf: golf volgend op T-top, origine onduidelijk 
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Verhouding tss drukcurves, opening vd vss hartkleppen, cortonen en ECG (te kennen!) 

 

Registratie 

 standaard (tenzij igv anders aangegeven) 

o ijking van 1 mV per cm (1 mm = 0,1 mV)  

o registratiesnelheid 25 mm/sec 

 1 grote onderverdeling van 5 mm = 200 msec 

 1 kleine onderverdeling vna 1 mm = 40 msec 

 hogere registratiesnelheden 50 – 200 mm/sec kunnen gebruikt w wanneer meer detail 

gewenst is vb. elektrofysiologisch onderzoek en ablatie 

 onderliggende hartfrequentie kan gemakkelijk berekend w 

o igv regelmatige ritmes: regel van 300 

hartritme =
300

grote vakjes tss 2 opeenvolgende QRS 
 / minuut 

 60 000 msec = 1 minuut 

 1 groot vakje = 200 msec 

igv onregelmatig ritme: hartritme = ((aantal QRS op 15 cm) ∗ 10)/minuut 

 als bij opnemen van ECG er golvende of geknikte basislijn w vastgesteld: kan liggen aan 

o spierspanning pt 

o bewegingen van pt 

o slecht contact 

o tractie op kabels 

o losse koppeling tss elektrode en kabel 

 hoogfrequente ruis op basislijn kan verklaard w door 50 Hz elektrische interferentie of 

spiertremor vd pt 

o probleem op alle afleidingen = ‘centraal’ probleem (te wijten aan toestel of pt) 

o probleem op specifieke afleiding = ‘lokaal’ probleem → specifieke elektrode moet 

nagekeken w  
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Indicatie 

 ECG is nuttig om volgende zaken te beoordelen 

o hartfrequentie 

o hartritme 

o elektrische geleiding in hart 

o ischemie 

o hypertrofie 

o invloed van medicatie 

o invloed ven elektrolytenstoornissen 

 daarom: indicaties van ECG 

o thoracale pijn 

o dyspnoe 

o hypertensie 

o palpitaties 

o syncope 

o familiale plotse dood 

o sport op competitief niveau 

o medicatie 

 amfetamines 

 QT-verlengende medicatie 

o preoperatief: enkel bij hoog risico 

 principes van ECG w oa nog gebruikt bij volgende onderzoeken 

o cyclo-ergometrie = ECG tijdens inspanning 

o Holter- en Eventrecording: beperkt aantal afleidingen opgenomen voor langere termijn 24 

uur tot 30 dagen 

o Signal Averaged ECG: late potentialen ECG 

o ECG triggering bij beeldvorming 

 CT 

 nucleaire geneeskunde 

 

ECG-protocol → steeds vaste systematiek bij beoordelen → altijd 6 stappen (met nadien besluit) 

 

1 Ritme 

 normale sinusritme 

o iedere P-top gevolgd door QRS-complex, iedere QRS-complex vooraf gegaan door P-top 

o regelmatig ritme 

o P-top positief in I, II en aVF 

 normale sinusale P-top ontstaat hoog in rechter atrium → activatie van RA gaat van R boven 

naar L onder 

o perifere afleidingen 

 P-top positief in II en aVF (en nl ook in I) 

 duur: < 120 msec 

 amplitude: < 0,25 mV 

 morfologie: afgerond 

o precordiale afleiding 

 polariteit: bifasisch (positief/negatief) in V1 

 duur: < 100 msec 

 amplitude: in V1 < 0,2 mV 

 normale delay in AV-knoop (PR-interval) duurt 120 – 200 msec 

 

2 Frequentie 

 normale sinusritme: 60 – 100/min 

 bradycardie is < 60/min (meestal pas symptomatisch < 50/min) 

 tachycardie is > 100/min 
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3 QRS-as 

 QRS-as geeft gemiddelde richting vd depolarisatie tijdens hartcyclus weer en kan bepaald w 

door polaire coördinaten 

 asafwijkingen w veroorzaakt door 

o hypertrofie 

o geleidingsvertraging 

o ritmestoornissen 

o abnormale plaatsing vh hart 

 normale QRS-as: tss -30° en +90°  

 as-afwijkingen w veroorzaakt door hypertrofie of 

geleidingsvertraging 

o as tss -30° en -90°: L as 

o as tss +90° en +180°: R as 

o as tss +180° en -90°: onbepaalde as, extreme 

(rechter) as of Noord-West (NW) as 

 bepalen vd as 

o methode 1: kijken in welke afleiding transitioneel (equifasisch) QRS-complex is  

 die afleiding is normaal gezien richting vd as 

 afleiding loodrecht op deze: sterk positief 

o methode 2: kijken naar aVF, I en II 

 eerst naar I en aVF 

 indien beiden positief, is as tss 0° en +90° 

 indien I negatief: afhankelijk van aVF  

 aVF positief: R-asafwijking  

 aVF negatief: extreme rechteras 

 indien I positief en aVF negatief: kijken naar II 

 indien positief: normale as (tss 0° en -30°) 

 indien negatief: L-asdeviatie 

 

4 QRS-morfologie 

 in frontale vlak (dus perifere afleidingen) 

o duur: < 100 msec 

o amplitude 

 min R in som van (I + II + III): > 1,5 mV 

 indien dit niet is: slechte elektrische geleiding vb. pleuravocht of pericardvocht 

 max R in 

 aVL: < 1,2 mV 

 I, II, III: < 2 mV 

o morfologie 

 Q in I en aVL: < 40 msec, < 0,3 mV en < 25% van R  

 door initiële septale depolarisatie van links naar rechts 

 Q in II en aVF: < 30 msec, < 25% van R 

 geen belangrijke hakingen 

 in horizontale vlak en dus precordiale afleidingen 

o ventrikeldepolarisatie in horizontale vlak verloopt in 4 grote stappen 

 initiële septale activiteit naar voor-rechts 

 voortgezette depolarisatie van septum en activatie van apicale gebied van LV en RV 

 activatie van grootste deel vh RV en LV 

 actiatie van posterobasale deel vh LV, basis vh septum en basis vh RV 

o grootste vector wijst dus naar voren-links waardoor morfologie vh QRS-complex w 

bepaald 

 polariteit: R meent toe en S neemt af richting V6 

 R/S < 1 in V1 

 transitiezone in V3 – V4 

 R/S > 1 in V5 
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 R/S > 2 in V6 

 duur: < 100 msec 

 amplitude 

 min R + S in V4 en V5: > 1 mV 

 max in V5 en V6 

 R < 2,6 mV 

 Sokolow index = S in V1 + R in V5 of V6: < 3,5 mV 

 morfologie 

 V1 en V2: rS, RS of QS 

 V3: rS of RS 

 V4 – 6: qRS of qRs 

 R-progressie en S-regressie (richting V6) 

 

5 ST-segment morfologie 

 iso-elektrisch 

 ST-decalage tot 0,05 mV 

 ST-elevatie met opwaarts gerichte concaviteit 

o < 0,1 mV in perifere afleidingen 

o < 0,2 mV in R precordiale afleidingen 

 

6 Morfologie vd T-golf en QT-tijd 

 T-morfologie  

o polariteit moet zelfde zijn als die van QRS-complex (owv soort ‘dubbele negatie’) 

 plaatsen die laatst gedepolariseerd zijn w eerst gerepolariseerd  

 stroom andersom 

o in perifere afleidingen 

 polariteit 

 positief in I en II 

 negatief in aVR 

 amplitude 

 moet evenredig zijn met R 

 < 0,5 mV 

o in precordiale afleidingen 

 polariteit: positief in V3 – V6 

 amplitude 

 evenredig met R maar < 2/3 van R 

 < 1 mV 

 QT-interval (tss begin QRS en einde T-top) 

o < 400 ± 40 msec 

o varieert met snelheid vh hartritme → correctieformules berekenen voor hartritme 

gecorrigeerde cQT in msec 

 meest gebruikte is Bazett-formule 

cQT =
QT in msec

√RR in sec
 

 normaalwaarde vh cQT is geslachtsafhankelijk 

 mannen < 450 msec 

 vrouwen <  470 msec 

 

Ritmestoornissen 

 

Pathofysiologische mechanismen van ritmestoornissen 

 

Mechanismen zijn gebaseerd op problemen met impulsformatie, geleiding of allebei 

 ischemie 

 abnormaal hartweefsel: congenitale malformaties, fibrose, automaticiteit, … 
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 overvloedige vrijzetting of overgevoeligheid aan adrenerge stoffen (vb. adrenaline) 

 toxische stoffen of medicatie 

 onbekend 

 

Automaticiteit 

 kan gaan om toegenomen automaticiteit vd sinusknoop 

o snel sinusritme → sinustachycardie > 100/min 

o eerst zoeken naar secundaire oorzaak 

 anemie 

 inflammatie 

 hyperthyroidie 

o primaire ongepaste sinustachycardie: vnl bij vrouwen 15 – 35 jaar 

 abnormale automaticiteit: andere delen vh hart vertonen spontane activiteit 

o gebaseerd op pathologische verandering in rustmembraanpotentiaal vb. ischemie 

o afhankelijk van plaats ontspringen 

 atrium: ectopisch atriaal ritme 

 AV knoop: junctioneel ritme 

 ventrikel: idioventriculair ritme 

o igv > 100/min: tachycardie 

 

Getriggerde activiteit 

 hangt af van vorige actiepotentiaal!! 

 late nadepolarisaties (LAD) 

o als sacroplasmatisch reticulum overladen is met Ca2+-ionen: soms spontane ongepaste 

vrijstelling Ca2+ hieruit 

o oorzaak: INCX (natriumstroom) 

 vroege nadepolarisaties (EAD)  

o abnormale nieuwe depolarisatie tijdens plateaufase vd vorige AP 

o oorzaak: verhoogde activiteit vd inwaartse Ca2+- of Na+-stroom (ICa2+) 

 als EADs of LADs voldoende groot zijn om instroom Na+-ionen te triggeren: kan aanleiding 

geven tot ritmestoornissen 
 

Re-entry (cirkeltachycardie)  

 meest voorkomende mechanisme van ritmestoornissen 

 specifiek anatomisch of functioneel substraat nodig: voorwaarden 

o zone van unidirectioneel blok  

o trage geleiding 

o zone met korte refractaire periode 

 meest typische substraat voor re-entry (AV nodale re-entry tachycardie) 

o 2 wegen met specifieke elektrofysiologische eigenschappen aanwezig 

 ene arm heeft snelle geleiding en lange refractaire periode (snelle baan) 

 andere arm heeft trage geleiding en korte refractaire periode (trage baan) 

o als er antegraad unidirectioneel blok bestaat in snelle baan door juist getimede 

extrasystole die in lange refractaire periode vd baan valt 

 prikkel w antegraad traag naar beneden geleid 

 hierna: kan retrograad naar boven over snelle baan 

 omdat trage baan korte refractaire periode heeft: prikkel kan terug naar beneden over 

baan en cirkel is rond 

 substraat voor re-entry kan anatomisch of functioneel zijn 
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o anatomisch  

 cirkeltachycardie rond tricuspidalisklep: voorkamerflutter 

 rond litteken vroegere hartchirurgie: intra-atriale re-entry tachycardie 

o functioneel: louter afhankelijk van eigenschappen vd myocyten (vb. VKF) 

 sprake van korte of lange exciteerbare zone (short/long excitable gap) afhankelijk van hoe 

veel weefsel betrokken is in circuit maar op bepaald moment niet elektrisch actief is 

o dus afstand tss kop en staart vh golffront 

o typevoorbeeld re-entry met korte exciteerbare zone: VKF 

o typevoorbeeld re-entry met lange exciteerbare zone 

 atrioventriculaire re-entry tachycardie  

 voorkamerflutter 

 

Anti-aritmica 

 

Classificatie volgens Vaughan-Williams 

 deelt anti-aritmica in 4 klassen in 

o oude classificatie die ondanks beperkingen nog veel gebruikt w 

o beperkingen 

 indeling is niet uniform 

 soms gebeurt indeling obv werking vd ionenkanalen 

 soms gewerkt met werkzaamheid op receptoren 

 soms volgens beschrijving vh effect op actiepotentiaal 

 indeling is niet volledig: molecules zoals digitalis en adenosine ontbreken 

 overlap tss vss klassen 

 vb. sotalol = β-blokker en K+-kanaalblokker → klasse 2 en 3 werking 

 klasse I: Na+-blokker → vertraging van fase 0 vd actiepotentiaal 

o klasse Ia 

 vetragen geleiding maar verlengen repolarisatie 

 vb. quinidine, procainamide 

 in België niet beschikbaar 

o klasse Ib 

 vertragen geleiding maar verkorten repolarisatie  

 vnl in abnormaal ischemisch weefsel 

 vb. lidocaine 

o klasse Ic 

 vertragen geleiding zonder effect op repolarisatie 

 vb. flecainide, propafenone 

 klasse II: β-blokkers (sympatolytisch) 

o blokkeren β-adrenerge receptoren → via second messengers: werkzaam op Ca2+-stroom 

en pacemaker (If) stroom 

o vb. bisoprolol, metoprolol, esmolol, celiprolol, atenolol, propanolol, sotalol 

 klasse III: K+-kanaalblokkers 

o vertragen fase 3 vd AP, verlengen repolarisatie 

o vb. sotalol, amiodarone, dronedarone 

 klasse IV: vertragende Ca2+-kanaalblokkers 

o verkorten fase 2 en vertragen fase 4 vd AP → minder spontane depolarisatie pacemakers 

o vb. verapamil, diltiazem 

 

Aanpak van ritmestoornissen 

 onderscheid tss 

o acute aanpak: stoppen van tachycardie (conversie) 

o profylactische aanpak: voorkomen van recidieven van ritmestoornissen (preventie) 

 naast farmacologische aanpak: ook niet-farmacologische manieren om ritmestoornissen te 

stoppen of voorkomen 

o vagale manoeuvres vb. carotismassage of valsalvamanoeuver 
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 kan gebruikt w voor vertragen vd atrioventriculaire geleiding 

 kan sommige supraventriculaire ritmestoornissen stoppen of vertragen 

o cardioversie of defibrillatie met externe defibrillator 

 elektrische schok tot max 360 J monofasisch of 240 J bifasisch w gegeven 

 synchroon of asynchroon met QRS 

 synchroon: aangewezen bij 

 alle smal complex tachycardieën 

 regelmatige breed complex tachycardiën 

 asynchroon  

 enkel aangewezen bij reanimatie van ventrikelfibrillatie 

 risico: deterioratie vd ritmestoornis in ventrikelfibrillatie als schok w gegeven in 

vulnerabele fase vd AP = T-top op ECG 

 bij ritmestoornis met hemodynamische weerslag (hypotensie, dyspnee, angor, 

hartfalen, (pre)syncope): onmiddellijk cardioversie of defibrillatie overwegen! 

o pacemakers en defibrillatoren: toestellen die ingeplant kunnen w voor voorkomen of 

behandelen van ritmestoornissen 

 interne defibrillator igv 

 overleven ventrikelfibrillatie 

 hoog risico op ontwikkeling ventrikelfibrillatie of andere ritmestoornis (vb. 

ventrikeltachycardie) met plotse dood 

 pacemaker: igv trage hartritmestoornissen 

o radiofrequentie katheterablatie 

 techniek waarbij via hartkatheterisatie met radiofrequentie-energie (vergelijkbaar met 

elektrische bistouri tijdens chirurgie) kleine letsels w aangebracht in hart 

 doel: focaal of re-entry aritmie mechanisme uitschakelen 

 

Belangrijkste anti-aritmica 

 lidocaïne 

o klasse Ib: blokkeert Na+-kanalen en reduceert AP-duur 

o indicatie: ventrikeltachycardie bij acute ischemie 

o IV toediening  

o dosage 

 oplaaddosis 1 mg/kg 

 intermittente toediening 0,5 mg/kg iedere 8 – 10 min tot max 4 mg/kg 

 continu infuus 1 – 3 mg/min 

o nevenwerkingen 

 draaierigheid 

 desoriëntatie 

 convulsies 

 hypotensie 

 flecainide (en ander molecule met vergelijkbaar profiel: propafenone) 

o klasse Ic: blokkeert Na+-kanalen, geen effect op AP-duur 

o indicaties 

 conversie van VKF en behoud van sinusritme bij paroxysmale VKF 

 supraventriculaire ritmestoornissen 

 zeldzaam ventriculaire ritmestoornissen bij structureel normaal hart 

 maar verhoogde mortaliteit bij onderliggend structureel of ischemisch hartlijden 

o dosage 

 100 – 300 mg/d PO 

 2 mg/kg IV over 10 – 30 min gevolgd door 1,5 mg/kg IV gedurende 1 uur, gevolgd 

door 0,1 – 0,25 mg/kg 

o nevenwerkingen 

 hartfalen 

 ventriculaire ritmestoornissen 

 wazig zicht, tremor, duizeligheid, paresthesieën 
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 gastro-intenstinale ongemakken, nausea, metaalsmaak 

 proaritmie! 

 altijd gebruiken in combinatie met β-blokker of vertragende Ca2+-blokker owv risico 

op klasse 1c geïnduceerde voorkamerflutter met 1 op 1 geleiding naar ventrikel 

 sotalol 

o klasse III: verlengt refractaire periode en actiepotentiaalduur 

o indicatie 

 voorkomen van recidieven van VKF 

 dus onderhoud van sinusritme na cardioversie (dus ikv rhytm control) 

 toegelaten bij onderliggend ischemisch hartlijden 

 zeldzaam ventriculaire ritmestoornissen 

 bij aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie (ARVC) 

 voorkomen van ventriculaire ritmestoornissen bij pt’en met defibrillator (ICD) 

o dosering 

 160 – 320 mg/d PO 

 IV mogelijk maar weinig nuttig 

o nevenwerkingen 

 bradycardie 

 torsade de pointes door QT-verlenging! → monitoren QT-interval < 450 ms 

 igv te hoog: verminderen 

 igv veel te hoog (vb. > 500 ms): product stoppen 

 hartfalen 

 amiodarone 

o klasse III: verlengt refractaire periode en AP-duur 

o indicatie 

 conversie VKF en voorkomen van recidieven VKF 

 toegelaten bij onderliggend hartlijden (want nevenwerkingen meestal 2e lijn) 

 bij falen andere medicatie 

 ventriculaire ritmestoornissen 

 reanimatie (in bolus) 

o dosering 

 300 mg/1u oplaaddosis 

 niet te snel ikv risico op hypotensie 

 gevolgd door 600 – 1200 mg/24u IV 

 200 – 400 mg/d PO 

o nevenwerkingen! 

 fototoxiciteit 

 huidverkleuring (blauw) 

 schildklierproblemen: hypo- en hyperthyroïdie mogelijk 

 interstitieel longlijden (zeer zeldzaam maar ernstig) 

 neerslag in cornea (meestal onder lensniveau) 

 neurologische en GI weerslag 

 Torsade de Pointes 

 AV blok 

 interactie met digitalis en orale anticoagulantie!! 

 verminderde clearance 

 nauwgezette monitoring nodig 

o opvolger: dronedarone 

 enkel bij paroxysmale VKF: onderhoud van sinusritme (niet voldoende krachtig voor 

cardioversie) 

 dosering: 2x 400 mg/d 

 profiel 

 minder krachtig dan amiodarone 

 risico op lever- en longlijden 

 niet bij belangrijk hartfalen 
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 verhoogde cardiovasculaire morbiditeit / mortaliteit? 

 niet op Belgische markt 

 digitalis 

o niet in Vaughan-Williams classificatie 

o indicaties 

 vertraging vh ventriculaire antwoord bij VKF: ‘rate control’ 

 zeker bij onderliggend hartfalen 

 mag in combinatie met β-blokker of verapamil 

 adjuvante therapie bij hartfalen (tegenwoordig minder owv mogelijke link met hogere 

mortaliteit) 

o dosering 

 0,5 mg IV bolus gevolgd door 0,25 mg IV na 1 – 3 uur, nadien 0,25 mg/d IV 

 0,125 – 0,25 mg/d PO 

 spiegel opvolgen! 

 lagere dosis bij ouderen en nierinsufficiëntie 

o nevenwerkingen 

 ventrikeltachycardie bij intoxicatie 

 bradycardie 

 anorexia, nausea, diarree 

 xanthopsie: gele verkleuring van zicht 

 gynaecomastie 

 verwardheid en agitatie 

 groter risico op nevenwerkingen bij hypokaliëmie en hypomagnesiëmie 

 verapamil (alternatief: diltiazem) 

o klasse IV: Ca2+-kanaalblokker 

o indicatie 

 vertraging ventriculair antwoord bij VKF: ‘rate control’ 

 conversie en voorkomen van supraventriculaire tachycardie 

 zeldzaam ventriculaire tachycardie: specifieke vorm fasciculaire ventrikeltachycardie 

bij structureel normaal hart 

o dosering 

 120 – 480 mg/d PO 

 5 mg traag IV over enkele minuten, evt 5 mg herhalen na 5 – 10 min 

 5 – 10 mg/u IV onderhoud 

o nevenwerkingen 

 bradycardie 

 cave synergistisch effect samen met β-blokker 

 hartfalen 

 constipatie 

 enkeloedeem 

 nausea 

 β-blokkers 

o klasse II: blokkeren β-adrenerge receptoren → via second messengers: werkzaam op 

Ca2+-stroom en pacemakerstroom (If) 

o indicatie 

 vertraging ventriculaire antwoord bij VKF: ‘rate control’ 

 therapie bij hartfalen 

 voorkomen recidieven supraventriculaire tachycardie 

 voorkomen recidieven ventrikeltachycardie 

 adenosine 

o niet in Vaughan-Williams classificatie 

o indicatie 

 conversie supraventriculaire tachycardie 

 vertragen AV geleiding in DD van hemodynamisch goed verdragen regelmatige 

ritmestoornissen: DD/ SVT of VT 
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o dosering: 6 – 12 mg bolus IV 

o nevenwerkingen 

 flushing, dyspnee, thoracale pijn 

 voorkamerfibrillatie 

 kan gevaarlijk zijn bij pt’en met voorafbestaand WPW-syndroom 

 want VKF kan door snelle geleiding over antegraad geleidende Kentbundel 

deterioreren in ventrikelfibrillatie 

 DUS bij toedienen adenosine moet steeds defibrillator aanwezig zijn → niet 

aangeraden in huisartsenpraktijk! 

 algemene malaise 

 interacties 

 versterking door dipyridamole  

 antagonisme door theofylline 

 astma (want bronchoconstrictie) 

 

Pro-aritmie 

 alle anti-aritmica hebben als nevenwerking dat ze proaritmogeen kunnen werken! 

 inductie bradyaritmieën 

o sinusbradycardie 

o sinuspauzes (SA block) 

o PR-verlenging en AV blok 

o conductievertraging (QRS-verlenging, intra-ventriculaire conductievertraging) 

 door verlenging vd repolarisatie: soms ook risico op ontwikkelen ventriculaire 

ritmestoornissen → ‘getriggerde activiteit’ 

o vnl klasse Ia en III antiaritmica zijn hiervoor gekend 

o eerste teken: QT-verlenging → gecorrigeerd QT-interval moet gevolgd w bij toediening 

repolarisatieverlengende antiaritmica 

 dosisreductie nodig bij  

 cQT > 450 ms bij mannen  

 cQT > 470 ms bij vrouwen 

 medicatie moet gestopt w bij cQT > 500 ms 

o typische ritmestoornis die hierbij kan ontstaan: Torsade de Pointes  

 = paroxysmale polymorfe ventriculaire tachycardie waarbij as verdraait  

 hoog risico op deterioratie in ventrikelfibrillatie 

 

Indeling van ritmestoornissenritmestoornissen  

 

Volgens ECG 

 smal QRS tachycardie 

o onregelmatig 

 voorkamerfibrillatie 

 voorkamerflutter met wisselende geleiding 

o regelmatig 

 sinustachycardie 

 voorkamerflutter  

 ectopische atriale tachycardie 

 junctionele tachycardie 

 AV nodale re-entrytachycardie 

 atrioventriculaire re-entrytachycardie (orthodroom) 

 breed QRS tachycardie 

o onregelmatig 

 VKF met voorafbestaand BTB of aberratie (snelheidsafhankelijk BTB) 

 VKF met antegrade geleiding over Kent-bundel bij WPW-syndroom 

 voorkamerflutter met wisselende geleiding en voorafbestaand BTB of aberratie 

 polymorfe ventrikeltachycardie 
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 ventrikelfibrillatie 

o regelmatig 

 ventrikeltachycardie 

 regelmatige supraventriculaire tachycardie met voorafbestaand BTB of aberratie 

 antidrome atrioventriculaire re-entrytachycardie 

 

Volgens mechanisme 

 automaticiteit 

o sinustachycardie 

o ectopische atriale tachycardie 

o junctionele tachycardie 

o ventrikeltachycardie (zeldzaam tgv automaticiteit) 

 re-entry 

o voorkamerfibrillatie 

o voorkamerflutter 

o AV nodale re-entry tachycardie 

o atrioventriculaire re-entry tachycardie 

o ventrikeltachycardie (meestal) 

 

Anamnese bij ritmestoornissen 

 

Inleiding 

 ritmestoornissen kunnen aanleiding geven tot diverse klachten: meestal palpitaties, dyspnoe, 

angineuze bezwaren, duizeligheid of bewustzijnsverlies 

 steeds belangrijk om familievoorgeschiedenis na te vragen: vnl belangrijk 

o gevallen ischemisch hartlijden 

o plots overlijden op jonge leeftijd 

 

Palpitaties 

 belangrijk om onderscheid te maken tss 

o overslagen: pt heeft gevoel van gemiste slag / overslagen 

o bonzende palpitaties: hart klopt wat sneller (meestal nog < 150/min) maar vnl harder 

o tachycardie palpitaties: heel snelle hartkloppingen, soms ontelbaar voor pt 

 vss aspecten die uitgeklaard moeten w 

o frequentie 

o duur 

o uitlokkende factoren 

o regelmatig of onregelmatig karakter 

o andere klachten: flauwvallen, angor 

o plots of geleidelijk starten en stoppen 

 

(Pre)syncope 

 syncope = vorm van transiënt bewustzijnsverlies (TLOC) 

o transiënt 

o gelimiteerd met verlies van posturale tonus 

o onderliggend mechanisme: transiënte globale hypoperfusie vd hersenen 

 belangrijk onderscheid tss 

o neurocardiogene (vasovagale) en orthostatische syncope 

o syncope door structurele of aritmogene oorzaken: gepaard met verhoogde mortaliteit 

 anamnese is belangrijk 

o suggestief voor ernstig probleem 

 syncopes liggend of bij inspanning 

 prodromen van palpitaties 

 gekend onderliggend hartlijden 

 familiale voorgeschiedenis van plotse dood 
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 ECG afwijkingen 

o geruststellend 

 typische prodromen (zweten, zwart voor ogen, nausea, …) 

 typische uitlokkende factoren (warmte, angst, pijn, …) 

 optreden na maaltijd of inspanning 

 optreden na aanpassing van medicatie 

 

Specifieke ritmestoornissen 

 

Atriale extrasystole (AES) 

 w veroorzaakt door vroegtijdige activatie vd voorkamer 

o meestal gebaseerd op abnormale automaticiteit 

 ECG 

o abnormale P-top morfologie (P’ top) 

o PQ-interval: normaal, verkort of verlengd 

 dicht bij AV knoop ontstaan: verkort 

 dicht bij SA knoop ontstaan: normaal 

 ver van AV knoop ontstaan: verlengd 

o doorgaans vast koppelingsinterval 

o onvolledige compensatoire pauze (volgende slag komt iets sneller dan je zou verwachten als je 

naar normale interval tss QRS-complexen kijkt) 

o QRS in regel normaal 

 zeer premature atriale extrasystoles kunnen geblokkeerd w in AV knoop of aberrant 

doorgeleiden 

 klinische betekenis 

o komt bij > 60% vd normale volwassenen voor 

o meestal asymptomatisch en benigne 

o soms aanleiding tot palpitaties 

 behandeling 

o in principe benigne → geruststelling vd pt  

 zonder specifieke behandeling 

 wel uitlokkende factoren (vb. caffeïne, alcohol, stress, amfetamine-analogen, 

partydrugs, …) vermijden 

o igv veel symptomen: proeftherapie met β-blokker 

 

Ventriculaire extrasystole (VES) 

 w veroorzaakt door abnormale automaticiteit in ventrikel 

 ECG  

o vroegtijdig verbreed QRS-complex (≥ 120ms)  

 met T-top tegenovergesteld aan QRS-complex 

 niet vooraf gegaan door bijhorende P-top 

o compensatoire pauze: volledig (meestal) of onvolledig 
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 VES moeten w beschreven naar morfologie als 

o monomorf (unifocaal) vs polymorf (multifocaal) 

 monomorf: komt altijd van zelfde plaats 

 polymorf: komt van vss plaatsen 

o LBTB of RBTB morfologie → beschrijven volgens hoe ze eruit zien op V1 

 igv ontstaan extrasystole uit RV: ziet eruit als LBTB (negatief in V1) 

 igv ontstaan extrasystole uit LV: ventrikel vLnR geactiveerd dus ziet eruit als RBTB 

o geïsoleerd 

o bigeminie, trigeminie of quadrigeminie (resp. elke 2e slag, 3e slag of 4e slag w vooraf gegaan 

door VES) 

o doublet, triplet (resp. 2 of 3 extrasystolen direct na elkaar) 

o R-op-T fenomeen (kort gekoppeld) 

 als ze heel snel na elkaar komen 

 gevaarlijk qua timing want erg pro-aritmogeen 

 klinische betekenis 

o komt bij > 60% vd volwassenen voor 

o symptomen 

 kunnen asymptomatisch zijn 

 palpitaties 

 nekpulsaties (doordat atrium samentrekt tegen gesloten klep) 

 soms draaierigheid of presyncope 

o gevolgen afhankelijk van onderliggend hartlijden 

 igv geen onderliggend hartlijden: geen verhoogde morbiditeit of mortaliteit 

 aanwezig onderliggend structureel hartlijden (vb. ischemisch hartlijden of verminderde 

ejectiefractie): verhoogde mortaliteit en morbiditeit 

 bij symptomatisch VES moet dus eerst onderliggend hartlijden uitgesloten w mbv 

o grondige familiale anamnese (vroegtijdig coronair lijden, plotse dood) 

o echocardiografie 

o niet-invasieve test ter beoordeling coronaire ischemie 

 behandeling 

o asymptomatisch: geen behandeling 

o symptomatisch 

 pt zonder onderliggend hartlijden: geruststelling / informatie 

 evt onderliggend hartlijden moet behandeld w 

 bij persisteren vd klachten: evt β-blokker 

 geen andere anti-aritmica!: onderdrukken VES wel maar gaan gepaard met 

verhoogde mortaliteit 

 

Voorkamerfibrillatie 

 pathofysiologie en voorkomen op ECG 

o onderscheid tss ‘trigger’ vh ‘substraat’ vd VKF: VKF ontstaat dikwijls uit snel afvurende 

ectopische atriale foci 

 liggen meestal thv uitmonding pulmonaalvenen in LA 

 triggers deterioreren in re-entry tachycardie → vss golffronten met korte exciteerbare 

zone activeren atrium chaotisch  

 DUS multiple wavelet re-entry tachycardie is substraat van VKF 

o door onregelmatige en snelle atriale activiteit (400 – 600/min): ventrikels w onregelmatig 

geactiveerd 

o ECG  

 afwezigheid P-toppen maar wel fijn golvend aspect (fibrilleren) vd basislijn: f-golfjes 

 soms kan in V1 atriale activiteit nog redelijk georganiseerd voorkomen 
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 verklaring: V1 geeft vnl informatie over laterale wand vh RA die soms 

georganiseerd kan geactiveerd w tijdens VKF door typische anatomie 

 dus niet enkel naar V1 kijken voor beoordelen sinusritme 

 regelmatigheid is niet terug te vinden in andere afleidingen 

 onregelmatig voorkomen van QRS-complexen: door onregelmatige conductie f-golfjes 

naar ventrikel 

 onregelmatige PR-intervallen 

 ventriculair ritme 130 – 160/min 

 epidemiologie 

o meest voorkomende hartritmestoornis 

 1% vd populatie heeft VKF 

 iedere volwassene > 40 jaar heeft kans van ¼ om ooit VKF te ontwikkelen 

 hoog bejaarde populatie > 75 jaar: 5 – 10% heeft VKF 

o VKF komt meestal voor bij onderliggend hartlijden 

 ong 10%: VKF zonder onderliggend structureel hartlijden = ‘lone atrial fibrillation’  

 als pt zich presenteert met VKF: belangrijk om af te vragen waarom pt VKF heeft 

 dus VKF niet echt einddiagnose 

 maar wel symptoom van onderliggend probleem vd voorkamer (atriale myopathie) 

 onderliggende hartziekten geassocieerd met verhoogde kans op VKF 

 hypertensie 

 kleplijden 

 coronair lijden 

 hartfalen 

 hypertrofische cardiomyopathie 

 andere ritmestoornissen vb. degenereren van regelmatige supraventriculaire 

tachycardie? 

 niet-cardiale onderliggende factoren 

 familiaal 

 vb. zeer zeldzame monogenetische aandoeningen met VKF op jonge leeftijd 

 alcohol: hogere incidentie VKF zowel bij 

 chronisch overmatig alcoholgebruik 

 acute intoxicatie (binge drinking) 

 schildklierpathologie 

 duursport 

 slaapapnee 

 COPD 

o ook belangrijk om onderscheid te maken in patroon vd aanvallen van VKF 

 vss patronen 

 eerste aanval 

 paroxysmale VKF: recidiverende VKF die spontaan stopt en < 7 dagen duurt 

 persisterende VKF: rediciverende VKF die moet gestopt w door farmacologisch of 

niet-farmacologisch ingrijpen 

 langdurig persisterende VKF: duurt al > 1 jaar maar moet nog gestopt w 

 permanente VKF: w aanvaard of kan niet gestopt w 

 natuurlijke progressie van paroxysmale naar meer 

persisterende vormen van VKF (met bijhorend ook 

overgang van uitlokkende factoren)  

 paroxysmale VKF is meer afhankelijk van 

triggers: focale ectopie uit pulmonaalvenen 

 voor persisteren van VKF: substraat w 

belangrijker (multiple wavelet re-entry) 

 wsl geen natuurlijke evolutie bij secundaire VKF  

 is VKF die zich voordoet tijdens ernstige andere 

aandoening vb. postoperatief, pneumonie, … 

 symptomen 
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o door hemodynamische gevolgen: veelvoud van klachten mogelijk 

 dyspnee 

 angor 

 duizeligheid 

 palpitaties (onregelmatig) 

 vermoeidheid 

 trombo-embolische verwikkelingen 

 ! sommige pt’en zijn asymptomatisch 

o anamnese → belangrijk: klachtenpatroon en invaliderende patroon bepalen want bepaalt 

keuze vh verdere beleid! 

 eerste vraag: w VKF hemodynamisch verdragen? 

 igv ja: voldoende tijd 

 igv nee (vb. pt bijna bewusteloos, shock, …): cardioversie nodig 

 trombo-embolisch risico: steeds inschatten! 

 klachten? → klachtenpatroon VKF samenvatten: EHRA classificatie van EHRA 1 tot 4 

 EHRA I: geen symptomen 

 EHRA II: milde symptomen, geen invloed op dagelijkse activiteiten 

 EHRA III: ernstige symptomen, invloed op dagelijkse activiteiten 

 EHRA IV: disabling symptomen, normale dagelijkse activiteiten gestopt 

o klinisch onderzoek 

 oedemen? 

 abdomen vb. leververgroting, aortageruis, … 

 hartauscultatie 

 onregelmatige snelle pols (pulsus irregularis perpetuus, PIP)? 

 geruisen? 

 extra tonen? 

 CVD? 

 hepatojugulaire reflux? 

 longauscultatie 

 basale crepitaties? 

 wheezing? gedempt ademgeruis? 

 hals: goiter? 

 bloeddruk 

o technische onderzoeken 

 voor eerste aanpak 

 ECG 

 hypertrofie? 

 ventriculair antwoord? 

 geleidingsziekte? pre-excitatie? 

 cQT? 

 infarct? (vb. dan mogen klasse I anti-aritmica zeker niet) 

 transthoracale echocardiografie (TTE) 

 klepfunctie? 

 ventrikelfunctie? 
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 grootte van atria en ventrikels? 

 labo 

 bloedbeeld 

 nierfunctie en ionogram 

 CRP 

 TSH 

 afhankelijk van pt: bijkomende onderzoeken evt geïndiceerd 

 RX thorax 

 cyclo-ergometrie 

 igv risico op coronair lijden 

 controle vh ventriculaire antwoord? 

 Holter 

 correlatie symptomen met paroxysmen van VKF? 

 controle vh ventriculaire antwoord? 

 triggers: frequente AES vs runs AES vs P-op-T fenomeen 

 transthoracale echocardiografie (TEE) 

 pre-cardioversie 

 elektrofysiologisch onderzoek 

 onderliggende supraventriculaire tachycardie 

 ablatie 

 VKFlutter 

 pulmonaal vene isolatie 

 behandeling 

o preventie trombo-embolische complicaties 

 VKF is geassocieerd met verhoogde morbiditeit en mortaliteit 

 naast ontwikkelen hartfalen door snelle, onregelmatige activiteit van ventrikels: 

risico op TE complicaties van VKF belangrijkste oorzaak toegenomen morbiditeit 

 incidentie ischemische cerebrovasculaire aandoeningen (TIA of CVA) bij pt’en met 

VKF: gemiddeld 5% per jaar 

 varieert van <2% – >18% volgens risicoprofiel vd pt 

 risico is 2-7x hoger dan bij pt’en zonder VKF 

 er is significante risicoreductie vd trombo-embolische complicaties door gebruik VKA’s 

bij pt’en met VKF 

 relatieve risicoreductie van 64% (absolute risicoreductie 2,7% per jaar in primaire 

preventie, 8,4% per jaar in secundaire preventie) 

 risicoreductie bij acetylsalicylzuur is duidelijk minder: relatieve risicoreductie 22% 

(absoluut 0,8% en 3,8%) 

 omdat behandeling met orale anticoagulantia ook bloedingsrisico verhoogt: belangrijk 

om individuele risico-inschatting te doen voor iedere pt 

 als risico op TE complicaties opweegt tegen bloedingsrisico: opstart orale 

anticoagulantia is eerste keuze 

 klassieke contra-indicaties voor opstart anticoagulantia moeten in acht genomen w: 

cerebrale bloeding, recente majeure bloeding, trombopenie, … 

 CHA2DS2-VASc risico (examen!) 

risicofactor score 

Congestief hartfalen 1 

arteriële Hypertensie 1 

leeftijd > 75 jaar (Age) 2 

Diabetes mellitus 1 

Stroke (eerder doorgemaakt CVA/TIA) 2 

Vasculair lijden 1 

leeftijd > 65 maar < 75 jaar (Age) 1 

vrouwelijk geslacht (Sex category) 1 

 igv ≥ 2: geven van orale anticoagulantia aangewezen  

 deze risicofactoren vind men terug in alle andere algoritmes 
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 belangrijk om deze score geregeld opnieuw te berekenen want pt kan 

veranderen in veel vd risicofactoren 

 ook steeds bloedingsrisico in overweging nemen: HAS-BLED score berekenen 

risicofactor score 

Hypertensie 1 

Abnormale nier- of leverfunctie 1 voor ieder 

Stroke 2 

Bloeding (doorgemaakte bloeding of anemie) 1 

Labiele INR 1 

Elderly > 65 jaar 1 

Drugs: medicatie (NSAIDs of antiplaatjes) of alcoholmisbruik 1 voor ieder 

 igv ≥ 3: ieder gebruik oraal anticoagulum goed overwegen voor opstart 

 blijvende contra-indicaties: doormaken van intracraniële bloeding of recente 

andere bloeding 

 klassieke orale anticoagulantia = VKA’s 

 werken in op vit K afhankelijke stollingsfactoren in stollingscascade: II, VII, IX en X 

 moet zorgvuldig gemonitord w ahv stollingstesten: nauwe therapeutische marge  

 streefwaarde INR: 2 – 3 voor preventie trombo-embolische complicaties VKF 

 bij < 2 is er geen effect 

 bij > 4 is er significante toename bloedingsrisico 

 nieuwe anticoagulantia (NOACs) beschikbaar met meer voorspelbare 

antistollingswerking die niet gemonitord moeten w 

 producten 

 trombine-inhibitoren: dabigatran (Pradaxa®) 

 Xa-inhibitoren: rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®) en endoxaban 

 geen antidotum beschikbaar  

 gebruik 

 dabigatran (als enige overwegend renaal geklaard) 

 normale dosis 2x 150 mg/d 

 gereduceerde dosis 2x 110 mg/d igv 

 ouderen > 80 jaar 

 GFR < 50 mL/min 

 gebruik samen met verapamil of amiodarone 

 toegenomen bloedingsrisico 

 geschiedenis van peptische maagaandoening 

 niet bij GFR < 30 mL/min! 

 bijwerkingen: 10% maaglast 

 rivaroxaban 

 normale dosis 1x 20 mg/d 

 gereduceerde dosis 1x 15 mg/d bij GFR < 50 mL/min 

 niet bij GFR < 15 mL/min 

 apixaban 

 normale dosis 2x 5 mg/d 

 gereduceerde dosis 2x 2,5 mg/d → bij 2 vd 3 criteria 

 GFR < 50 mL/min (of serumcreatinine > 1,5 mg/dL) 

 leeftijd > 80 jaar 

 gewicht < 60 kg 

 niet bij GFR < 15 mL/min 

 edoxaban 

 normale dosis 1x 60 mg/d 

 gereduceerde dosis 1x 30 mg/d igv 

 GFR < 50 mL/min 

 gewicht < 60 kg 

 gebruik samen met verapamil en quinidine 

 niet bij GFR < 15 mL/min 

 voorzichtig bij supernormale GFR > 95 mL/min 
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 bij HAS-BLED ≥ 3 moet steeds overwogen w om gereduceerde dosis te gebruiken 

 afhankelijk van bloedingsrisico vd ingreep en nierfunctie: bij electieve ingrepen 

moet met medicatie tijdig gestopt w 

GFR (mL/min) dabigatran 
apixaban, rivaroxaban, 

edoxaban 

 laag risico hoog risico laag risico hoog risico 

≥80 ≥24u ≥48u ≥24u ≥48u 

50 – 80 ≥36u ≥72u ≥24u ≥48u 

30 – 50 ≥48u ≥96u ≥24u ≥48u 

15 – 30 - - ≥36u ≥48u 

 overbruggen met LMWH is niet nodig 

 switchen van VKA naar NOACs? 

 vroeger zei men van niet maar tegenwoordig komt er ‘switch-beweging’ 

 igv goede INR-controle hebben (TTR = time in therapeutic range = tijd tss 2 

– 3): niet zo veel voordeel 

 bij geen goede INR-controle (wisselend): mss wel goed om te switchen 

 switchprogramma nodig 

 niet zomaar van ene op andere dag veranderen want dan is er overlap vd 

effecten → bloedingsrisico 

 VKA-therapie stoppen → INR meten 

 igv INR < 2: NOAC op zelfde dag starten 

 INR < 2,5: NOAC volgende dag starten 

 INR > 2,5: nieuwe controle vd INR dag nadien 

 switchen tss aspirine en parenterale anticoagulantia kan gebeuren op 

volgende geplande dosis 

 antitrombotische behandeling igv cardioversie 

indicatie 
chronische 
antistolling 

ja  nee  

duur VKF  < 48 uur > 48 uur 

keuze aanpak   
TEE-geleide 
aanpak 

4 weken 
antistolling voor 
cardioversie 

beleid 

therapeutische 
dosis LMWH tot 

therapeutische 
INR 
of 
therapeutische 
dosis LMWH op 
dag cardioversie 
en daarna start 
NOAC 

therapeutische 
dosis LMWH op 

dag cardioversie; 
vervolgens ASA 

10 dagen 
therapeutische 

dosis LMWH; 
vervolgens ASA 

orale antistolling 
tot 4 weken na 

cardioversie met 
NOAC of VKA; 
vervolgens ASA 

 VKF die < 48 uur duurt: kan veilig gebeuren zonder bijkomende maatregelen 

 praktische grens 48 uur w ondersteund door  

 echocardiografische studies 

 feit dat er lage incidentie van trombo-embolische complicaties was bij 

cardioversie van VKF die < 48 uur in observationele studies 

 na cardioversie antistolling opstarten?: ahankelijk vh risicoprofiel vd pt 

 als VKF > 48 uur aanwezig is: 2 opties 

 TEE-geleide aanpak (snelste optie): voor cardioversie w TEE uitgevoerd → igv 

geen intracardiale trombi: cardioversie kan doorgaan 

 gedurende minimum 3 weken ontstollen voor cardioversie 

 voor cardioversie w steeds gestart met antistolling 

 opmerking!: maatregelen voor voorkomen TE verwikkelingen zijn belangrijk of er 

nu gekozen w voor farmacologische conversie of eletrische cardioversie 

o keuze van ‘rate control’ of ‘rhythm control’ strategie 

 vroeger: altijd agressief nastreven normale sinusritme door seriële cardioversie en 

antiaritmische therapie 

 dit is rhythm control strategie (nastreven herstel van sinusritme) 
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 men dacht dat dit zou leiden tot betere overleving, verminderde morbiditeit, 

voorkomen TE verwikkelingen en betere levenskwaliteit 

 recente studies: rate control (VKF aanvaarden maar controle ventriculair ritme 

nastreven) evenwaardig op gebied overleving, morbiditeit en levenskwaliteit 

 keuze tss beide strategieën moet gebaseerd w op klinisch profiel en voorkeur vd pt 

 argumenten voor rhythm control 

 paroxysmale VKF 

 eerste aanval van VKF 

 belangrijke klachten 

 < 65 jaar 

 geen onderliggend hartlijden 

 geen voorafgaande antiaritmische 

therapie 

 argumenten voor rate control 

 persisterende VKF 

 recidiverende VKF ondanks goede 

antiaritmische behandeling 

 weinig klachten 

 > 65 jaar 

 belangrijk onderliggend structureel hartlijden 

 rate control 

 voor bekomen goede controle ventriculaire antwoord: vss GM gebruikt 

 verapamil of diltiazem = vertragende Ca2+-kanaal blokkers 

 β-blokkers 

 digitalis 

 er is synergistisch effect tss verschillende klassen → vaak gecombineerd bij pt’en 

met VKF om tot goede controle van ventriculair antwoord te komen 

 opletten bij pt’en met bradycardie 

 voorkeur hangt af van levensstijl en onderliggende pathologie 

 niet duidelijk wat ideale richtwaarde is van controle vh ventriculaire antwoord 

 momenteel w aangeraden om initieel losse controle vh ventriculaire antwoord te 

aanvaarden: ritme < 110/min op rust ECG 

 als hieronder klachten blijven: streven naar strengere richtwaardes 

 hartritme ≤ 80/min 

 24u Holter 

 gemiddeld ≤ 100/min 

 geen pieken > 110% vh maximum voorspelde hartritme (220/min – 

leeftijd) 

 hartritme tijdens 6 minuten wandeltest (matige inspanning) ≤ 110/min 

 rhythm control 

 acute aanpak 

 denken aan antistollingsbeleid! 
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 elektrische cardioversie: synchroon met 200 – 360J monofasisch of 100 – 240J 

bifasisch 

 farmacologisch 

 amiodarone 300 mg IV/1-2u gevolgd door 900 mg/24u 

 flecainide (200 of 300 mg PO), propafenone 

 profylactische aanpak: anti-aritmische behandeling voor voorkomen recidieven VKF 

of behouden sinusritme moet gebaseerd w op onderliggende hartlijden 

 structureel normaal hart 

 propafenone / flecainide  

 NOOIT alleen geven: altijd samen met AV-vertragend GM omdat er klein 

risico is op ontwikkeling VKFlutter met evt. gevaarlijke ritmestoornis 

 sotalol 

 dronedarone (voorlopig niet beschikbaar in Be) 

 amiodarone 

 structurele hartafwijkingen 

 ischemisch hartlijden: sotalol, dronedarone, amiodarone 

 verminderde LV functie (hartfalen) 

 dronedarone (igv geen NYHA 3 of 4!) 

 amiodarone 

 hypertensie met belangrijke LVHT: dronedarone, amiodarone 

o niet antiaritmische medicatie voor voorkomen recidieven VKF: ‘substraatmodificatie’ 

 vb. ACE-I, ARB, statines en Omega 3 vetzuren: voorkomen ontwikkeling substraat van 

VKF → mss preventieve rol tegen progressieve natuur van VKF? 

o ablatie 

 pulmonaalvenen w elektrisch geïsoleerd vd rest vh atrium 

 succeskansen 60 – 85% 

 vaak moet > 1 ingreep gebeuren om dit resultaat te bekomen 

 risico tot 5%  

 1% ernstige problemen (vb. tamponade, CVA, pulmonaal vene stenose) 

 1/10.000 mortaliteit (oa door fistel tss LA en slokdarm → luchtembolen + sepsis) 

 bij paroxysmale VKF zijn resultaten beter dan bij persisterende VKF (waarbij 

substraat belangrijker is) 

 profiel vd ideale pt voor ablatie 

 VKF ondanks vss antiaritmische behandelingen 

 invaliderende klachten 

 mild tot geen structureel hartlijden 

 paroxysmale VKF 

 documentatie op holter: veelvuldige atriale extrasystolen met P-op-T fenomeen 

 

Voorkamerflutter 

 kliniek 

o komt (net als VKF) meestal voor 

 op oudere leeftijd 
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 bij onderliggend structureel hartlijden 

o hartkloppingen: regelmatig van aard 

 pathofysiologie en voorkomen op ECG 

o VKFlutter is macro-re-entry tachycardie met circuit in RA rond tricuspidalisklep 

o er is regelmatige activatie vd voorkamers aan 250 – 350/minuut 

o ECG 

 typische fluttergolven  

 waarbij ene fluttergolf zonder iso-elektrische lijn overgaat in andere 

 typisch zaagtandpatroon van negatieve fluttergolven in II, III en aVF (inferior 

afleidingen) 

 meestal 2:1 of 4:1 geleiding naar ventrikel 

 soms is ventriculaire antwoord onregelmatig 

 zeldzaam: gevaarlijk snelle 1:1 geleiding naar ventrikel met hemodynamische 

weerslag (typisch voor klasse Ic geïnduceerde VKFlutter) 

 als fluttergolven niet duidelijk zichtbaar zijn: kan soms ontmaskerd w door 

carotismassage of toediening adenosine  

 zorgt voor tragere geleiding over AV-knoop → fluttergolven zichtbaar op ECG 

 vnl bij aanwezigheid 2:1 AV-block 

 aanpak 

o medicamenteuze aanpak: zelfde als die van VKF  

 preventie trombo-embolische complicaties 

 keuze van strategie: herstel van sinusritme vs controle ventriculair antwoord 

o ablatie 

 voorkamerflutter heeft welbeschreven re-entrycircuit in RA → ablatie zeer succesvol 

 acute succes ablatie > 95% 

 kans van 30 – 50% op ontwikkeling voorkamerfibrillatie op lange termijn 

 

Sinustachycardie 

 kliniek: hartkloppingen 

o regelmatig van aard 

o beginnen en eindigen eerder geleidelijk 

 oorzaken 

o meestal fysiologische reactie → uitsluiten van 

 anemie 

 hyperthyroïdie  

 inflammatie  

o primaire vorm ongepaste sinustachycardie bestaat 

 geen oorzaak w gevonden 

 meestal gezien bij vrouwen 15 – 35 jaar 

 ECG: toegenomen normale automaticiteit 

o regelmatige tachycardie met frequentie > 100/min maar zelden > 150/min 

o alle QRS-complexen vooraf gegaan door P-top met normale morfologie 

 aanpak 

o behandelen uitlokkende factor 

o pt geruststellen 

o evt β-blokker: enkel om symptomatische redenen starten 

o sportbeoefening aanraden 

 

Ectopische atriale tachycardie 

 kliniek: plotse regelmatige hartkloppingen in salvo’s 

o soms voorafgegaan door overslagen 
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 voorkomen 

o meestal vanaf middelbare leeftijd 

o bij onderliggend hartlijden 

 pathofysiologie en voorkomen op ECG 

o berust op abnormale automaticiteit 

o regelmatige tachycardie met frequentie 140 – 240/min 

o ieder QRS-complex w voorafgegaan door P-top die niet kenmerken heeft van sinus P-top 

 aanpak 

o β-blokker 

o evt klasse I antiaritmica 

 enkel als hart normaal gevormd is en geen problemen vd hartspier 

o evt ablatie (succes 80%) 

 

Junctionele tachycardie 

 kliniek 

o zeldzaam 

o typisch post-cardiale chirurgie of bij pasgeborene 

 pathofysiologie en voorkomen op ECG 

o berust op toegenomen automaticiteit in nodale weefsel 

o regelmatige tachycardie meestal 70 – 130/min 

o aanwezigheid P-toppen is afhankelijk van al dan niet aanwezig zijn retrograde geleiding 

van ventrikel naar atrium 

 er kan AV dissociatie zijn als deze afwezig is 

 igv retrograde geleiding: P-top  

 niet zichtbaar of zeer kort na QRS-complex 

 negatief in II, III en aVF 

 aanpak 

o β-blokker 

o vertragende Ca2+-antagonist 

o evt. ablatie (cave AV-blok) 

 

AV nodale re-entry tachycardie (AVNRT)  

 kliniek 

o meest voorkomende vorm van regelmatige supraventriculaire tachycardie 

o hartkloppingen regelmatig van aard 

o stoppen en starten plots 

o nekpulsaties w soms beschreven: “kikkerpols” 

o typisch vanaf 2e – 3e levensdecade 

 pathofysiologie en voorkomen op ECG  

o AVNRT is type voorbeeld van re-entry tachycardie waarbij ‘snelle’ en ‘trage’ 

baan zich bevinden in AV nodale weefsel 

o snelheid 170 – 240/min 

o smal QRS tachycardie 

 uitzondering: igv voorafbestaand BTB of aberrante geleiding 

o retrograde P-top 

 niet zichtbaar omdat hij in voorafgaande QRS-complex ligt 

 ofwel kort na QRS-complex 

 aanpak: zie atrioventriculaire tachycardie 

 

Atrioventriculaire re-entrytachycardie 
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 kliniek 

o klachten zoals AVNRT 

o AVRT komt iets vroeger voor: vanaf 1e – 2e levensdecade 

 pathofysiologie en voorkomen op ECG 

o re-entry tachycardie waarbij AV-knoop één deel is vh circuit, andere deel w uitgemaakt 

door aangeboren musculaire verbinding tss atria en ventrikels: bundel van Kent 

 Kent bundels kunnen voorkomen op alle plaatsen over verloop vd tricuspidalis- en 

mitralisklepring (links meest frequent) 

 niet altijd ‘zichtbaar’ als pre-excitatie 

 overt: zichtbaar op ECG 

 latent: kan wel naar ventrikel geleiden maar zie je niet altijd op ECG, enkel bij 

extra onderzoek 

 verborgen: igv enkel geleiding van ventrikel naar atrium 

o typische orthodrome AVRT 

 circuit antegraad (van atrium naar ventrikel) over AV knoop en retrograad (van 

ventrikel naar atrium) over Kentbundel 

 gevolg: tachycardie 

 170 – 240/min 

 retrograde P-top kort na voorafgaande QRS-complex zichtbaar 

 regelmatige smal QRS tachycardie 

 uitzondering: voorafbestaand BTB of aberratie 

o zeldzame vorm: antidrome AVRT 

 re-entry circuit antegraad over Kent bundel en retrograad over AV knoop 

 geeft aanleiding tot breed QRS tachycardie op ECG 

 Wolff-Parkinson-White syndroom 

o Kent-bundels die antegraad van atrium naar ventrikel kunnen geleiden 

→ veroorzaken abnormale depolarisatiesequentie → aanleiding tot  

 kort PR-interval 

 verbreding van QRS-complex 

 aanwezigheid delta-golf: slurring vd upstroke vh QRS-complex 

 dit is pre-excitatie: deel vh ventrikel w vroegtijdig geactiveerd 

door Kent-bundel ipv nadien door natuurlijke geleiding 

o benaming 

 als pt pre-excitatie heeft + klachten van palpitaties: Wolff-Parkinson-White syndroom 

(WPW-syndroom) 

 al pt pre-excitatie heeft op ECG maar geen klachten: ‘asymptomatische pre-excitatie’ 

o gevaar van pre-excitatie: Kent-bundel vertoont (itt AV-knoop) geen natuurlijke vertraging 

(decrementele geleiding) 

 AV-knoop: hoe sneller ritme w aangeboden, hoe trager knoop werkt 

 antegraad voortgeleide Kent-bundels hebben dit nt → risico igv ontwikkeling VKF: kan 

aanleiding geven tot gevaarlijk snelle activatie vd ventrikels → plotse cardiale dood 

o antegrade geleidingseigenschappen beoordelen 

 er bestaan manieren om dit niet-invasief te proberen inschatten 

 maar gouden standaard: elektrofysiologisch onderzoek 

 indien nodig: onmiddellijk therapeutische ablatie bij verrichten 

 aanpak 

o acuut: AV-knoop extra proberen vertragen 

 vagale manoeuvres 

 vb. carotismassage 

 w unilateraal gedaan 

 niet bij carotislijden (auscultatie of zelfs duplex (bij oudere pt’en)) 

 adenosine 

o profylactisch 

 β-blokker of verapamil/diltiazem 

 evt in combinatie met klasse I  
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 want musculaire abnormale bundel → belangrijke invloed van Na+-kanaal blokker 

 niet bij pt’en met hartfalen! 

 ablatie 

 zeer succesvolle definitieve oplossing: succeskans > 95% 

 laag risico: < 1% → vnl  

 AV block bij AVNRT (R/ pacemaker) 

 tamponade 

 zeker bij WPW owv risico op plotse dood! 

 

Conclusie smal QRS tachycardie in acute setting 

 

Ventrikeltachycardie (VT) 

 kliniek 

o oorzaken 

 VT komt overwegend voor bij ernstig onderliggend hartlijden 

 coronair lijden 

 kleplijden 

 cardiomyopathie 

 hypertensie 

 slechts zelden bij structureel normale harten: meestal vormen berustend op 

abnormale automaticiteit 

o geeft aanleiding tot 

 regelmatige palpitaties 

 meestal met hemodynamische weerslag die leidt tot (pre)syncope 

 pathofysiologie en voorkomen op ECG 

o basis VT  

 berust meestal op re-entry mechanisme 

 meer zeldzame vormen: abnormale automaticiteit  

o sprake van VT igv 

 ≥ 3 opeenvolgende QRS-complexen ven ventriculaire oorsprong (distaal van 

Hisbundel): breed QRS zonder voorafgaande P-top 

 verschil tss 

 non-sustained: VT < 30 sec 

 sustained: VT ≥ 30 sec 

 frequentie > 100/min 

 als dit niet is: sprake van ‘idioventriculair ritme’ 

o elektrocardiografische DD van breed QRS tachycardie is zeer specifiek  

 eerder voor cardioloog dan voor basisarts → wel kunnen: beschrijven van 
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 breedte in ms 

 aspect in V1 

 RBTB-morfologie (+ complex in V1) 

 LBTB-morfologie (- complex in V1) 

 as 

 belangrijk: weten dat als pt breed QRS tachycardie doet en VG heeft van 

myocardinfarct of hartfalen: kans dat het VT is > 90% 

 aanpak 

o acuut  

 sustained VT: onmiddellijke synchrone cardioversie noodzakelijk 

 enkel lidocaine overwegen igv  

 hemodynamisch verdragen, eerder trage VT  

 of acuut coronair lijden 

o profylactisch 

 β-blokkers = belangrijkste! (verlengt overleving) 

 lidocaine bij acute coronaire syndromen 

 amiodarone (niet bewezen dat dit overleving verlengt) 

 implanteerbare defibrillator (ICD): verlengt overleving 

 

Conclusie breed QRS tachycardie: acuut 

 

Ventrikelfibrillatie (VF) 

 pathofysiologie en voorkomen op ECG 

o chaotische re-entrytachycardie 

o zeer snel chaotische breed QRS activiteit op ECG 

 niet compatibel met leven 

o geen hemodynamische output 

o VF leidt tot plotse cardiale dood 

o DD van plotse (cardiale) dood 

 sudden cardiac death 

 coronaire ischemie 

 aritmie 

 meerderheid ventrikelfibrillatie of VT 

 zeldzaam bradycardie 

 pompfalen (uit zich mogelijks als pulseless electrical activity (PEA)*) 

 ruptuur (uit zich mogelijks als PEA) 

 tamponade (uit zich mogelijks als PEA) 

 tumoren (uit zich mogelijks als PEA) 
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 niet-cardiale oorzaken (uiten zich mogelijks als PEA) 

 aortadissectie 

 longembolen 

 CVA 

 hemorragische shock 

 septische shock 

 anafylactische shock 

 astma 

 spanningspneumothorax 

 epilepsie 

 intoxicatie 

 eclampsie, HELLP 

 asfyxie 

 trauma 

 (*PEA = op ECG nog normale activiteit maar geen output dus geen arteriële pulsaties 

(hemodynamisch probleem los van elektrisch probleem)) 

o ong 700.000 ‘hartstilstand’ slachtoffers per jaar in Europa 

 maar 5 – 10% overleven ‘hartstilstand’ 

 2/3 vindt plaats buiten ZH = out-of-hospital 

 vroegtijdige reanimatie en defibrillatie binnen 2 minuten kan overleving > 60% 

verbeteren 

o risicofactoren van plotse cardiale aritmogene dood 

 overleven van ‘plotse hartdood’ 

 vroegere episode van VT 

 doorgemaakte myocardinfarct (meestal lang voordien!) 

 hartfalen, slechte LV functie 

 LVEF is belangrijke risicofactor voor plotse dood! 

 pt’en met milder hartfalen: groter risico op plotse dood (want pt’en met gevorderd 

hartfalen sterven eerder aan gevolgen hartfalen zelf) 

 hypertrofe cardiomyopathie 

 aritmogene hartaandoeningen met structureel normaal hart 

 lang QT syndroom 

 Brugada syndroom 

 ARVC (aritmogene RV cardiomyopathie) 

 andere: CPVT, kort QT syndroom 

 combinatie v deze factoren verhoogt risico! 

o CAD is verantwoordelijk voor 80% vd SCD in Westerse wereld 

 SCD kan eerste manifestatie van CAD zijn 

 vnl bij pt’en > 35 jaar belangrijk (bij < 35 jaar eerder aangeboren hartafwijkingen en 

hartkneuzing) 

 Torsade de Pointes (TdP) = typische in tijd gelimiteerde polymorfe VT met omkering vd as 

tijdens aritmie 

o komt typisch voor bij aangeboren of verworven QT-verlenging 

o gevolgen 

 kan aanleiding geven tot syncope 

 kan deterioreren in VF 

 aanpak 

o preventief 

 ischemie corrigeren 

 revasculariseren 

 β-blokker 

 preventie van ruptuur van atherosclerotische plaque 

 statine 

 ACE-I 

 aspirine 
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 stabiliseren van autonome balans 

 β-blokker 

 ACE-I 

 verbeteren van pompfunctie 

 ACE-I 

 β-blokker 

 voorkomen van ritmestoornissen 

 ACE-I 

 amiodarone 

 remodelering van ventrikel voorkomen 

 spironolactone (aldosterone receptor blokker) 

 ACE-I 

 behandelingsalgoritme (zeker kijken naar ejectiefracties)  

o reanimatie 

 basic life support 

 30:2 

 mogelijk in toekomst wegvallen van beademing 

 advanced life support 

 vroege defibrillatie (externe automatisch defibrillatoren EADs) 

 kans op succesvolle reanimatie vermindert met 7 – 10% per minuut dat niks 

gebeurt  

 enige effectieve behandeling voor VF-arrest: elektrische shock afgegeven door 

AED of ICD 

 automated external defibrillator (AED) 

 analyseert automatisch onderliggende ritme 

 bepaalt of elektrische shock noodzakelijk is 

 geeft instructies 

 implantable cardioverter defibrillator (ICD) 

 kleine machientjes, pectorale implantatieplaats 

 procedure 

 transveneus met enkele incisie 

 lokale anesthesie: bewuste sedatie 

 kort ziekenhuisverblijf 

 weinig complicaties; perioperatieve mortaliteit < 1% 

 programmeerbare therapie-opties 

 enkel- of dubbelkamer therapie 

 batterij tot 9 jaar 
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 80.000 implants/jaar 

 werking 

 atrium en ventrikel 

 bradycardie voelen 

 bradycardie pacing 

 ventrikel 

 antitachycardie pacing 

 cardioversie 

 defibrillatie 

 VF deterioreert snel in asystolie → dan is defibrillatie niet aangewezen 

 medicatie 

 IV toediening is te verkiezen 

 vermijd onderbreken van CPR! 

 VF / pVT / asystolie / PEA 

 adrenaline 1 mg IV iedere 3 – 5 min 

 vasopressine 40 U IV is alternatief 

 VF / pVT 

 amiodarone 300 mg IV bolus 

 lidocaine 1 – 1,5 mg/kg IV (niet samen met amiodarone!!) 

 koeling 

 inotrope support 

 implanteerbare defibrillatoren (ICD) 

 

Bradycardie en geleidingsstoornissen 

 

Geleidingsstoornissen 

 

Geleidingsstoornissen: als QRS-duur ≥ 100 msec 

 geleidingsvertraging kan zich vnl bevinden in R of L bundeltak of eerder aspecifiek zijn 

 onvolledig vs volledig bundeltakblok 

o onvolledig: QRS-duur 100 – 120 msec 

o volledig: QRS-duur ≥ 120 msec 

 bundeltaklok is meestal te wijten aan geleidingsvertraging ipv ‘echt’ volledig blok 

o als geleidingsvertraging niet aanwezig is in rust maar enkel bij oplopen van hartritme: 

‘aberratie’ of ‘aberrante geleiding’ 

 geleidingsstoornissen zijn niet enige reden voor verbreding van QRS: andere oorzaken 

o atrioventriculaire extraverbinding (Kent-bundel) 

o ventriculair ritme 

o elektrolytenstoornissen: hyperkaliëmie 

o hypothermie 

o anti-artimica klasse 1C (flecainide, popafenone) 

 

Linker bundeltakblok (LBTB) 

 igv geleidingsvertraging in L bundel: ventrikel w van R naar L geactiveerd 

 ECG karakteristieken 

o QRS-duur ≥ 120 msec 

o rS of QS beeld in V1 

o brede positieve QRS-complexen met notching of slurring zonder 

initiële q in I en V6 (tgv afwezigheid normale septale activatie) 

 diagnose van myocardinfarct en LV-hypertrofie kan niet gesteld w 

bij aanwezigheid LBTB!!! 

 

Rechter bundeltakblok (RBTB) 

 geleidingsvertraging in R bundel → ventrikel w van L naar R geactiveerd 

 ECG-karakteristieken 
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o QRS-duur ≥ 120 msec 

o rSR’ patroon of notched R in V1 

o brede S in I en V6 

o ST-daling en negatieve T in precordialen 

 bij RBTB: diagnose myocardinfarct mogelijk want initiële vectoren lopen normaal 

 bij RBTB: geen uitspraak over RV hypertrofie mogelijk hoewel RV hypertrofie ook gepaard 

gaat met geleidingsstoornissen in R bundel 

 

Linker hemibloks (w beiden niet afzonderlijk gevraagd) 

 L bundeltak bestaat uit linker anterior en posterior hemibundel 

 linker anterior hemiblok (LAHB) 

o L anterior hemibundel geleidt trager → finale vector naar linksboven gericht 

o ECG-afwijkingen 

 lichte verbreding van QRS 

 linker as < -30° 

 kleine q-golf in I 

 diepe S in II en III 

 linker posterior hemiblok (LPHB) 

o door oriëntatie vh LV: bij geleidingsvertraging in L posterior hemibundel is finale vector 

naar onder-achter en rechts gericht 

o ECG-karakteristieken 

 rechter as > + 120° 

 grote S in lead I 

 qR in lead II, III en aVF (grote R en kleine q) 

 

Gevorderde geleidingsstoornissen (w wel gevraagd) → bij combinatie van patronen: sprake van 

 bifasciculair blok 

o VRBTB + LAHB 

o VRBTB + LPHB 

 trifasciculair blok: 1e graad AV blok + VRTBB + LAHB of LPHB 

 

Bradycardie 

 

Sinusknoop gerelateerd 

 sinusknoop gerelateerde bradycardie is minder frequent dan AV-geleidingsstoornissen 

 elektrocardiografische DD tss verschillende oorzaken is moeilijk en niet klinisch relevant (dus 

enkel theoretisch te kennen) 

o bij beschrijving van ECG: benoemen van ‘sinuspauze’ voldoende 

 oorzaken 

o sinoatriaal (SA) blok 

 ingedeeld in 1e, 2e en 3e graad maar enkel 2e graad SA blok is detecteerbaar op ECG 

 sinusimpuls w geblokkeerd thv sinoatriale junctie 

o sinusarrest: geen impuls uit sinusknoop 

o sick sinus syndroom (SSS) 

 komt vnl voor bij oudere pt’en 

 gaat gepaard met symptomen van 

 duizeligheid of syncope 

 soms ook angor, dyspnee en palpitaties 

 op ECG 

 sinus bradycardie 

 sinuspauzes, arrest, aritmie 

 progressieve ontwikkeling van voorkamerritmestoornissen (VKF, VKFl) = tachy-

brady syndroom 

 ong 50% heeft AV-geleidingsstoornissen 

 voor diagnose: 24-uurs Holtermonitoring nodig 
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 behandeling symptomatisch SSS: meestal combinatie 

 anti-aritmica voor tachy 

 pacemaker voor brady 

 vnl bij jonge pt’en: zeldzame oorzaken van SSS uitsluiten 

 meestal 

 fibrose vd sinusknoop 

 atherosclerose v sinoatriale zijtak vd coronairen 

 congenitale corvitia 

 overdreven vagale tonus (vb. sporters) 

 medicatie: β-blokkers, vertragende calciumantagonisten, … 

 zeldzaam 

 familiaal SSS (mutaties in SCN5A = gen voor natriumkanalen) 

 infiltratieve ziekte: sarcoïdose, amyloïdose 

 pericarditis 

 ziekte van Lyme 

 hypothyroidie 

 reumatische systeemaandoeningen 

 behandeling sinusknoop-gerelateerde bradycardie 

o enkel spoedeisend igv symptomen van hypotensie, draaierigheid of (pre)syncope 

o medicatie 

 atropine 0,04 mg/kg IV (in urgentiesetting) 

 isuprel (isoprenaline) 0,5 – 2 µg/min → β-receptoren stimuleren 

 dopamine 4 – 20 µg/kg/min 

o sluit onderliggende ischemie uit 

o denk aan intoxicatie en elektrolytenstoornissen! 

o (heel soms: bij symptomatische bradycardie kan pacemaker geïndiceerd zijn) 

 

AV-knoop gerelateerd 

 indeling 

o traditioneel werd geleidingsvertraging in AV knoop of AV blok ingedeeld in 

 1e graad AV blok: PR > 200 msec 

 type 1 2e graad AV blok 

 type 2 2e graad AV blok 

 3e graad AV blok 

o nu w pathofysiologisch geredeneerd 

 vnl over plaats vh blok 

 nodaal of suprahisiaans blok 

 infranodaal of infrahisiaans blok 

 hoe onderscheid maken? 

 traditionele verdeling: lagere graads vormen van blok zijn meest waarschijnlijk 

nodaal van oorsprong 

 ECG-aanwijzingen 

 PR-interval > 280 msec = supra-his 

 voorafbestaand verbreed QRS = infra-his 

 interventies om plaats van blok te beoordelen 

 supra-his infra-his 

atropine beter slechter 

inspanning beter slechter 

carotismassage slechter beter 

 belang v deze indeling: infranodale origine gaat gepaard met risico op plotse dood tgv 

plots 3e graads AV blok zonder escape-ritme 

 escape-ritme = ritme dat overneemt van voorkamerritme bij blok 

 origine van escape-ritme 

 nodaal: in Hisbundel 
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 normale QRS-morfologie 

 40/minuut 

 idioventriculair: ontstaan in Purkinjevezels 

 aberrant QRS-complex 

 < 30/minuut 

 ECG: verschillende graden 

o 1e graads AV blok: eigenlijk geen blok maar zuivere geleidingsvertraging  

 PR-verlenging > 200 msec 

 alle P-toppen w nog doorgeleid 

o 2e graads AV blok: sommige P-toppen w nog doorgeleid  

 Type 1 (Wenckebach): voorafgaande PR-verlenging 

 Type 2 (Mobitz): zonder voorafgaande PR-verlenging  

o hogere graads AV blok: uitgedrukt als verhouding P-toppen tov QRS-complexen vb. 2/1, 

3/1, … hogere graads AV blok 

o 3e graads AV blok: geen enkele P w nog voortgeleid naar ventrikel  

 criteria 

 er zijn meer P-toppen dan QRS-complexen 

 er is geen wiskundige relatie tss aantal P-toppen en QRS-complexen 

 onderscheid tss AV-dissociatie en 3e graads AV blok 

 bij 3e gr AV blok is er steeds AV-dissociatie maar bij AV-dissociatie is er niet steeds 

3e gr AV blok 

 AV-dissociatie kan ook optreden bij vertraging van atriale ‘pacemaker’ en 

versnelling van ventriculaire pacemaker 

 gevolg op ECG 

 geen relatie tss P-toppen en QRS-complexen 

 aantal P < aantal QRS 

 deze vorm AV-dissociatie w oa gezien bij 

 atleten: verhoogde vagale tonus 

 versneld idioventriculair ritme bij myocardinfarct 

 behandeling is afhankelijk van lokalisatie 

o wanneer behandelen? 

 1e gr AV blok vergt geen behandeling 

 bij symptomatisch AV blok > 2e gr: meestal behandeling nodig 

 asymptomatische infranodale geleidingsstoornissen moeten meestal behandeld w owv 

risico op plotse dood 

o op spoedgevallendienst: plaatsen van tijdelijke pacemaker via diepe veneuze toegang 

aangewezen bij AV geleidingsstoornissen igv 

 syncope 

 hypotensie/cardiogene shock 

 hartfalen 

o bij optreden AV-geleidingsstoornissen: steeds uitsluiten van 

 onderliggende ischemie 

 intoxicatie  
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 elektrolytenstoornissen  

o medicamenteus: atropine bolus of isoprenaline onderhoudsinfuus kan aangewezen zijn 

 atropine IV  

 Isuprel in gluc5% 

o sommige defibrillatoren kunnen via speciale huidelektrodes transcutaan hart stimuleren 

(pacen) 

 is pijnlijk!! (sedatie nodig) 

 steeds polscurve volgen want ECG niet betrouwbaar tgv grote artefacten vd 

transcutane stimulatie 

o na acute opvang: meestal permanente subcutaan ingeplante pacemaker aangewezen 

 behalve igv 

 acuut infarct 

 intoxicatie digitalis, β-blokkers, … 

 myocarditis 

 Lyme 

 onderscheid tss 

 enkel-kamer (meestal ventriculair) pacemaker 

 twee-kamer (atriaal en ventriculair) pacemaker 

 drie-kamer pacemakers = biventriculaire pacemakers: w gebruikt in behandeling 

hartfalen voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT) bij pt’en met symptomatisch 

hartfalen, slechte ventrikelfunctie (EF < 35%) en geleidingsstoornissen 

 functie vd pacemaker w bescreven in 4-letter code 

stimulatie sensing (voelen) actie  

V (ventrikel) V I (inhibitie) 

R (rate response) 
A (atrium) A T (trigger) 

D (dual: V en A) D 
D (dual: inhibitie 
en trigger) 

 vb. VVI: als toestel in ventrikel activiteit voelt, zal het eigen actie inhiberen 

 

Hypertrofie 

 

Voorkamerhypertrofie 

 

L voorkamerhypertrofie (LVKHT) 

 op ECG aanleiding tot 

o brede P met notching in I of II (‘M van P mitrale’): ≥ 120 msec 

o bifasische P in V1 met diepe terminale componente ≥ 1 mm2 in 

oppervlakte 

 oorzaken van LVKHT 

o mitralisstenose 

 kleplijden 

 functioneel door kunstklepdysfunctie, tumor 

o alle oorzaken van LVH 

 arteriële hypertensie 

 aortastenose 

 hypertrofe cardiomyopathie 

 restrictief hartlijden 

 mitralisinsufficiëntie 

 

R voorkamerhypertrofie (RVKHT)  

 op ECG aanleiding tot 

o P in II, III en aVF: ≥ 2,5 mm 

o positieve component van bifasische P in V1 ≥ 1 mm2 in oppervlakte 

 oorzaken van RVKHT 
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o COPD 

o longembolen 

o pulmonale hypertensie 

o pulmonalisstenose 

o ASD 

o VSD 

 

Ventrikelhypertrofie 

 

Linker ventrikelhypertrofie (LVHT) 

 door verdikking vd ventrikelwand: vergroting vd QRS-voltages 

 kan ook gepaard gaan met repolarisatiestoornissen (strain) door relatieve ischemie: typisch 

asymmetrisch negatieve T-top met aflopend ST-segment 

 vss criteria beschreven voor diagnose van LVHT 

o criteria die in loop van geschiedenis beschreven zijn 

 Sokolow + Lyon: (S van V1) + (R van V5 of V6) > 35 mm 

 Cornell criteria 

 (S van V3) + (R van aVL) > 28 mm bij mannen 

 (S van V3) + (R van aVL) > 20 mm bij vrouwen 

 Framingham criteria 

 R van aVL >  11 mm 

 R van V4 − 6 >  25 mm 

 S van V1 − 3 >  25 mm 

 (S van V1 of V2) + (R van V5 of V6) > 35 mm 

 R van I + S van III > 25 mm 

 Romhilt + Estes scoresysteem 

 criteria + punten 

 amplitude (vanaf 1 vd volgende) → 3 punten 

 grootste R of S in eender welke afleiding ≥ 20 mm 

 S in V1 of V2 ≥ 30 mm 

 R in V5 of V6 ≥ 30 mm 

 ST-depressie of T-golf inversie in laterale precordiale afleidingen, I en/of aVL → 3 punten 

 LA vergroting → 3 punten 

 L-asdeviatie → 2 punten 

 QRS-duur ≥ 90 msec → 1 pt 

 intrinsicoïde deflectie in V5 of V6 ≥ 50 msec → 1 pt 

 > 4 = waarschijnlijk LVHT 

 > 5 = zeker LVHT 

  → alle vss criteria hebben hoge specificiteit voor aanwezigheid LVHT (> 90%) maar  

  matige sensitiviteit (ong 50%)! 

o te kennen criteria 

 Sokolow: (S van V1) + (R van V5 of V6) > 3,5 mV 

 maximum R in 

 V5 en V6 > 2,6 mV 

 aVL > 1,2 mV 

 I, II en III > 2 mV 

 ST-daling en negatieve T samen met verhoogde voltages (strain patroon: relatieve 

ischemie omdat spier zo dik is) 

 linker as 

o wat betekenen deze laatste criteria? 

 bij aanwezigheid 1 criterium: LVHT mogelijk 

 bij aanwezigheid meerdere criteria: zekerheidsdiagnose LVHT kan gesteld w 

o opmerking: Sokolow-index kan normaal zijn tot 53 mm bij pt’en < 35 jaar of bij zeer 

dunne thoraxwand 

 oorzaken van LVHT (alle oorzaken van verhoogde workload vh LV) 

o hypertensie 

o stenose of insufficiëntie vd aortaklep 

o coarctatio aortae 
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o insufficiëntie vd mitralisklep 

o subaortische stenose 

o sport 

o hypertrofe cardiomyopathie 

o VSD 

o ODB 

 

Rechter ventrikel hypertrofie (RVHT) 

 geen internationaal erkende criteria voor RVHT → als volgende ECG afwijkingen aanwezig 

zijn: aan RVHT denken 

o rechter as 

o RVKHT 

o aflopende ST-daling in V1-3 (RV strain patroon) 

o grote R in V1 of V3R 

o grote S in V5-6 

 oorzaken 

o ASD 

o insufficiëntie vd tricuspidalisklep 

o stenose vd mitralisklep 

o stenose vd pulmonalisklep 

o primaire pulmonale hypertensie 

o COPD 

o longembolen 

o groot VSD 

o pulmonaire hypertensie door mitraliskleplijden 

 

Biventriculaire hypertrofie: denken aan gecombineerde LVHT en RVHT igv 

 LVHT met rechter as 

 LVHT met late transitie in precordialen 

 LVKHT met rechteras en diepe S in linker precordialen 

 

CAVE: hoewel hypertrofie vaak gepaard gaat met QRS-verbreding is het belangrijk om te 

onthouden dat diagnose hypertrofie onzeker is als QRS-duur > 120 msec 

 

Ischemie 

 

Pathofysiologie van elektrocardiografische manifestatie 

 

Inleiding 

 belangrijk om onderscheid te maken tss ischemie en necrose 

o ischemie = onevenwicht tss zuurstofnood en zuurstofaanbod 

o necrose = littekenvorming 

o als ischemie te lang aanhoudt: aanleiding tot necrose 

 onderscheid tss subendocardiale en transmurale ischemie 

o subendocardiale ischemie (niet ST-elevatie myocardinfarct) meest frequent 

 subendocardiale regio meer vatbaar voor ischemie tgv 

 hogere intramyocardiale druk 

 centripetale coronaire bloeddoorstroming 

 ECG 

 ST-segment depressie  

 T-golf negativering 

o transmurale ischemie: verschillende ECG-manifestatie afhankelijk van tijdsduur  

 afwijkingen zijn evolutief 

 onmiddellijk ‘acuut’ 

 zeer spitse hoge T 
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 ST-segment elevatie 

 Pardee curve 

 convex naar boven 

 negatieve T 

 reciproke = “spiegelbeeld” ST-depressie (aan elektrode aan overkant vh MI) 

 na 24 – 48 uur: ‘recent’ 

 vermindering ST-elevatie 

 T-golf inversie 

 vorming van pathologische Q-golf: door necrose is 

er geen hartweefsel over maar enkel fibrose 

 heeft geen elektrische activiteit 

 Q-golven = tgv afwezige depolarisatie thv 

elektrode  

 na weken tot maanden: ‘oud’ 

 iso-elektrisch ST-segment 

 normale T-top 

 pathologische Q’s 

 belangrijk: bij beschrijving van ECG infarctbeeld steeds vermelden van 

 lokalisatie 

 indicatie van tijdstip: acuut / recent / oud 

 uitgebreidheid vd necrose en dus vd ECG afwijkingen bepaalt onmiddellijke en 

laattijdige prognose na MI 

 epicardiale cellen zijn gevoeliger door hogere expressie ATP-afhankelijke K+-kanalen 

 dus igv transmurale ischemie: cellulaire veranderingen epicardiaal overheersen 

o verklaring ST-segmentafwijkingen  

 w veroorzaakt door voltagegradiënt tgv veranderde AP in ischemisch gebied (door 

invloed ischemie op ionenkanalen) met 

 verminderde rustpotentiaal 

 verminderde depolarisatie 

 vervroegde en versnelde repolarisatie 

 gevolg deze veranderde AP: zowel in systole als in diastole is er voltageverschil tss 

ischemische en niet-ischemische zone 

 diastole: vector gaat van ischemie naar normaal 

 want op buitenkant vd normale cel zitten meer positieve ladingen (meer 

negatieve rustpotentiaal intracellulair) 

 op ECG zie je dit niet want diastole w vertegenwoordigd door basislijn 

 systole: vector van normale naar ischemische zone 

 igv subendocardiaal infarct: systolische vector weg vd elektrode → ST-daling 

 igv transmuraal (overheersing subepicardiaal) infarct: systolische vector richting 

elektrode → ST-elevatie 

 opmerking: j-punt = overgang tss QRS complex en ST-segment: waar steile curve van QRS 

overgaat in minder hellend deel 
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Diagnose van myocardinfarct: klinische diagnose waarbij rekening w gehouden met 

 anamnese 

 ECG-veranderingen 

 bepaling van cardiale enzymen 

o niet op resultaat wachten om diagnose te stellen! 

o kunnen vals positief (meestal relatieve ischemie zonder coronaire oorzaak) zijn bij 

 tachy- en bradycardie met hemodynamische weerslag 

 longembolen met RV ischemie 

 hartfalen 

 cardiaal trauma, cardiale chirurgie 

 peri-/myocarditis 

 aortadissectie 

 apical ballooning 

 hypertrofe cardiomyopathie en infiltratieve aandoeningen  

 rhabdomyolyse en brandwonden 

 sepsis 

 nierinsufficiëntie 

 

ST-segment depressie  

 kan beschreven w als 

o aflopend 

 DD 

 ischemie 

 digitalis 

 strain bij hypertrofie (relatieve ischemie tgv hele dikke wand) 

o oplopend: normaal bij inspanning tot 80 ms (2 kleine vierkantjes) na j-punt 

o horizontaal 

 ST-segment depressie is erg verdacht voor ischemie als er nieuwe horizontale of aflopende 

ST-segment depressie w opgeschreven ≥ 0,05 mV in 2 opeenvolgende afleidingen 

 niet ST-elevatie myocardinfarct (andere acute aanpak!) 

o ST-depressie 

o negatieve T’s 

o thoracale pijn 

o zweten, nausea 

o positieve enzymen 

o al dan niet Q-golven op termijn 

 instabiele angor 

o negatieve enzymen 

o ischemische ECG-veranderingen tijdens thoracale pijn in rust 

 ST-depressie 

 T-golf inversie 

o aanpak vergelijkbaar met STEMI 

 

ST-segment elevatie: sterk verdacht voor ischemie igv nieuwe ST-segment elevatie thv J-punt w 

gedocumenteerd in 2 opeenvolgende afleidingen  

 ≥ 0,1 mV in ieder vd afleidingen 

 uitzondering: in R precordialen V2-3 moet 

o ≥ 0,2 mV bij mannen ≥ 40 jaar 

o ≥ 0,25 mV bij mannen < 40 jaar 

o ≥ 0,15 mV bij vrouwen 

T-top afwijkingen 

 normale T-top: zelfde richting en is kleiner dan QRS-complex 

 pathologische T-top 

o bij STEMI: hyperacute spitse T-toppen 
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o T-inversie  

 bij ischemie  

 kort na STEMI 

 T-top inversie is sterk verdacht voor ischemie indien nieuw en ≥ 0,1 mV in 2 opeenvolgende 

afleidingen waar R/S > 1 

 negatieve T-toppen kunnen ook voorkomen in volgende omstandigheden 

o normaal in bepaalde leads 

o cardiomyopathie (hypertroof / gedilateerd) 

o pericarditis 

o bundeltakblok 

o subarachnoidale bloeding 

o elektrolytenstoornissen 

o digitalis of andere intoxicatie 

o acidose / alkalose 

 

Q-golf 

 niet altijd pathologisch: beperkte Q’s kunnen verklaard worden door initiële septale activatie 

van L naar R 

 pathologische Q’s ontstaan door necrose 

o w beschreven door Minnesota-score als zeker, waarschijnlijk of mogelijk (tabel: zie boek 

p.71) 

o ECG veranderingen geassocieerd met myocardinfarct (in afwezigheid LVHT of LBTB) 

 V2-V3 

 iedere Q-golf in V2-3 ≥ 0,02 sec (half klein vierkant)  

 of QS-complex in V2-3 

 Q-golf ≥ 0,03 sec en ≥ 0,1 mV diep of QS-complex in I, II, aVL, aV of V4-6 in twee 

afleidingen die bij bepaalde groep horen (inferior/lateraal/septaal/…) 

 R-golf ≥ 0,04 sec in V1-2 en R/S ≥ 1 met concordant positieve T-golf in afwezigheid 

van conductiedefect (~achterwand) 

 

Lokalisatie vh infarct 

 inferior: II, III, aVF (meestal R coronair) 

 lateraal: I, aVL, V5-6 

 septaal: V1-2 

 anterior: V3-4  

o meestal tgv obstructie LAD (linker a. anterior descendens) 

o igv reeds vorming Q-golven: transitie van vnl negatieve naar positieve QRS-complexen 

treedt pas later op 

 anteroseptaal: V1-4 

 anterolateraal: V3-6, soms I en aVL 

 posterior: reciprook beeld in V1 

 

Differentieel diagnose 

 

DD/ ST-elevatie 

 acuut infarct! 

 vroege repolarisatie: louter ECG-bevinding bij pt zonder klachten  

o klein beetje ST-optrekking 

o aanwezig bij 25% vd mensen < 40 jaar 

 aneurysma 

 pericarditis 

o = ontsteking vh pericard 

 oorzaak: viraal / bacterieel / inflammatoir (50%: nooit oorzaak gevonden) 

 gepaard met thoracale druk 

 bij relatief jonge pt 
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 DD/ acuut coronair syndroom 

o dus ECG doen!  

 diffuse ST-elevatie: niet anatomisch te 

correleren 

 komt niet overeen met specifiek gebied 

bevloeid door bepaalde coronair 

 aspect vd ST-elevatie: eerder concaaf 

(hol naar onder toe) 

 PR-depressie 

 LBTB 

 hyperkaliëmie (nl. 3,8 – 5 mmol/L) 

o oorzaken 

 nierinsufficiëntie 

 kaliumsparende medicatie (vaak ikv hartfalen gegeven) vb. ARB, 

ACE-I, spironolactone, … 

 … 

o ECG  

 hoge piekvormige T 

 QRS verbreding 

 evt kleine P, atriale stilstand, atriale ritmestoornissen 

o levensbedreigend! 

 Brugada-syndroom  

o V1-3: ST-elevatie die schuin aflopend is 

o pt’en hebben geen klachten maar belangrijk om te herkennen want risico op plotse dood 

tgv ventriculaire artimie! 

o 30%: te verklaren door genetische afwijkingen in Na+-kanalen 

 intracerebrale aandoeningen 

 longembolen 

o sinustachycardie 

o RVHT beeld 

o S I, Q III, T III 

 

DD/ ST-depressie 

 subendocardiale ischemie 

 reciproke verandering bij infarct 

 LV hypertrofie 

 digitalis  

o komvormige ST-daling 

o verkort QT 

o gewijzigde T 

o PR verlenging 

o ventriculaire ritmestoornissen bij intoxicatie 

 hypokaliëmie  

o T-top iso-elektrisch of negatief 

o verlengd QT 

 DD/ congenitaal lang QT-syndroom 

 cave: QT-verlengende medicatie vb. amiodarone, 

domperidone, … 

o ST-daling 

o U-golf 

 normale J-punts depressie bij tachycardie 

 cerebrovasculaire aandoeningen 



Ine Bollen    Hart | 2015 - 2016  

60 | P a g i n a  

 

DD/ hoge R-top in V1 

 achterwand myocardinfarct 

o evolutief 

o spitse T’s 

o geassocieerd onderwandinfarct 

 RV hypertrofie 

 pre-excitatie = specifieke aandoening waarbij er nt enkel AV-knoop is maar ook 

Kent-bundel tussen atrium en ventrikel 

o P-top plakt tegen QRS 

o verbreed QRS 

 RBTB 

 normale variant: vnl ikv thoracale misvormingen (vb. pectus excavatus) 

 

DD/ zwakke R-progressie 

 anteroseptaal myocardinfarct 

o pathologische Q 

o ST-segmentveranderingen 

 LV hypertrofie 

 LAHB 

 pre-excitatie 

 LBTB 

 pacemakerritme 

 ventrikeltachycardie 

 normale variant (vb. ikv thoracale misvormingen) of te hoge elektrodenplaatsing 

 

Hoog risico patronen 

 teken van Wellens 

o is teken van stenose op proximale LAD (grootste bloedvat vd 

voorwand) (stenose, niet occlusie!) 

o ECG 

 symmetrische en diep negatieve T-golven 

 niet of slechts weinig opgetrokken ST-segment 

 gestrekt of concaaf naar boven gericht ST-segment 

 geen verlies in amplitudo vd R-golf 

o CAVE: soms pseudonormalisatie bij angor 

 hoofdstamletsel 

o significante ST-segment depressie in ≥ 8 afleidingen 

o ST-elevatie in aVR en/of V1 

 

Besluit: systematische aanpak van ECG 

 ritme? 

o snelheid → normaal, tachy- of bradycardie 

o regelmatig? 

 sinusaal vs ectopisch 

 tekens van voorkamerhypertrofie 

 PR interval 

 1:1 relatie P en R 

o onregelmatig? 

 VKF 

 AES of VES 

 2e graads AV block 
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 QRS as? 

o normaal 

o linker → LVHT of geleidingsstoornissen 

o rechter → RVHT of geleidingsstoornissen 

o extreem → VT? 

 QRS verbreed? 

o geleidingsstoornissen 

 morfologie in V1 

 as 

o pre-excitatie 

 QRS morfologie 

o hypertrofie 

o oud infarct 

 pathologische Q’s 

 R-verlies 

 ST-segment morfologie 

o ischemie 

o infarct 

o intoxicatie 

o elektrolytenstoornissen 

o pericarditis 

o Brugada syndroom 

 T morfologie en QT-tijd 

o ischemie 

o infarct  

o elektrolyten 

o intoxicatie 

 algemeen besluit 
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Coronair Lijden 

 

Inleiding 

 voor optimaal slagvolume: diastolische en systolische functie moeten goed zijn 

o diastolisch: vulling van ventrikel tot 130 mL 

 steunt op 

 ventriculaire relaxatie 

 ventriculaire compliantie 

 atriale functies: contractie en vulling vanuit atrium 

 intacte klepfunctie 

 intact pericard 

 BELANG: als je niet kan vullen tot 130 mL, kan je sowieso minder output genereren 

o systolisch 

 contractiliteit 

 normale structuur linker ventrikel  

 vb. erfelijke hypertrofische cardiomyopathie = compromitatie vd LV functie 

 preload en afterload 

 preload = vulling vh hart tijdens diastole is basis van daarop volgende ejectie 

 afterload = weerstand waartegen hart moet pompen om bloed te ejecteren (dus 

distaal van hartkamers) 

 doorbloeding vh hart is belangrijk om dit te kunnen bereiken 

o hart is enige orgaan dat redelijk lage doorbloeding heeft maar enorm hoge 

zuurstofextractie: arterioveneuze extractie (A-V)O2 is 80% 

 komt doordat er zo veel sarcomeren zijn 

 dus lage perfusie, hoge extractie → moet beschermd w! 

 CBF = 250 mL/min 

 coronaire bloedflow (CBF) blijft constant over grote range van drukken! 

o 70 slagen/minuut = 1 hartcyclus/860 msec 

 perfusie naar hart via coronairen kan enkel tijdens diastole gebeuren (want tijdens 

systole is er contractie) 

 systole/diastole verhouding is ong 1/3 – 2/3 

 570 voor diastole 

 290 voor systole 

 stel nu dat pt aritmie ontwikkelt op 140/min: 1 hartcyclus per 430 msec 

 systolische fase duurt ong even lang 

 diastolische fase: maar 140 seconden over! → coronaire perfusie minder 

 drukken in hartkamers en aorta (!) 

o aorta 120/70 mmHg 

o LV 

 systole: 120 mmHg 

 diastole: 3-10 mmHg 

o RV (ong ¼ - 1/5 vh LV) 

 systole: 25-30 mmHg 

 diastole: 0 – 4 mmHg 

o RA: 2 – 8 mmHg 

o LA: 3 – 12 mmHg 

 coronaire perfusie → bloedvaten die eigenlijke bevloeiing 

doen van hartspier: enorm veel kleine, penetrerende 

bloedvaten 

o enorm dens netwerk capillairen!: 3000 capillairen/mm2  

o nodig om voldoende zuurstof te krijgen 

o microcirculatie bepaalt 60% vd weerstand!! → 

myocardiale bloedflow w vnl hierdoor gecontrolleerd dus 

hierop moet je ingrijpen bij medicatie 
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Regeling vd coronaire doorbloeding en pathofysiologische gevolgen van 

kransslagadervernauwing en van ischemie 

 doorbloeding vd grote epicardiale coronaire bloedvaten: grotendeels tijdens diastole 

o intramyocardiaal verloop vd LAD kan ischemie veroorzaken 

o coronaire doorbloeding w bepaald door 

 duur vd diastole (hartritme)  

 perfusiedruk (diastolische druk in de aorta)  

 weerstand vd grote epicardiale bloedvaten w bepaald door  

o evenwicht tss OS (cathecholamines) en PS (acetylcholine) tonus 

o ganse reeks circulerende vasoactieve stoffen 

 afgescheiden door bloedplaatjes vb. serotonine en tromboxaan A → vasoconstrictie 

 afgescheiden door endotheel 

 endotheline → vasoconstrictie 

 prostacycline en adenosine → vasodilatatie 

 vnl endothelium-derived relaxing factor (EDRF = NO) → sterk vasodilaterend  

 NOS = NO synthase (belangrijk om NO te produceren) 

 NO moleculen zijn gasmoleculen die in bloedvatwand gladde spiercellen 

activeren en bloedvaten relaxeren 

 ↑ cGMP = betere relaxatie 

 meeste vasoactieve stoffen: bovendien effect op bloedplaatjesaggregatie en in 

wisselende mate op witte bloedcelactivatie: algemeen  

 vasoconstrictieve stoffen werken bloedplaatjesaggregatie in hand  

 vasodilaterende stoffen werken antiaggregerend  

 zuurstofextractie in myocard: nagenoeg volledig 

o zelfs bij normale coronaire flow 

o DUS weinig reservecapaciteit om zuurstoftoevoer naar weefsels te verhogen 

 igv ischemie: vasoactieve stoffen w door endotheel afgescheiden (adenosine, EDRF, 

prostacyclines, …) 

 ischemie = onvoldoende perfusie 

 vernauwing op grote conduits > 70% is: reductie flow → ischemie  

 maar als het < 70% obstructie is: kan ook op microcirculatie pathologie zijn dus 

ischemie ook mogelijk 

 als ondanks toename vd coronaire bloedstroom tgv vasodilatatie (autoregulatie) 

ischemie blijft bestaan: aantal verschijnselen  

 eerst vertraging diastolische relaxatie en vermindering compliantie vh LV 

 vervolgens  

 verminderde relaxatie → ↑ ventriculaire drukken → ↑ wandspanning → gevolgen 

 systolische functie neemt af 

 aritmieën 

 metabolisme w anaëroob → oa lactaatproductie die gemeten kan w in sinus 

coronarius 

 studies: subendocardiale gedeelte vh myocard w gemakkelijker ischemisch dan 

subepicardiale gedeelte 

 algemeen: myocardischemie kan ontstaan door  

o onvoldoende zuurstoftoevoer (atherosclereus letsel + trombotische fenomenen)  

o en/of toegenomen zuurstofnood → kan gevolg zijn van  

 versneld hartritme (zuurstofnood is 60% vh hartritme) 

 verhoogde wandspanning (vb. tgv linkerkamerhypertrofie) of LV volume belasting 

 verhoogde inotropie  

 verhoogde voorbelasting 

 verhoogde nabelasting (hypertensie) 

 

Klinische manifestaties van coronair vaatlijden 

 klinische manifestaties van coronair vaatlijden 

o acuut coronair syndroom (ACS) 
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o plotse dood 

o aritmieën 

o geleidingsstoornissen 

o hartfalen  

o perifere embolen  

 bekend dat coronaire atherosclerose aanleiding kan geven "silent ischaemia" (stille ischemie)  

o objectieve tekens van ischemie (vb. ST-segmentdaling aangetoond door holterregistratie 

of verminderde myocardperfusie aangetoond door nucleaire technieken of echografie)  

o zonder dat er subjectieve klachten zijn 

 drie meest voorkomende klinische manifestaties tgv coronaire atherosclerose  

o stabiele angina pectoris 

o acuut coronair syndroom  

 instabiele angor (unstable angina, UA) 

 non-ST-elevation ACS (meestal uitlopend op non-Q-MI)  

 ST-elevation ACS (meestal uitlopend op Q-MI) 

o plotse dood  

 

ACS met blijvende ST-verhoging 

 

Oorzaken 

 overgrote meerderheid vd gevallen: ruptuur of erosie van atherosclerotische plaque  

o zeer trombogene inhoud van atherosclereus letsel komt in contact met bloedbaan → 

ganse reeks processen op gang  

 uiteindelijk adhesie en aggregatie bloedplaatjes en tenslotte ook vorming van 

bloedklonter (kan bloedvat geheel of gedeeltelijk verstoppen) 

 door bloedplaatjes w vasospastische stoffen vrijgezet (oa tromboxaan A2)  

o optreden van al deze verschijnselen: zeer dynamisch proces  

 stollingsbevorderende en stollingsremmende factoren  

 vasoconstrictieve en vasodilaterende stoffen 

 verklaart verschillen tss pt’en 

 soms maar tijdelijk volledige occlusie met nadien spontane rekanalisatie  

 bij andere pt’en blijft volledige coronaire occlusie bestaan 

 grotere en diepere ruptuur vd plaque: meer kans op volledige trombotische occlusie 

(meer trombogeen materiaal in contact met bloedbaan → sterkere activatie vd 

stollingscascade) 

o volledige occlusie → volledig geen flow achter letsel 

 igv blijvende occlusie: ischemie die na verloop van tijd (20 – 30 min?) overgaat in necrose 

o 'wave front of necrosis' dat zich uitbreidt van subendocardiaal (meest gevoelig) naar 

subepicardiaal 

o in meeste gevallen w centrale necrose omgeven door randischemie → zone waarin 

myocardcellen ischemisch bedreigd maar nog niet irreversibel beschadigd zijn 

 als bloedtoevoer naar infarctzone tijdig w hersteld: kans om ischemisch bedreigde 

myocardcellen te redden 

o dus is urgentie! 

o hoeveelheid redbaar myocardweefsel hangt af van  

 duur vd occlusie  

 ganse reeks factoren zoals  

 aanwezigheid van collateralen 

 omvang vd zuurstofnood vd ischemische myocardcellen 

 coronaire perfusiedruk (diastolische druk in aorta min einddiastolische druk) 

 ligging vd occlusie (proximaal versus distaal) 

 … 

 

Klinische manifestaties van acuut myocardinfarct  

 vaak w acute myocardinfarct voorafgegaan door prodromen 
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o meestal klachten van pas ontstane of instabiele angina pectoris  

 klachten w meestal niet als dusdanig geïnterpreteerd 

o soms zijn prodromen zeer atypisch vb. vermoeidheidsgevoel, adynamie 

 acuut infarct geeft gewoonlijk volgende symptomen 

o thoracaal (meestal midthoracaal) of retrosternaal beklemmingsgevoel  

 uitstraling naar schouder, arm en onderkaak 

 pijn w als toesnoerend, beklemmend en beangstigend omschreven 

 intensiteit kan sterk wisselen: van weinig last tot zeer hevige, ondraaglijke pijn 

 beklemming igv myocardinfarct duurt doorgaans > 20 – 30 minuten 

 epigastrische of interscapulaire locatie komt ook geregeld voor 

o klachten tgv activatie vh  

 sympathico-adrenergisch systeem: bloeddrukstijging en tachycardie 

 vagale systeem (vnl igv inferiorinfarct) 

 bradycardie en perifere vasodilatatie (en dus hypotensie) 

 koud zweet 

 nausea en braken (vnl igv onderwandinfarct; kan enige symptoom zijn!) 

 vanaf begin kunnen er ook klachten optreden tgv andere complicaties  

o acuut hartfalen 

o aritmieën  

o mogelijk syncope, verwarring of evt andere cerebrale uitvalsverschijnselen tgv embool 

o meest bedreigend: plotse dood 

 

Diagnose van acuut myocardinfarct  

 vermoedelijke diagnose van AMI berust in initiële fase (vb. huisarts) essentieel op  

o anamnese  

o klinisch beeld  

o ECG! 

 alle pt’en met deze klachten moeten binnen 10 minuten ECG krijgen 

 onderscheid tss pt’en met ST-segmentstijgingen en diegenen die zich aanbieden met 

ST-segmentdalingen of negatieve T-toppen 

 meeste pt’en met ST-segmentstijgingen bij opname zullen uiteindelijk transmuraal 

infarct ontwikkelen (met ontstaan nieuwe Q-golven op ECG) 

 andere pt’en zullen meestal niet-transmuraal infarct ontwikkelen (geen nieuwe Q-

golven op ECG) 

 uiteindelijke bevestiging vd diagnose van myocardinfarct bekomt men door vaststellen 

aanwezigheid bepaalde stoffen uit beschadigde myocardcellen in bloed 

o bepalingen van serummarkers of enzymen geven uiteindelijk bevestiging vd diagnose AMI 

maar tentatieve diagnose in acute fase mag niet afhangen van deze bepalingen 

 resultaat vd bepalingen kan slechts na verloop van enkele uren bekend zijn 

 heel belangrijk dat patiënt intussen w behandeld → grove fout te wachten op 

resultaat vd bloedname vooraleer pt verder te behandelen 

 bij recente coronaire occlusie: eerste bepalingen zijn negatief  

o enzymen 

 volgende enzymen w gewoonlijk gemeten 

 creatinekinase (CK) of (beter) myocardspecifieke creatinekinase (CK-MB)  

 serumglutamaatoxaal-acetaattransaminase (SGOT)  

 lactaatdehydrogenase (LDH) 

 begin en duur vd enzymverhogingen en hun piekwaarden zijn verschillend voor elk vd 

enzymen  

 als door trombolyse of primaire angioplastiek bloedvat gerekanaliseerd w: 'wash-out' 

vd enzymen → sneller bereiken van hogere piek dan igv blijvende coronaire occlusie 

o meer andere serummarkers gemeten die gevoeliger en specifieker zijn voor 

diagnosticeren van beperkte myocardnecrose: troponine I en T 

 zijn geen enzymen maar contractiele eiwitten → daarom ‘serummarkers’ genoemd 

 recente, “universele” definitie van MI  
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 berust op vaststellen van stijging v troponines  

 maakt onderscheid tss spontaan vs. ‘procedure-gerelateerd’ MI (PCI, CABG) 

 zeer recent: methodes ontwikkeld om zeer discrete stijgingen van troponines (‘high-

sensitivity troponins’) op te sporen 

 nut: vnl verhoogde sensitiviteit om bij twijfel op spoedgevallenafdeling met meer 

zekerheid myocardnecrose uit te sluiten (“rule out”) 

 

Differentiële diagnose 

 verlengde angina pectoris → geen enzymen of markers 

o onderscheid met niet-transmuraal infarct kan pas achteraf w gemaakt als enzymen of 

markers bekend zijn 

 transiënt linker ventrikel ballooning syndroom (Takotsubo cardiomypathie) 

 andere thoracale pathologie 

o pericarditis 

o aortadissectie: ook hevige pijn en begeleidende diaforesetekens maar 

 pijn typisch transfixerend intrascapulair in rug 

 vaak oudere pt’en met ernstige hypertensie (en verkalkte bloedvaten) 

o long- en pleurapathologie  

 acute pneumothorax 

 acuut longembool 

 pneumonie met pleurale prikkeling (vaak ook koorts, infectieuze kenmerken, …) 

o slokdarmspasmen/oesophagitis 

o mediastinale pathologie 

o diafragmapathologie 

o rib-, spier-, sternum- en wervelzuilpathologie 

 abdominale pathologie 

o galkoliek 

o peptische ulcus of gastritis 

o hernia diafragmatica 

o pancreatitis 

o trauma (subcapsulaire leverbloeding)  

 atypische thoracale syndromen 

o spanningssyndromen 

o hyperventilatie 

 

Prognose 

 factoren die prognose na AMI bepalen 

o belangrijkste prognostische factor (ook na reperfusie): leeftijd  

o andere belangrijke prognostische factoren  

 hemodynamische toestand bij opname → bepaald door 

 hartritme 

 bloeddruk (lager = erger) 

 Killip-klasse 

 I: geen tekens van hartfalen 

 II: basale crepitaties en derde harttoon en eventueel verhoogde CVD 

 III: longoedeem (of basale crepitaties over 50% vd longvelden) 

 IV: cardiogene shock 

 plaats vh infarct: duidelijk slechtere prognose bij  

 voorwandinfarct ivm niet-voorwand infarct  

 uitbreiding vh infarct tot rechter ventrikel 

 aanwezigheid van nierinsufficiëntie 

 deze gegevens (allen bij opname beschikbaar): omvatten 90% vd prognostische informatie 

 andere, minder belangrijke prognostische factoren  

o diabetes 

o vroeger doorgemaakt myocardinfarct 
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o gewicht en gestalte 

o roken 

o signatuur vh infarct bij MRI  

o tijdsspanne tss optreden symptomen en instellen vd behandeling: zo snel mogelijk!  

 necrose van myocard gaat steeds verder van endocardiaal naar epicardiaal: 

‘myocardial wavefront’ 

 igv te lang wachten: verdunning vd hartwand 

 tijd die je hebt is beperkt: na 6 uur is er al niet veel hartspierweefsel meer te redden 

o hypertensie  

o vroeger doorgemaakt CVA 

 

Behandeling van ACS met ST-verhoging  

 

In acute fase 

 buiten ziekenhuis 

o zo vlug mogelijk diagnose van hartaanval stellen 

 klinisch vermoeden 

 al of niet gesteund door ECG 

o onmiddellijk toedienen van 

 als pt nog pijn heeft: morfine (10 mg subcutaan) 

 cave COPD met CO2-retentie 

 belang: pijn → stress → meer sympathische activatie (slecht) 

 150 – 300 mg aspirine  

 geen enteric-coated formule 

 ‘DAP’ = dual anti-plaatjes 

 anti-aggregantia 

 vss mogelijkheden 

 clopidogrel  

 600 mg wanneer mechanische reperfusie voorzien w 

 300 mg als fibrinolytica worden toegediend 

 of 60 mg prasugrel  

 of 180 mg ticagrelor igv mechanische reperfusie 

 met 4e generatie ADP-antagonisten: nog minder sterfte dan met clopidogrel 

 prasugrel: wel meer bloedingen maar niet meer fatale bloedingen 

 ticagrelor: veel meer inhibitie plaatjes → goed effect 

 anticoagulant: unfractionated heparine, bivalirudine of enoxaparine 

o vrij dikwijls w in acute fase sublinguaal nitraten toegediend → nagaan of thoracale 

beklemming verdwijnt  

 kan soms nuttig zijn om DD te stellen met verlengde angina pectorisaanval 

 als het inderdaad transmuraal myocardinfarct is: therapeutisch effect nihil 

 gevaar van bloeddrukval met syncope 

o in acute fase aantal verwikkelingen mogelijk → door huisarts ter plaatse behandeld 

 bradycardie → IV toedienen 0,5 – 1 mg atropinesulfaat 

 ernstige ventriculaire ritmestoornissen → IV toedienen 1 mg lidocaïne per kg 

lichaamsgewicht in bolus 

 ventrikelfibrillatie → reanimatie (basis life support, BLS) en defibrillatie zodra 

ambulancewagen aangekomen is 

 tekens van linkerhartfalen → IV toedienen 40 – 60 mg furosemide 

o zorgen voor snelle overbrenging naar ziekenhuis met cath-lab voor primaire PCI (met 

adequaat uitgeruste ambulancewagen) 
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o bloedafname voor bepaling enzymen/markers: in deze fase zinloos  

 tijdverlies  

 resultaat is zeker eerste uren niet bekend 

o ervoor zorgen geen IM inspuiting toe te dienen: redenen 

 gevaar voor bloeding als evt. fibrinolytica zouden toegediend w  

 kan aanleiding geven tot verstoring vh enzympatroon 

 bij aankomst in ziekenhuis: pt zo snel mogelijk reperfusietherapie toedienen 

o ziekenhuizen met katheterisatielabo: primaire angioplastiek = “PCI” 

 bijna altijd met plaatsen stent evt met intracoronaire aspiratie vd trombus 

 geniet voorkeur 

 bij pt’en met contra-indicaties voor fibrinolytica (vb. vroegere hersenbloeding) of 

als pt in cardiogene shock verkeert  

 als procedure uitgevoerd kan w door ervaren team binnen 90 – 120 min na eerste 

medisch contact 

 binnen uur moet pt naar cath-lab: eenjaarsmortaliteit bij pt’en die PCI krijgen is 

afhankelijk van hoe snel w ingegrepen → “time is muscle”  

 binnen uur: < 4% 

 6 uur: > 10% 

o als men niet over katheterisatielabo beschikt en PCI niet mogelijk is binnen 90 – 120 min: 

onmiddellijk IV toediening fibrinolytica 

 alteplase, tenecteplase en streptokinase zijn meest toegediende fibrinolytica 

 verder geeft men  

 aspirine: indien nog niet toegediend door huisarts 

 IV infuus met heparine  

 bolus van 60 U/kg met maximum van 4000 U gevolgd door 12 U/kg/uur met 

maximum van 1000 U per uur aangepast aan frequente controles aPTT 

 recente studies: subcutaan toegediende LMWH (vb. enoxaparine) geeft minder 

recidiefinfarct (occlusie) dan heparine 

 optimale dosis van enoxaparine moet w verlaagd bij bejaarden en 

verminderde nierfunctie 

 als men ondanks toedienen van fibrinolytica geen reperfusie bekomt (vb. blijvende ST-

segmentverhogingen): dikwijls achteraf PCI = rescue-PCI 

o na transport naar ziekenhuis met cath lab 

o rescue-angioplastiek moet gebeuren binnen eerste 12u na toedienen vh trombolyticum 

 coronaire angiografie (evt gevolgd door PCI of CABG) bij gelukte trombolyse zal bij voorkeur 

3 – 24 uur na toediening vh trombolyticum gebeuren 

 

Bijkomende behandelingen in acute fase 

 als patiënt nog pijn heeft of opgewonden is: extra analgetica en sedatie noodzakelijk 

 igv tekens van hartfalen: zuurstof toedienen 

 β-blokkers w niet systematisch IV toegediend  

o maar igv snelle hartslag en/of hoge bloeddruk: moet wel w overwogen 

 bedrust eerste 24 – 48 uur aangewezen 

 anti-aritmica (vb. lidocaïne)  

o w nooit preventief toegediend 

o tijdelijke reperfusiearitmieën (trage VT) w niet behandeld 

o supraventriculaire aritmieën (vnl voorkamerfibrillatie of voorkamerflutter) w behandeld 

met IV digoxine (0,5 mg traag toedienen) 
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 als pt reeds gedigitaliseerd is: verapamil kan IV w toegediend (5 – 10 mg) mits 

nauwkeurige monitoring vd bloeddruk 

 nog betere resultaten: IV toedienen van amiodarone (Cordarone®, 150 – 300 mg IV 

over 1 uur gevolgd door 900 mg over 24 uur) 

 IV toedienen van nitraten w vrij frequent toegepast maar recente studies hebben 

aangetoond dit geen bijkomende sterftedaling oplevert 

 igv tekens van ernstig hartfalen (vb. shock)  

o diuretica 

o sympathicomimetica (vb. dopamine en dobutamine) IV toegediend 

o meestal ook mechanische ventilatie → belangrijke daling vd zuurstofnood door  

 afname vd ademhalingsarbeid  

 significante daling vd nabelasting vh LV (goed voor myocardfunctie) 

o snelle (mechanische) reperfusie is dringend aangewezen 

 intra-aortische ballonpomp kan percutaan (langs femorale weg) w geplaatst  

 recent uitgevoerde prospectief gerandomizeerde studies bij cardiogene shock 

konden geen mortaliteitsvoordeel aantonen 

o igv ernstige atrioventriculaire en intraventriculaire geleidingsstoornissen: meestal 

tijdelijke pacemaker ingeplant 

 

Na acute fase en op ogenblik van ontslag uit ziekenhuis 

 algemeen: pt na ongeveer 24 – 48 uur progressief gemobiliseerd 

o best met kinesitherapie 

o belangrijk: in deze periode  

 voldoende uitleg geven over aandoening  

 belang van secundaire preventie reeds benadrukken 

 mogelijke weerslag vh myocardinfarct op familiale, sociale en beroepsleven nodige 

aandacht geven  

 igv nog niet gebeurd: op dit ogenblik starten met toedienen van β-blokkers PO 

o atenolol, metoprolol of bisoprolol 

o pt’en met duidelijke beschadiging vh LV of die tekens van hartfalen vertonen of hebben 

vertoond: vaak voorkeur aan  

 carvedilol   

 nebivolol  

 zo mogelijk binnen 24 uur ook ACE-inhibitor PO toedienen  

o doel: verdere dilatatie en remodelling vh LV voorkomen 

o belangrijk: met lage dosis beginnen (vb. 6,25 mg captopril of 2,5 mg lisinopril of 2,5 mg 

enalapril of 2 mg perindopril) 

 essentieel: ionogram en nierfunctie serieel controleren bij opstart GM 

 geleidelijk aan: dosis vd ACE-inhibitor opvoeren 

o als ACE-inhibitor niet w verdragen (prikkelhoest): sartaan toegediend  

o gelijktijdig toedienen van β-blokker en ACE-remmer (ACE-I of sartaan) is mogelijk en 

meestal regel 

 igv belangrijke hypotensie: beslissing maken welke vd twee medicaties w gestaakt 

 cholesterolverlagende medicatie (statine) w al gestart in ziekenhuis 

o essentieel om oxidatieve stress door LDL-accumulatie in vaatwand onder controle te 

krijgen 

 bij ontslag uit ziekenhuis: doorsneepatiënt krijgt volgende medicatie  

o lage dosis aspirine (75 tot 100 mg) 

o clopidogrel 75 mg (of prasugrel of ticagrelor) gedurende 1 jaar 

o β-blokker 

o ACE-remmer  

o lipidenverlagend middel (meestal statine) 

 lifestyle changes 

o dieet: zout- en vetarm met evt vermindering vd calorie-inname 

o absoluut rookverbod  
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 4 – 6 weken na ontslag: multidisciplinair ambulant revalidatieprogramma in gespecialiseerde 

dienst starten 

 

Onderzoeken vóór ontslag uit ziekenhuis 

 meeste pt’en ondergingen in acute fase coronarografie en meestal succesvol gereperfuseerd 

werden → verdere onderzoekingen meestal niet nodig 

 bij sommige pt’en w aantal onderzoeken verricht voor ontslag uit ZH  

o bedoeling vd onderzoeken 

 nagaan of verdere revascularisatie (PCI of chirurgie) noodzakelijk is 

 uitgevoerd met oog op eventuele werkhervatting 

o volgende onderzoeken kunnen w overwogen 

 fietsproef 

 fietsproef met scintigrafische evaluatie vd myocardbevloeiing (thallium, sestaMIBI) 

 echocardiografisch onderzoek vóór en tijdens dobutaminetoediening 

 holterregistratie  

 coronarografie: bij pt’en die geen coronarografie in acute fase hebben ondergaan 

o onderzoeken moeten vss zaken aantonen  

 of er nog residueel ischemisch bedreigd myocardspierweefsel is 

 of er risico bestaat voor ernstige aritmieën 

 welke arbeidscapaciteit is vd pt  

 hoe coronaire anatomie is  

o resultaten zullen duidelijke invloed uitoefenen op behandeling op lange termijn 

 recent: gesuggereerd dat simultaan behandelen vh infarct-gerelateerde letsel en mogelijke 

andere letsels in overige coronaire territoria klinische meerwaarde oplevert ivm gestagieerde 

aanpak in 2 tijden 

o verder onderzoek wenselijk omdat vss variabelen uitkomst bepalen in dergelijke 

omstandigheden 

 laatste jaren: MRI na doorgemaakt hartinfarct in gespecialiseerde centra zeer belangrijk 

hulpmiddel gebleken → belangrijke diagnostische en prognostische informatie ivm  

o textuur vh myocard 

o remodelering vh infarctgebied  

o uiteindelijke functionele en structurele verandering in niet-geïnfarcteerd hartspierweefsel 

 

Verwikkelingen en behandeling 

 na enkele dagen: pericarditis  

o gevolg van lokale prikkeling vh pericard  

 te onderscheiden vh syndroom van Dressler dat op immunologische basis ontstaat en 

pas veel later optreedt 

o behandeling van vroegtijdige pericarditis  

 IV toedienen van hoge doses aspirine (3 g IV over 24 uur)  

 vaak onder bescherming van protonpompinhibitoren en soms ook colchicine 

 corticosteroiden: liefst vermeden 

 heroptreden van angina pectorisklachten na infarct tijdens ziekenhuisverblijf  

o in meeste gevallen absolute indicatie voor coronarografie met evt in aansluiting 

bypasschirurgie of PCI 

 recidiefinfarct → behandeling 

o opnieuw toedienen van trombolyticum (geen tweede maal streptokinase)  

o bij voorkeur en indien men over mogelijkheden beschikt: opnieuw verrichten van acute 

coronarografie met evt PCI of bypasschirurgie 

 ook na PCI kan reocclusie optreden door stenttrombose waarvoor re-PCI nodig is 

 zeer ernstige verwikkeling: optreden van ruptuur 

o kan in vrije wand gebeuren → meestal fatale afloop 

o andere vormen 

 ontstaan van  

 ventrikelseptumdefect  
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 acute mitralisklepinsufficiëntie: door ruptuur van papillairspier of van chorda 

 dringendende chirurgie aangewezen 

 mortaliteit van deze plotse volumebelasting ligt hierbij zeer hoog 

 ernstige ritmestoornissen (ventriculair) bij pt’en met slechte residuele LV-functie w 

behandeld met  

o β-blockers 

o amiodarone  

o plaatsen van ICD (internal cardioverter/defibrillator) 

 meestal pas na 30 dagen 

 recente studies: zeer slechte LV-functie alleen (zonder gedocumenteerde 

ritmestoornissen) is indicatie voor preventief plaatsen van ICD (terugbetaling in België 

niet finaal geregeld) 

o toedienen van stamcellen w momenteel onderzocht 

 

ACS zonder blijvende ST-verhoging: diagnosestelling en behandeling komen in grote lijnen 

overeen met die van ACS met blijvende ST-verhoging 

 grote verschil: snelle reperfusietherapie niet nodig want coronaire bloedvat nog open  

 in meeste gevallen (zeker igv ST-dalingen of negatieve T toppen en/of positieve 

troponinewaarden) 

o coronarografie 

o en definitieve behandeling (PCI, CABG of toch medicaal) 

 acute fase 

o aspirine 

o clopidogrel of prasugrel of ticagrelor  

o anticoagulans (heparine, enoxaparine, bivalirudine of fondaparinux) 

 soms bij ernstige gevallen tijdens PCI: GPIIb/IIIa IV toedienen (abciximab), eptifibatide of 

tirofiban 

 blijvende onduidelijkheid over optimale timing vh angiografisch onderzoek (met evt PCI) → 

meeste studies: vroegtijdige PCI (<48 h) beter  

o zeker bij hoog-risico patiënten 

 

Stabiele Angor pectoris 

 

Definitie 

 angina pectoris: thoracaal syndroom dat w gekenmerkt door druk of toesnoering in borstkas 

met uitstraling naar keel, schouder(s) en arm(en)  

o klachten zijn van voorbijgaande aard: gaan meestal snel over met  

 toedienen van nitraten 

 rust  

 staken vd inspanning 

o duur, lokalisatie en aard vd klachten kunnen sterk verschillen tss personen 

o dikwijls zeer duidelijke beïnvloeding door volgende externe factoren 

 inspanning 

 emotie 

 maaltijden 

 koude 

 dromen  

 … 

 onderscheid tss 

o stabiele (inspanningsgebonden) angina pectoris  

o syndroom van niet-stabiele angina pectoris (= non-ST-elevatie ACS maar zonder 

positieve troponine) 

 

Oorzaken van angineuze klachten 

 meest frequente oorzaak: coronaire atherosclerose 
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 aortakleplijden 

 LV-hypertrofie door arteriële hypertensie of hypertrofische cardiomyopathie 

 pulmonale hypertensie 

 syfilitische aortitis 

 vasospasmen: vasospastische angina pectoris of Prinzmetal angina pectoris 

 syndroom X 

 

Pathofysiologie 

 discrepantie tss myocardiale zuurstofvraag en –aanbod 

o meestal ontstaan klachten bij verhoogde zuurstofnood (vb. bij inspanning) 

o andere gevallen (bij instabiele coronaire syndromen): probleem van zuurstoftoevoer  

 vb. door beginnende en dynamische trombusvorming 

 verergerende factoren: alle omstandigheden waarin evenwicht tss vraag en aanbod 

verstoord is  

o vb. anemie, polycythemie, hyperthyreoïdie, koorts, brady- en tachyaritmieën 

 

Differentiële diagnose: hele lijst van andere mogelijke oorzaken thoracale last (zie boven) 

 

Diagnose  

 essentieel: grondige anamnese 

o ook rekening houden met risicofactoren vd pt  

 klinisch onderzoek: uitlokkende oorzaken aan licht brengen vb. anemie, hyperthyreoïdie, 

ritmestoornissen, … 

 technische onderzoeken 

o ECG in rust 

o ischemie moet geobjectiveerd w! 

 inspanningsproef  

 evt gecombineerd met isotopenonderzoek (meestal sesta-MIBI) → myocardbevloeiing 

in rust en bij inspanning evalueren  

o 24-uur holterregistratie (detectie ST-T veranderingen) 

o 2D echocardiografie: regionale verschillen in wandbeweging vaststellen (evt uitgelokt 

door IV dobutamine) 

o MRI met adenosine  

o coronarografisch onderzoek  

 niet alle onderzoeken moeten bij iedere pt w uitgevoerd 

o afhankelijk van klinisch beeld en leeftijd vd pt: één of meerdere onderzoeken selecteren 

om tot goede diagnose te komen 

o coronarografie zal vaak uitsluitsel geven over al of niet aanwezig zijn van coronaire 

atherosclerose 

 noodzakelijk als PCI of bypass-chirurgie worden overwogen 

 functionele weerslag vd letsels (= kunnen ze reversiebele ischemie induceren?) kan 

met klassieke coronarografie niet w bepaald  

 nu aanvullende interventionele technieken → dmv intracoronaire druksensoren: fractionele 

flowreserve in bepaald vaatsegment bepalen 

o ratio’s tss 2 flows: afgeleid vd ratio tss 2 drukken (proximaal en distaal vd stenose) 

tijdens maximale hyperemie (als weerstanden in vaatgebieden te verwaarlozen zijn) 

o als FFR < 0,75: stenotisch segment verantwoordelijk voor reversibele ischemie  

 = maximale bloedflow naar betreffende vaatsegment is < 75% van wat flow zou zijn 

moest segment intact zijn 

 moet dan met stenting behandeld w 

 

Behandeling 

 

Inleiding 

 eerst nagaan of er geen uitlokkende of verergerende factoren aanwezig zijn  
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o anemie, hyperthyreoïdie, … 

o moeten uiteraard eerst of tegelijkertijd w behandeld 

 in eerste plaats bestaat behandeling van angina pectoris uit toedienen GM: aspirine, β-

blokkers, nitraten, calciumantagonisten 

 bij groot aantal pt’en: “mechanische” revascularisatie uitgevoerd (PCI evt met plaatsen van 

stent of bypasschirurgie) 

 bij pt’en met vermoeden van angina pectoris: klassieke risicofactoren voor coronaire 

atherosclerose nakijken en behandelen (= secundaire preventie) 

 

Aspirine en thienopyridines 

 lage dosis aspirine (tussen 75 en 320 mg) w gewoonlijk toegediend 

o volgens hoorcollege: obligaat! 

o alle pt’en met bewezen atherosclerose moeten lage dosis aspirine krijgen tenzij formele 

contra-indicaties (vb. aspirine allergie) 

 thienopyridines (ADP-antagonisten) 

o indicaties 

 pt’en die geen aspirine verdragen  

 pt’en die onder aspirine nieuw coronair incident doormaakten  

o kunnen behandeld w met  

 thienopyridine, clopidogrel (Plavix®) alleen  

 combinatie van aspirine en clopidogrel  

o onderhoudsdosis van clopidogrel is 75 mg 

 nieuwe ADP-antagonisten met verbeterd farmacokinetisch en farmacodynamisch profiel: 

recent op markt gekomen  

o prasugrel  

o ticagrelor  

 

Nitraten 

 nitraten hebben antiangineuze werking owv  

o perifere veneuze vasodilatatie: verminderde zuurstofnood tgv  

 verminderde veneuze terugstroming → verminderde preload 

 afname vh hartvolume 

 verminderde wandspanning  

o matige perifere arteriolaire vasodilatatie: verlaagde afterload → verminderde zuurstofnood 

o dilatatie van epicardiale coronaire bloedvaten  

 afname vd stenose 

 evt opheffen van spasme  

 redistributie vd coronaire bloedstroom 

 nadelen van nitraten zijn te verklaren door werkingsmechanisme 

o bloeddrukval met evt verminderde coronaire perfusiedruk 

o door bloeddrukval: reflectoire activatie vh sympathico-adrenergische systeem → 

verhoogde zuurstofnood tgv 

 toename vd hartfrequentie 

 positief inotroop effect  

 toediening nitraten kan sublinguaal, oraal, transdermaal of intraveneus  

o acute angoraanval  

 ofwel 5 mg isosorbidedinitraat sublinguaal  

 of 1-malige toediening van spray met nitroglycerine 

o onderhoudsbehandeling: meestal PO 

 vb. isosorbidedinitraat  

 vb. nitroglycerine  

 vb. molsidomine  

o nitraten kunnen transdermaal w toegediend (5 – 15 mg per dag) 

 belangrijk: kleefpleisters gedurende minstens 6 – 8 uur niet aangebracht per dag → 

tachyfylaxie voorkomen 
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 anders w fosfodiësterasen geïnduceerd → cGMP kan niet verhogen 

 vss nitraatpreparaten zijn in handel verkrijgbaar 

 vnl nuttig bij behandelen van nachtelijke angor (kleefpleister tijdens nacht) 

o IV toediening: standaardbehandeling in ziekenhuis bij acute coronaire syndromen 

 belangrijk: profylactisch toedienen nitraten (vb. 5 mg isosorbidedinitraat SL) is zeer nuttig 

bij begin fysieke inspanning waarvan geweten is dat ze normalerwijze angina pectoris uitlokt 

 nevenwerkingen die kunnen optreden  

o gevoel van warmte 

o hevige hoofdpijn (5%, meestal transiënt maar soms persisterend en dan reden om te stoppen) 

o hypotensie 

o evt presyncope of syncope (“cedocard” syncope) 

o paradoxale toename angina pectoris mogelijk maar zelden in praktijk  

 

β-blokkers 

 β-blokkers hebben negatief inotroop en negatief chronotroop effect → belangrijke afname vd 

zuurstofnood vh myocard 

 onderscheid tss  

o selectieve (vnl β1-antagonistische werking)  

o niet-selectieve β-blokkers 

o sommige β-blokkers: sterke intrinsiek sympathicomimetische werking (pindolol) 

 contra-indicaties 

o belangrijke bradycardie en/of atrioventriculair block 

o hypotensie 

o acuut hartfalen  

o belangrijke bronchospasmen 

o relatieve contra-indicaties 

 insuline-afhankelijke diabetes  

 perifere atheromathose met klachten  

 nevenwerkingen zijn 

o gevoel van koude 

o vermoeidheid, soms slapeloosheid 

o impotentie 

o toename van hartfalen of van geleidingsstoornissen 

o uitgesproken sinusale bradycardie 

o toename van klachten van claudicatio of van astma bronchiale  

o niet herkennen of minder goed herkennen van aanvallen van hypoglycemie 

 vss preparaten kunnen voorgeschreven w 

o metoprolol en atenolol 

o bisoprolol en nebivolol 

 zijn selectieve β-blokkers  

 kunnen (vb. nebivolol) rechtstreekse gunstige werking op endotheelfunctie uitoefenen 

o meest bekende niet-selectieve β-blokker: propranolol 

 w in praktijk nog slechts uitzonderlijk in deze indicatie gebruikt 

 algemene regel: dosis vd medicaties moet geleidelijk aan opgedreven w en frequent 

aangepast aan klinische toestand vd pt 

 

Calciumantagonisten 

 drie klassen van calciumantagonisten 

o dihydropyridines: nifedipine, amlodipine en analoge producten  

o benzothiazepines: diltiazem  

o phenylalkylamines: verapamil 
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 effecten verschillen tss klassen 

 nifedipine diltiazem verapamil 

(-) chronotroop en batmotroop - ++ +++ 

(-) inotroop - ++ +++ 

venodilatatie +++ ++ ++ 

arteriolaire dilatatie +++ ++ ++ 

epicardiale dilatatie +++ ++ ++ 

o monotherapie 

 nifedipine en analoge producten mogen niet als enige therapie w voorgeschreven 

 reden: reflectoire activatie vh sympathicomimetische stelsel kan optreden  

 best geassocieerd met vb. β-blokkers 

 monotherapie is mogelijk voor diltiazem en verapamil 

 diltiazem: vnl bij angineuze klachten bij oudere pt’en met hypertroof ventrikel 

waarbij diastole verlengd moet w 

 verapamil: vnl gereserveerd voor ritmestoornissen waarbij negatief chronotroop 

effect nodig is maar enkel igv nog voldoende functie vh hart! 

o antiangineuze werkingsmechanisme vd preparaten verschillend 

 antiangineuze effect van nifedipine en andere dihydropyridines: perifere vasodilatatie  

 voor verapamil: erg afhankelijk van negatief inotrope en chronotrope effect 

 medicaties bij voorkeur gegeven aan pt’en met angina pectoris die ook arteriële hypertensie 

hebben want CCB ook belangrijke antihypertensieve werking  

 bijwerkingen zijn afhankelijk van gekozen type CCB 

o nifedipine en analoge producten 

 gevoel van warmte  

 flushing in gelaat  

 hoofdpijn 

 evt reflextachycardie  

 belangrijke perifere oedemen  

 soms vervelende gebitsproblemen door mucosaal oedeem bij oudere pt’en 

o verapamil 

 AV-geleidingsstoornissen 

 belangrijke toename van hartfalen  

o diltiazem: gewoonlijk minder uitgesproken bijwerkingen maar van zelfde aard als die 

beschreven bij nifedipine en verapamil 

o specifieke aandacht moet gaan naar bradycardiserende effecten vnl bij toediening 

langwerkende preparaten aan oudere pt’en 

o algemene nevenverschijnselen: maaglast en obstipatie (vnl bij verapamil) 

 

Syndroom X  

 zeldzame aandoening waarbij klachten van angina pectoris optreden bij persoon met 

bewezen normale anatomie vd grote kransslagaders  

o normale bevindingen bij coronarografie 

o pathologie bevindt zich op niveau eindtakken < 300 µm die vasoconstrictie ontwikkelen 

wanneer het niet mag 

 op ogenblik vd klachten van angina pectoris: objectieve tekens van ischemie vb. 

o ST-segmentdalingen (al of niet bij inspanning) 

o lactaatproductie bij bloedname uit sinus coronarius 

o scintigrafische of kernspintomografische tekens van ischemie 

o ST-segmentdalingen tijdens holterregistratie  

o … 

 etiologie: onbekend 

 pathofysiologie 

o aanname dat er verhoogde vasculaire weerstand is in antwoord op vasoconstrictieve 

stimuli en onevenwichten in OS en PS balans 

o gestoorde autoregulatie: gebrekkige vasodilatatie bij verhoogde zuurstofnood  

 voorkomen 
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o vnl vrouwen 

o comorbiditeit: hypertensie, slechte endotheelfunctie, diabetes 

 prognose van pt’en met syndroom X: goed 

 behandeling: klassieke antianginosa (nitraten en calciumantagonisten) 

 opmerking: coronarografie kan volledig normaal lijken terwijl IVUS (IntraVascular 

UltraSound) of OCT (Optical Coherence Tomography) intra-coronair atheromathose vd wand 

aantonen en substraat voor endotheeldysfunctie suggereren 

 

Prinzmetal angina pectoris 

 pt’en hebben ernstige klachten van angina pectoris optredend tgv spasme vd grote 

epicardiale coronaire arteries 

 vaak treden klachten ‘s nachts op, tegen ochtend aan 

o catecholamines zijn rond 4 – 5u ’s nachts optimaal → lokken dan vasoconstrictie uit 

 technische onderzoeken 

o tijdens aanval: ECG toont ST-segmentoptrekkingen (soms zeer uitgesproken)  

o coronarografie: gewoonlijk geen ernstige letsels zichtbaar 

o aanval van Prinzmetal angina pectoris kan soms w uitgelokt door IV of intracoronair 

toedienen van ergonovine 

 dergelijke test houdt significant risico in 

 enkel uitgevoerd tijdens coronarografie waarbij men dan mogelijkheid heeft evt 

spasme onmiddellijk op te heffen door intracoronair toedienen van nitroglycerine 

 behandeling van Prinzmetal angina pectoris  

o gewoonlijk toedienen van calciumantagonisten en nitraten 

o zeldzame gevallen: zeer resistent en vragen hoge dosissen vd GM 

 

Opmerking: Takotsubo (stress cardiomyopathie) 

 pt’en die met hevige pijn presenteren en ECG toont infarct maar leads waarop ST-elevatie 

optreedt komen niet overeen met bepaald gebied 

 w geïnduceerd door stress 

 vnl bij vrouwen: gevoeligheid ventrikel (vnl apex) voor catecholamines heel hoog 
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Arteriële Hypertensie 

 

Hypertensie als risicofactor: prevalentie 

 heel frequente aandoening: 28% vd volwassen bevolking 

 prevalentie ifv leeftijd in geslacht 

leeftijd mannen vrouwen 

18 – 39 jaar 13% 6,3% 

40 – 59 jaar 30% 28% 

≥ 60 jaar 55% 63% 

 hypertensie: orgaanweerslag en morbiditeit 

o nier: spiegel vd bloeddruk 

 nier krijgt enorme perfusie en heeft heel hoge filterfunctie → lekken van stoffen is 

belangrijke parameter voor hoogte bloeddruk: forse proteïnurie 

 nierinsufficiëntie 

o hart: 3 belangrijke veranderingen bij insidieuze, niet behandelde HT 

 LV hypertrofie → veranderingen in massa van ventrikel: wanddikte ↑  

 zichtbaar op ECG ovv hypertrofie / geleidingsproblemen 

 verminderde relaxatie → minder zuigkracht tijdens diastole 

 ischemisch hartlijden: angor, hartinfarct 

 hartdecompensatie 

o cerebrale vaten en hersenen (ifv ernst vd bloeddruk) 

 kan groot gebied treffen → TIA, CVA, … 

 hypertensieve encefalopathie 

o ogen: retina heel gevoelig voor bloeddrukveranderingen → oftalmologisch onderzoek!! 

 vernauwing vd retina-arteries: stadium I, II 

 bloedingen, exsudaten: stadium III 

 papiloedeem 

o ook invloed op grote bloedvaten in thorax en abdomen 

 atheromatose 

 claudicatio intermittens 

 dissecerend aneurysma 

 polsdruk = systolische druk – diastolische druk 

 hart moet zich ontspannen om druk laag te houden om diastolische vulling te 

houden 

 bloedvaten moeten ook kunnen uitzetten: elasticiteit nodig om geen enorme 

bloeddrukstijging te krijgen bij diastole 

 dus hoge bloeddruk → risico op dilatatie grote bloedvaten → aneurysma!!! 

 Framingham study: cohort study waarbij pt’en trouw werden opgevolgd gedurende decennia 

o mensen met optimale bloeddruk: op bevolkingsniveau gigantisch veel minder 

cardiovasculaire aandoeningen dan mensen met hoog normale bloeddruk! 

o cardiovasculaire aandoeningen: mannen > vrouwen  

 vrouwen hebben beschermend endotheel tgv inwerking oestrogeen op NO-synthase 

 WHO: oorzaken mortaliteit wereldwijd in alle landen → hoge bloeddruk staat op nummer 1! 

 

Meting van de bloeddruk en classificatie arteriële hypertensie 

 conventionele meting 

o mbv kwiksfygmomanometer of ander gevalideerd toestel 

o in zittende houding, evt liggend en/of staand 

o in rustige omgeving (anders stijgt BD)  

o waar meten? 

 eerste visite: meting beide armen (vergelijken ikv stenosen op niveau a. subclavia: 

zeker zijn dat er geen 10% verschil is tss beiden) 

 dan minstens 2 metingen aan arm van hoogste bloeddruk (want dat is juiste BD) 

 tss metingen: 1 – 2 minuten pauze 

 bij ten minste 2 – 3 visites 
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o cuff aanpassen aan bovenarm 

 classificatie = belangrijk! 

categorie systolisch  diastolisch 

optimaal < 120 en < 80 

normaal 120 – 129 en/of 80 – 84 

hoog normaal 130 – 139 en/of 85 – 89 

graad 1 HT 140 – 159 en/of 90 – 99 

graad 2 HT 160 – 179 en/of 100 – 109 

graad 3 HT ≥ 180 en/of ≥ 110 

geïsoleerde systolische HT ≥ 140 en < 90 

o als pt’en zich < 40 jaar op hoognormale drempel bevinden: lifestyle changes om terug 

beter te w 

o gevolgen hypertensie: afhankelijk van leeftijd 

 oudere pt’en hebben hogere polsdruk want stijf bloedvatencompartiment → lage 

diastolische druk dus lage perfusiedruk voor coronairen → coronaire pathologie! 

 jongeren: eerder cerebrale pathologie igv hypertensie 

 andere metingen 

o tgv nieuwe monitoringmethoden 

 zelfmeting door pt: heel veel mensen hebben zelf BD-meter  

 er zijn ambulante bloeddrukmonitoring (Holter over 24u) 

 w aan niet-dominante arm gedaan 

 om het 15 – 20 minuten blaast dit zichzelf op 

 24-uursregistratie van bloeddruk 

 obligaat: dippatroon tijdens nacht!  

 non-dippers: evidentie dat BD zeer sterk ontregeld is en dus extra risicofactor 

o belang: detectie van  

 wittejaseffect en wittejashypertensie: pt’en die normaal altijd normale bloeddruk 

hebben maar telkens als het door iemand anders w gemeten, stijgt het 

 gemaskeerde hypertensie: andersom (maar w niet goed begrepen) 

o dus nieuwe guidelines zeggen dat je eigen metingen vd pt en ambulante metingen mee 

moet nemen in risicostratificatie → algoritme (kennen)! 

 definitie hypertensie bij metingen zowel in consultatie, ambulant als thuis 

categorie systolisch  diastolisch 

office BD ≥ 140 en/of ≥ 90 

ambulante BD    

- overdag (of wakker) ≥ 135 en/of ≥ 85 

- ’s nachts (of slapend) ≥ 120 en/of ≥ 70 

- 24-uurs ≥ 130 en/of ≥ 80 

thuis BD ≥ 135 en/of ≥ 85 

 definities volgens metingen BD op consultatie en niet-op-consultatie (thuis/ambulant) 

  BD op consultatie 

  
SBD < 140 en 

DBD < 90 

SBD ≥ 140 of 

DBD ≥ 90 

overdag 
BD of thuis 

BD 

SBD < 135 en 
DBD < 85 

echte normotensie 
(NT) 

witte jas HT (WCHT) 

SBD ≥ 135 of 

DBD ≥ 85 
gemaskeerde HT 

(MHT) 
aangehouden HT 

(SHT) 
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Risicostratificatie arteriële hypertensie 

 gebeurt obv 

o hypertensiecategorie 

o aantal risicofactoren 

o orgaanbeschadiging 

o cardiovasculaire en renale complicaties 

 totale cardiovasculaire risicostratificatie 

o ESH/ESC 2013 richtlijnen: tabel waarin staat welk CV risico pt heeft  

o risicofactoren 

 leeftijd 

 > 55 jaar voor man 

 > 65 jaar voor vrouw 

 polsdruk bij ouderen 

 roken 

 dislipidemie 

 totale cholesterol > 190 mg/dL  

 LDL-cholesterol > 115 mg/dL  

 HDL-cholesterol 

 man < 40 mg/dL 

 vrouw < 46 mg/dL 

 triglyceriden > 150 mg/dL 

 nuchtere plasmaglucose 102 – 125 mg/dL 

 abnormale glucosetolerantie 

 abdominale obesitas: buikomtrek 

 man > 102 cm 

 vrouw > 88 cm 

 familiale cardiovasculaire belasting 

 belangrijk: wat je meet aan arm is niet wat centrale BD is  

o centrale bloeddruk is wat organen (vb. hersenen, nieren, …) zien 

o je kan dit meten mbv duplex in halsvaten: drukgolf bekijken 

 als dit pathologisch is: je weet onmiddellijk dat het majeur probleem is 

 arteriële stijfheid kan gemeten worden door golf te bekijken aan a. carotis en a. femoralis  

o tijd tss golven aan a. carotis en a. femoralis is TT  

o PWV = pulse wave velocity  

 igv > 10 m/sec: perifere vasculaire orgaanschade 

 asymptomatische orgaanschade 

o pulse pressure ≥ 60 mmHg (in ouderen) 
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o LV hypertrofie op ECG of echocardiogram 

o verdikking of plaque vd wand vd carotis 

o carotis-femorale PWV > 10 m/sec 

o enkel-arm index < 0,9 

o chronisch nierfalen stage 3 (eGFR 30 – 60 mL/min/1,73m2) 

o micro-albuminurie 

 

Evaluatie van hypertensiepatiënten 

 anamnese 

o familiale geschiedenis 

 risicofactoren 

 cardiovasculaire pathologie 

o persoonlijke voorgeschiedenis 

 hypertensie 

 andere pathologieën 

o leef- en eetgewoonten 

 voeding 

 rookgedrag 

 alcoholconsumptie 

 fysieke activiteit 

o medicamenten en bloeddrukverhogende substanties 

o klachten en symptomen 

 klinisch onderzoek 

o gewicht, lengte, BMI 

o buikomtrek (cm) 

o bloeddruk (mmHg) 

o klinisch onderzoek 

 hart, longen, bloedvaten, …  

 abdominaal vaatgeruis? 

 routine-onderzoeken 

o bloedonderzoek 

 hemoglobine en hematocriet 

 kalium, creatinine, urinezuur 

 lipiden: totale, LDL- en HDL-cholesterol, triglyceriden 

 nuchtere glycemie 

 berekende creatinineklaring 

o urine-onderzoek: microscopisch onderzoek en dipsticktest → proteïnurie en micro-

albuminurie 

o elektrocardiogram 

 aanbevolen onderzoeken 

o echocardiografie: bepalen van 

 cardiale structuur 

 systolische en diastolische functie 

o echografisch onderzoek vd carotiden → diagnose van 

 vasculaire hypertrofie 

 asymptomatische atherosclerose 

o kwantitatieve proteïnurie: igv positieve dipsticktest 

o enkel-arm bloeddrukindex 

o oogfundusonderzoek: bij ernstige hypertensie 

o glucosetolerantietest: igv nuchtere plasmaglucose > 102 mg/dL 

o zelfmeting vd bloeddruk 

o 24-uurs bloeddrukmonitoring 

o polsgolfsnelheid (igv beschikbaar) 

 specialistisch onderzoek 

o w gedaan bij 
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 gecompliceerde hypertensie 

 vermoeden van secundaire hypertensie 

o bijkomende testen (5% vd aHT pt’en) 

 cerebraal, cardiaal, renaal en vasculair lijden 

 meting renine, aldosterone, corticoïden en catecholamines in bloed en/of urine  

 vb. feochromocytoom? bijniertumor? 

 echografie, CT, NMR, arteriografie 

 

Etiologie 

 essentiële hypertensie = uitsluitingsdiagnose 

o overgrote meerderheid vd pt’en: ≥ 95% 

o interactie van (poly)genetische aanleg met leef- en eetgewoonten 

 “heredity loads the cannon, environment pulls the trigger” 

 leef- en eetgewoonten 

 sedentair leven 

 overgewicht 

 hoge zoutinname  

 weet pt vaak zelf niet 

 richtlijn is < 6 g/24u maar bij veel mensen zit dit > 10 g/24u 

 overmatig alcoholgebruik 

 stress 

 … 

 secundaire hypertensie 

o nierpathologie: renovasculaire hypertensie 

o bijnierpathologie 

 syndroom van Conn (bijnieradenoom) 

 feochromocytoom 

o syndroom van Cushing 

o hyperthyroïdie 

o coarctatio aortae 

o gebruik van steroïden, NSAIDs, orale contraceptiva, EPO, ciclosporine, amfetamines, 

glycyrizine, carbenoxolone, cocaïne, … 

 

Aanpak van hypertensiepatiënten 

 doel: bereiken van maximale vermindering vh totale cardiovasculaire risico op lange termijn 

o behandeling vd verhoogde bloeddruk in se  

o behandeling van omkeerbare risicofactoren 

 richtwaarden 

o bloeddruk moet bij alle pt’en w verlaagd tot minstens <140/90 mmHg 

(systolisch/diastolisch) en lagere waarden indien verdragen 

o bij diabetespatiënten of pt’en met hoog of heel hoog risico (beroerte, myocardinfarct, 

nierinsufficiëntie): doel-bloeddruk <130/80 mmHg 

 mortaliteit (vnl cardiovasculaire) w enorm beïnvloed door behandeling 

 niet-farmacologisch 

o ivm bloeddruk 

 vermagering igv overgewicht → stabilisatie vh gewicht 

 beperking vd alcoholconsumptie tot  

 ≤ 20 – 30 g ethanol per dag voor man 

 ≤ 10 – 20 g ethanol per dag voor vrouw 

 dynamische fysieke activiteit aan matige intensiteit 

 dieet 

 verhoogde inname van groenten en fruit 

 verminderde inname van verzadigd vet en van totaal vet 

 zoutbeperking tot < 6 g per dag 

 NIET zoutloos!: want dan stijgen plasma renine en aldosterone 
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o ivm andere risicofactoren 

 behandeling van lipidenstoornissen (voeding, medicatie) 

 rookstop 

 farmacologisch 

o afhankelijk van risico: bepaalde behandeling 

 pt’en met hoog en zeer hoog additioneel risico: start farmaca 

 pt’en met matig additioneel risico: monitor BD en andere risicofactoren gedurende 

enkele weken → start farmaca igv 

 SBD ≥ 140 mmHg 

 en/of DBD ≥ 90 mmHg 

 pt’en met laag additioneel risico: monitor BD en andere risicofactoren gedurende 

enkele maanden → overweeg farmaca igv 

 SBD ≥ 140 mmHg 

 en/of DBD ≥ 90 mmHg 

o belangrijkste voordelen van antihypertensieve behandeling: toe te schrijven aan 

bloeddrukverlaging per se 

o 5 hoofdklassen antihypertensieve middelen 

 thiazidediuretica, calciumantagonisten, ACE-I, ARB’s en β-blokkers 

 alleen of in combinatie geschikt voor initiatie en voortzetting vd antihypertensieve 

behandeling 

o keuze van eerste geneesmiddel 

 vroegere gunstige of ongunstige ervaringen vd pt met medicatie 

 invloed op cardiovasculaire risicofactoren in relatie tot individuele CV risicoprofiel 

 aanwezigheid van  

 orgaanbeschadiging 

 diabetes  

 geassocieerde cardiovasculaire of renale pathologie 

 andere aandoeningen die gebruik van bepaalde klassen beperken 

 mogelijke interacties met andere medicamenten 

 kosten 

o mogelijke combinaties van klassen antihypertensieve GM  

 groene lijntjes = beste aanpak, meest effectieve medicatie 

 thiazide diuretica – ACE-I 

 thiazide diuretica – ARB 

 thiazide diuretica – CCB 

 ACE-I – CCB 

 ARB – CCB 

 rood: geen combinatie tss ACE-I en ARB doen! → werkt op zelfde systeem in maar 

hoog risico op hyperK+ en nierproblemen 

 zwarte stippellijnen = mogelijke combinaties 

 vb. oudere pt met ischemisch hartlijden en hypertensie: veel nut van beta-blokker 

 vb. pt met aorta-insufficiëntie: veel nut nifedipine-type CCB (afterload verlagen) 

 wat moet doel zijn? 

o NIET enkel om bloeddruk te verlagen 

o WEL risico vd pt op lange termijn onder controle krijgen 

 !! goede informatie aan pt geven om betere therapietrouw te krijgen 

o moeilijk bij pt’en met polymedicatie → combotherapie: proberen om aantal te reduceren 
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Hartfalen 

 

Definitie 

 hartfalen w klinisch gedefinieerd als klinisch syndroom waarin pt’en typische symptomen en 

tekens hebben die veroorzaakt w door structurele of functionele afwijkingen vd hartspier 

 klinische diagnose: 3 dingen moeten aanwezig zijn voor diagnose 

o karakteristieke symptomen 

 dyspnoe in rust of tijdens inspanning 

 vermoeidheid 

 enkelzwelling 

 abnormale gewichtstoename 

o karakteristieke tekens  

 gestegen centraal veneuze druk 

 verplaatste linker ictus 

 tachycardie 

 tachypnoe, basale longreutels, pleura-uitstorting 

o objectieve evidentie voor structurele of functionele afwijking aan hart in rust 

 cardiomegalie 

 3e harttoon 

 geruisen 

 abnormale echo 

 gestegen BNP 

 pt’en met hartfalen tgv LV dysfunctie (grote meerderheid) → traditioneel in 2 groepen  

o pt’en met verminderde ejectie fractie (HF-REF) of systolisch hartfalen: ejectiefractie 

<45% 

o pt’en met bewaarde ejectie fractie (HF-PEF) of diastolisch hartfalen: ejectiefractie > 45% 

tot 50% 

 strikt pathofysiologisch: hartfalen is toestand waarbij hartdebiet niet voldoet aan metabole 

behoefte vh organisme en die zowel in rust als bij inspanning kan optreden 

 

Oorzaken 

 

Intrinsieke aandoeningen van het myocard 

 ischemie en necrose door coronaire atheromatose 

 primaire cardiomyopathieën 

 myocarditis 

 stapelingsziekten (hemochromatosis, amyloïdosis, sarcoïdosis) 

 iatrogene myocardbeschadiging door vb. cytostatica of bestraling 

 

Overbelasting 

 drukoverbelasting vb. bij aortaklepstenose, hypertensie, pulmonalisklepstenose 

 volume-overbelasting tgv 

o kleplijden vb. aorta-insufficiëntie, mitralisklepinsufficiëntie, tricuspidalisklepinsufficiëntie 

o intracardiale shunts vb. ODB 

 verhoogde metabole nood vh organisme (‘high output failure’) vb. bij hyperthyroïdie, 

anemie, arterioveneuze fistel, langdurige bestaande tachycardie, … 

 

Bij alle gevallen van hartfalen: steeds nagaan of er geen uitlokkende factoren zijn  

 enkele uitlokkende factoren 

o aritmieën 

o respiratoire infectie 

o anemie 

o hyperthyroïdie 

o overdreven zoutinname 

o toediening corticosteroïden (vochtretentie) 
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o zwangerschap 

o stopzetting of starten van bepaalde medicaties 

o te veel of te snelle parenterale toediening vocht  

o … 

 in zeldzame gevallen kunnen uitlokkende factoren tekens en symptomen van hartfalen 

veroorzaken zonder dat er myocardpathologie aanwezig is  

o vb. grote arterioveneuze fistel 

o vb. ernstige anemie 

o vb. langdurig bestaande tachycardie: oa door  

 supraventriculaire ritmestoornissen  

 hyperthyreoïdie  

 overdreven inname bepaalde GM die hartritme versnellen (vb. pseudo-efedrine) 

 

Compensatoire pathofysiologische mechanismen 

 

Inleiding 

 als pompfunctie vh LV onvoldoende is: aantal systemen geactiveerd  

o kunnen aanvankelijk als compensatoir w beschouwd  

o leiden uiteindelijk zelf tot verergering vh hartfalen 

 bij beschadiging vh LV: hypertrofie en remodelering treden op 

 lokale veranderingen in endotheelfunctie zullen bijdragen tot verhoogde perifere weerstand 

 

Neuro-endocriene stimulatie 

 bijna altijd: activatie vh sympathische zenuwstelsel 

o sympathische activatie kan w gedocumenteerd door vaststellen van  

 hoge plasmaspiegels van norepinefrine  

 verhoogde sympathische zenuwactiviteit 

o stimulatie vh sympathische zenuwstelsel treedt wsl op via  

 baroreceptoren (in bloedvaten en spieren) 

 chemoreceptoren: gevoelig voor metabolische veranderingen in skeletspieren 

o ook duidelijke daling vd PS activiteit 

 renine-angiotensine-aldosteronesysteem (RAAS) w gestimuleerd 

o slechts zwak verband tss norepinefrinespiegels vh plasma en renine-activiteit vh plasma 

o 1 vd mechanismen voor stimulatie RAAS: hypotensie → stimulatie renale baroreceptoren  

o stimulatie vh RAAS leidt tot 

 via angiotensine II: tot vasoconstrictie  

 via aldosterone: tot Na+-retentie  

o gevolgen zijn niet gunstig 

 hart: hypertrofie en fibrose 

 cardiale remodeling 

 mycoytnecrose 

 hersenen: ↑ sympatische tonus 

 stijging hartslag 

 stijging contractiliteit 

 water- en Na+-retentie → ↑ bloedvolume 

 bloedvaten: vasoconstrictie en hypertrofie → ↑ bloeddruk 

 hypofyse: vasopressine → waterabsorptie → ↑ bloedvolume 

 derde belangrijk vasoconstrictief mechanisme: secretie van vasopressine 

o oorzaken stimulatie 

 wsl hoofdrol van hemodynamische factoren  

 plasma-osmolariteit zou eerder geringe rol spelen 

o vasopressine veroorzaakt  

 vasoconstrictie: rechtstreeks of via potentialiseren vd werking van catecholaminen 

 waterretentie (bijkomend ongunstige factor bij hartfalen) 

 verhoogde secretie van natriuretische factoren (ANF en BNP) 
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o peptiden w gesecreteerd door atria en gedilateerde ventrikels die aan verhoogde 

wandspanning zijn blootgesteld 

o ANF (Atrial Natriuretic Factor)  

 werkt vasodilaterend  

 treedt compensatoir op tegenover stimulatie door vasoconstrictieve systemen 

 helaas relatief zwakke vasodilatator → zeker niet in staat om vasoconstrictie 

veroorzaakt door drie andere systemen te neutraliseren 

 heeft ook zwakke diuretische werking 

o b-type natriuretic peptide (BNP) 

 vnl maar niet uitsluitend in ventrikels aangemaakt bij dilatatie (+ in hersenen) 

 bij toegenomen wandspanning: NT-proBNP neemt toe 

 igv normale waarde: redelijk zeker dat er geen druk is op ventrikel → naar andere 

pathologie zoeken 

 bepalen vd bloedspiegels van BNP w gebruikt bij diagnosestelling en monitoring van 

hartfalen 

 ernst vh hartfalen is nauw gecorreleerd met bloedspiegels van BNP 

 BNP-spiegels hebben zeer sterke prognostische waarde → nuttig om respons op 

hartfalentherapie bij individuele pt te monitoren 

o deze peptiden activeren cGMP → cardioprotectief 

 

Hypertrofie en “remodelling” vh ventrikel 

 stimuli voor ontstaan van hypertrofie  

o als door beschadiging vd hartspier hartkamer dilateert  

o of als ernstige drukbelasting aanwezig is (arteriële hypertensie) 

 door dilatatie of intracavitaire drukverhoging: wandspanning neemt toe → belangrijke 

fysische stimulus voor ontstaan van hypertrofie 

o dilatatie, drukverhoging en hypertrofie zijn dus interactieve processen die op gang komen 

door beschadiging of belasting van de hartspier 

o traditionele gedachte 

 dilatatie en ontwikkelen van hypertrofie gunstige antwoorden vh ventrikel op 

beschadiging of belasting 

 toename EDV → SV kan in normale range w gehouden (wet van Frank-Starling)  

 hypertrofie: compensatie voor  

 verlies van myocardspierweefsel  

 oplopende wandspanning (toegenomen afterload LV) 

 hypertrofie is gekenmerkt door  

o overmatige collageenproductie: door residuele cardiomyocyten en myofibroblasten 

o veranderingen in myosineketens  

o uiteindelijk onvoldoende perfusie 

 kan systolische en diastolische functie verder doen afnemen 

 vss soorten hypertrofie 

o fysiologische hypertrofie 

o concentrische hypertrofie: dikke wand → minder accumulatie volume tijdens diastole → ↓ 

slagvolume 

o eccentrische hypertrofie: heel uitgezet hart waarbij sacromeren uitgerokken zijn en wand 

heel dun is = meest ongunstige situatie 

 

Vasoconstrictie → verhoogde nabelasting 

 endotheeldysfunctie treedt op bij hartfalen 

o oorzaken 

 verminderde secretie endothelium-derived relaxing factor (EDRF of NO)  

 verhoogde aanmaak van endotheline 

o zal bijdragen tot verhoogde arteriële weerstand 

 deze en andere lokale, hormonale mechanismen kunnen vasoconstrictie veroorzaken 

onafhankelijk vd hogerbeschreven systemische neurohormonale effecten 
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Belangrijk: interactie onderkennen tss vss pathofysiologische mechanismen → moet toelaten om 

vss behandelingen van hartfalen als “systeempathologie” te begrijpen 

 

Inflammatie 

 bloedspiegels van inflammatoire cytokines zijn verhoogd bij pt’en met hartfalen 

o vb. TNF-α (tumor necrosis factor-α) en IL-1β (interleukine 1-β)  

o exacte rol deze cytokines is (nog) niet bekend maar wsl invloed op remodelleringsproces 

vh zieke myocard en bloedvaten bij chronisch hartfalen 

 nieuwe behandelingen gericht tegen bepaalde cytokines (vb. anti-TNF-α (infliximab, 

adalimumab, …)) werden uitgetest: voorlopig resultaten teleurstellend en/of negatief 

 

Hemodynamiek van hartfalen: verband tss systolische functie (slagvolume), diastolische 

functie (relaxatie en vulling) en voor- en nabelasting  

 systolische functie in normale omstandigheden grotendeels onafhankelijk vd nabelasting 

(afterload) 

 hart kan slagvolume heel lang normaal houden ondanks hoge afterload: hart kan 

gemakkelijk druk tot 200 mmHg overkomen 

 bij hartfalen = dysfunctie vh hart: verhouding w heel erg beïnvloed als pomp 

(contractiel vermogen) is aangetast 

 steeds meer bij ernstigere problemen 

 daarom: doen dalen van afterload (bloeddruk) is heel interessant om slagvolume te 

doen toenemen bij mensen met hartfalen!!! 

 door toename vd voorbelasting (einddiastolische druk en einddiastolisch volume): systolische 

functie in normale omstandigheden kan w opgevoerd = wet van Frank-Starling  

o igv matige linkerventrikeldysfunctie: toename in slagvolume beperkt maar toch voldoende 

om verlies aan systolische ventrikelfunctie te compenseren 

o igv ernstige dysfunctie: toename zeer beperkt en zeker onvoldoende als 

compensatiemechanisme  

o verminderen vd preload door diuretica → ventrikel terug naar “Frank-Starling” curve 

 afname vd afterload → spectaculaire verbetering vd systolische ventrikelfunctie mogelijk 

o hoe ernstiger linkerventrikeldysfunctie en hoe groter (toegenomen) afterload (tgv 

vasoconstrictie): hoe groter verbetering die bekomen w worden door afterloadreductie 

 compliantie vd bloedvaten 
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o compliant systeem: tijdens systole buffering van volume dat tijdens diastole naar organen 

gaat 

o rigiede aders: bij ejectie in stijve vat is druk hoog maar tijdens diastole is er onvoldoende 

bloed om spieren te voorzien (hoge pulse pressure) 

 zijn bijna altijd pt’en die diastolisch hartfalen hebben: genereren wel SV maar kunnen 

tijdens diastole onvoldoende flow genereren 

 doel hier moet zijn: rigiede arteries terug compliant te krijgen 

 R/ vasodilaterend (op perifere arteries): calciumantagonisten die perifeer werken 

 

Kliniek 

 

Belang: prevalentie van hartfalen 

 2% vd Westerse bevolking 

 sterk leeftijdsgebonden 

o 1% op 40-jarige leeftijd 

o 10% boven 70 j 

 België: jaarlijks 15.643 nieuwe HF pt’en 

 meest frequente oorzaak voor hospitalisatie bij > 65 j 

 sombere prognose 

o 30 – 40% mortaliteit binnen 1 jaar 

o daarna 10% per jaar 

 

Klinische manifestaties van hartfalen  

 houden in algemeen verband met  

o falen vh hart als pomp 

o zout- en vochtretentie 

o inspanningsintolerantie  

o evt optreden van aritmieën 

 weerslag hiervan en ernst vd functionele beperking voor pt w traditioneel gegradeerd 

volgens goed gestandaardiseerde classificatie vd New York Heart Association (NYHA)!! 

o NYHA I: geen beperking in fysieke activiteit 

 normale fysieke activiteit lokt geen abnormale kortademigheid, vermoeidheid of 

palpitaties uit 

o NYHA II: lichte beperking in fysieke activiteit 

 comfortabel in rust 

 normale fysieke activiteit → abnormale kortademigheid, vermoeidheid of palpitaties 

 (DUS dyspnoe-klachten normaal voor pt gegeven geslacht, leeftijd, activiteitsniveau, 

comorbiditeit) 

o NYHA III: duidelijke beperking in fysieke activiteit 

 comfortabel in rust 

 minder dan normale of gebruikelijke fysieke activiteit lokt abnormale kortademigheid, 

vermoeidheid of palpitaties uit 

 (DUS kijken naar veranderingen in dagdagelijkse activiteiten vd mensen!) 

o NYHA IV: onmogelijkheid tot enige fysieke activiteit zonder discomfort 

 symptomen kunnen in rust aanwezig zijn 

 bij minste fysieke activiteit: toename discomfort 

 onderscheid tss linker- en rechterhartfalen 

o opmerking: meest frequente oorzaak van rechterhartfalen is linkerhartpathologie  

 verhoogde einddiastolische drukken in LV → op termijn: pulmonale hypertensie → 

verhoogde afterload voor RV → rechterhartfalen 

o sommige aandoeningen: klinisch beeld van geïsoleerd rechterhartfalen  

 bepaalde congenitale afwijkingen 

 rechterventrikelinfarct 

 pulmonale hypertensie tgv oa mitralisklepstenose, longembolen of chronisch longlijden 
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Klinische tekens van linkerhartfalen 

 meest frequente klachten: kunnen grotendeels w toegeschreven aan longcongestie 

o dyspnoe 

o orthopnoe 

o evt paroxysmale nachtelijke dyspnoe en nycturie (omdat vocht dat overdag in voeten 

opstapelt ’s nachts gemobiliseerd w) 

 beeld acuut longoedeem  

o zal ontstaan bij  

 snel stijgende druk in longcapillairen  

 grote transsudatie van vocht id alveolen  

o symptomen 

 extreme polypneu 

 orthopnoe  

 evt opgeven van rozig sputum  

 pt is koud, klam, angstig  

 dikwijls reflectoire arteriële hypertensie 

o klinisch onderzoek  

 basale crepitaties over longen  

 evt snel hartritme met galoptonen 

o RX thorax (bedfoto)  

 tekens van longstuwing (“witte longen”, “batwing” teken, Kerley B lijnen)  

 meestal ook cardiomegalie 

o echocardiografisch onderzoek: aantonen van verminderde LV-functie en haar oorzaak  

 opmerkingen 

o longoedeem kan soms optreden tgv enkel sterk verhoogde einddiastolische drukken  

 zonder aantasting vd systolische functie of toename vd LV volume  

 vb. zeer ernstige hypertensie met LV hypertrofie tgv feochromocytoom, uitgesproken 

vorm van HF-PEF, infiltratieve cardiomyopathie 

o eenzijdig longoedeem kan optreden bij myxoma die longvenen van één long afdrukken 

 

Rechterhartfalen 

 dyspnoe minder op voorgrond 

 pt’en klagen vnl van  

o moeheid 

o anorexie 

o bewegingsbeperking met gewichtstoename  

o evt abdominale last tgv leverstuwing en ascites 

 klinisch onderzoek 

o tekens van verhoogde centraal veneuze druk 

o vergrote lever 

o evt ascites  

o perifere oedemen 

o mogelijk aanwijzingen voor tricuspidalisklepinsufficiëntie (veneuze systolische pulsaties, 

leverpols) 

o vaak rechter ictus aanwezig (pulmonale hypertensie) 

o auscultatie 

 galoptonen van rechts zijn mogelijk 

 igv belangrijke pulmonale hypertensie: luide pulmonale component vd 2e toon 

 pleura-uitstorting w frequent vastgesteld (klinisch en radiologisch) bij uitgesproken 

rechterhartfalen 

 opmerking: rechterhartfalen meestal gevolg van linkerhartfalen → vaak combinatie van 

klachten en klinische tekens van zowel linker- als rechterhartfalen 

 

Klinisch significante veranderingen bij hartfalen 

 symptomatisch 
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o NYHA: verandering 1 klasse 

o MLWHFQ (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire): 10 punten 

 functioneel 

o 6MWT = 6 minuten wandeltest: hoe ver kan pt wandelen aan eigen tempo op 6 minuten 

 verandering van 50 m is relevant 

o VO2-max: 10% (15 mL/kg/min) 

 biomarker: NT-proBNP 

o klinisch relevant: 35% of 300 pg/mL (grootste vd 2) 

o probleem: in België niet terugbetaald → pt informeren hierover 

 remodeling: veranderingen in 

o ejectiefractie 

 normaal 60 – 70% 

 relevant bij 5% verandering (vnl bij reeds lagere range vb. 40% → 35%) 

o ESV (eind-systolisch volume): verandering 20 mL of 10% (grootste vd 2) 

 

Behandeling van hartfalen 

 

Inleiding 

 belangrijk: steeds oorzaak en evt uitlokkende factoren herkennen en adequaat behandelen 

o infectie met koorts 

o anemie 

o ritmestoornissen  

o … 

 tweede algemene regel: in acute fase verminderen energiebehoefte vh hart  

o meestal bedrust  

o dikwijls ook lichte sedatie 

 zeker igv (sub)acuut longoedeem 

 bij zeer angstige pt met vb. longoedeem: niet aarzelen → 5 – 10 mg morfine SC 

 omdat bij alle gevallen van hartfalen congestie (vd long of systemisch) optreedt: zout- en 

vochtrestrictie aangewezen 

o uitzondering: acuut rechterhartfalen tgv RV infarct waarbij relatieve ondervulling vh LV 

kan optreden 

 

Medicatie 

 GM die hoekstenen vd behandeling vd doorsneepatiënt met symptomatisch chronisch 

hartfalen vormen 

o diuretica 

o ACE-inhibitoren of angiotensinereceptorblokkers (ARB) 

o mineralocorticoid receptor antagonisten (MRA)  

o β-blokkers 

 disease-modifying vs symptomatisch 

o disease-modifying verbeteren overleving: ACE-I of ARB, MRA en β-blokkers 

o rest is puur symptomatisch: diuretica, digitalis, CCB 

o acuut hartfalen: decongestie, vasodilatatie en inotropica IV 

 reden voor deze behandelingen 

o diuretica 

 van cruciaal belang voor symptoomcontrole van dyspnoe en oedemen 

 tonen geen reductie in mortaliteit of aantal hospitalisaties voor hartfalen 

o klinisch nut van β-blokkers, inhibitoren vh RAAS en MRA’s is voldoende onderbouwd → 

opgenomen in recent gereviseerde richtlijnen voor behandeling van hartfalen vd Europese 

vereniging voor cardiologie 

o ook andere therapieën met minder overtuigend klinisch voordeel kunnen w toegepast  

 diuretica 

o uitgangsprincipe voor behandeling met diuretica: laagst mogelijke dosis die vereist is om 

euvolemie te herstellen en te bewaren (“droog gewicht” vd pt) 
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 soms hiervoor combinatie diuretica met vss aangrijpingspunt in nefron noodzakelijk 

o afhankelijk vd ernst vd toestand en graad van urgentie: kiezen tss 

 IV toedienen  

 furosemide (Lasix®): 60 mg over 5 minuten tot evt continu infuus 1 – 2 mg per 

minuut gedurende meerdere uren 

 bumetanide (Burinex®): 1 – 2 mg bolus gevolgd door continu infuus van 1 – 2 

mg/h gedurende meerdere uren 

 oraal toedienen 1 vd vele beschikbare diuretica (vb. bumetanide of furosemide) 

o al of niet PO of IV toedienen van kalium en/of kaliumsparend diureticum: hangt af van  

 al of niet toedienen van ACE-inhibitor  

 kaliëmie 

o controleren vd nierfunctie en ionogram is absoluut noodzakelijk 

 zeker bij begin vd behandeling 

o bij toediening diuretica kan metabole alkalose (contractie alkalose) ontstaan → dan soms 

noodzakelijk intermittent vb. 1 – 2x/week inhibitor van koolzuuranhydrase toe te voegen 

 acetazolamide vb. Diamox® 250 – 500 mg (kan ook IV toegediend w) 

 opmerking: Diamox® veroorzaakt ook hypokaliëmie! 

 ACE-inhibitoren (ACE-I) 

o momenteel meest gebruikte vasodilatatoren bij behandeling van hartfalen: vermindering 

zowel vóór- als nabelasting vh hart  

o werkingsmechanisme van ACE-I is complex: werken op circulatie via vss mechanismen 

 inhibitie vh circulerende RAAS 

 indirect anti-adrenergische werking  

 bevordering vorming van vasodilatatorische bradykinines en prostaglandines  

o tegenwoordig meer aandacht aan RAAS dat zich in weefsels bevindt: duidelijk dat RAAS in 

vaatwand en myocard belangrijke rol speelt 

 lokaal gevormd angiotensine II  

 werkt vasoconstrictief  

 bevordert aangroei van gladde spieren in vaatwand 

 angiotensine II bevordert wsl ook ontstaan van hypertrofie vd hartspier 

o inhibitie vh RAAS door ACE-I is dus niet enkel inhibitie vd circulerende componenten vh 

systeem maar ook tal van andere lokale effecten in vaatwand en in hartspier 

o meest gebruikte ACE-I op dit ogenblik: perindopril, captopril, enalapril, lisinopril en 

ramipril  

o algemeen principe  

 steeds met lage dosissen beginnen 

 geleidelijk dosis opdrijven tot gewenste effect is bereikt 

 maximumdosissen  

 10 mg voor perindopril en ramipril 

 3 x 50 mg voor captopril  

 20 mg voor enalapril en lisinopril 

o belangrijke neveneffecten kunnen optreden 

 symptomatische hypotensie 

 hyperkaliëmie 

 verslechtering vd nierfunctie 

 uitslag (rash) 

 prikkelhoest 

 angioneurotisch oedeem 

 smaakstoornissen  

 … 

o absoluut noodzakelijk na enkele dagen ionogram en nierfunctie te controleren 

 vnl bij oudere personen kunnen ernstige vormen van nierfalen optreden na toedienen 

van ACE-inhibitor 

 niet controleren ionogram en nierfunctie na toedienen ACE-I: ernstige medische fout 



Ine Bollen    Hart | 2015 - 2016  

91 | P a g i n a  

o gunstige effecten ACE-inhibitoren bij hartfalen → grote, prospectieve en dubbel-blind 

RCT’s: belangrijke sterftedaling vnl bij pt’en met ernstig hartfalen 

o belangrijk: synergistisch effect bij combineren met een diureticum 

 in principe w kaliumsparende diuretica niet met ACE-inhibitor gecombineerd  

 zijn bij ernstige vormen van hartfalen, hypotensie en nierfunctiebeperking vaak reden 

waarom dosis niet verder kan w opgedreven 

 ARB (“sartanen”): specifieke inhibitoren vd angiotensine-II-receptor-type I 

o effecten: vergelijkbaar met deze van ACE-inhibitoren 

o bepaalde gunstige effecten van ACE-remmers w niet beïnvloed door 

receptorantagonisten: geen toename vasodilatatorische bradykinines en prostacyclines 

(via ‘cyclo-oxigenase pathway’)  

 of dit belangrijk is voor klinische resultaten is onduidelijk 

 over algemeen: receptorantagonisten hebben vergelijkbaar effect bij hartfalen als 

ACE-remmers maar minder bijwerkingen zoals prikkelhoest 

o voorbeelden: losartan, valsartan, ibesartan, candesartan  

o combinatie 

 combinatie van ACE-remmer en ARB: hoogstens beperkt extra effect → w niet aanzien 

als standaardbehandeling 

 laatste jaren: eerste veelbelovende resultaten gerapporteerd met nieuwe combinatie 

behandeling obv ARB en neprilysine inhibitoren (die oa effect van natriuretische 

peptiden potentiëren) bij pt’en met systolisch hartfalen 

 β-blokkers (BB) 

o hebben negatief-inotroop effect maar paradoxaal genoeg: gunstige effecten bij pt’en met 

chronisch hartfalen 

o mechanisme van gunstige effect is niet volledig duidelijk → mogelijke verklaringen  

 vertraging hartritme → verlenging diastoleduur → meer coronaire perfusie 

 verlaging zuurstofnood vh hart 

 antiaritmisch effect 

 toename ("up-regulation") vd ventriculaire β-adrenerge receptoren → normalisatie vh 

antwoord aan circulerende cathecholaminen 

o steeds start met zeer lage dosissen  

o β-blokkers met daarenboven vasodilaterende werking zijn mogelijk nog werkzamer bij 

hartfalen (vb. carvedilol en nebivolol) 

 mineralocorticoid receptor antagonisten (MRA): spironolactone (aldosteroneantagonist)  

o effecten 

 K+-sparend en diuretische werking  

 gunstig effect op remodelleringproces via inhibitie collageenaanmaak door aldosterone 

 mogelijk antiaritmische werking door verhogen vd parasympathische tonus 

o recente studies: op overtuigende wijze aangetoond dat spironolactone gunstig klinisch 

effect heeft wanneer toegevoegd aan behandeling met diuretica en ACE-remmers  

 lage dosis: 25 mg spironolactone  

 igv geen nierinsufficiëntie of hyperkaliëmie 

 ivabradine (Procoralan®) verlaagt hartfrequentie door remming vd spontane diastolische 

depolarisatie in sinusknoop via specifieke remming vd cardiale pacemaker If-stroom 

o kan overwogen worden bij pt’en met stabiel chronisch hartfalen (NYHA klasse II–IV) met 

systolische dysfunctie met normaal sinusritme en hartfrequentie ≥ 75 slagen/min 

 in combinatie met standaardtherapie (inclusief β-blokker)  

 of als β-blokkers zijn gecontra-indiceerd of niet w verdragen 

o begindosering bij stabiel hartfalen is 5 mg 2x/dag → na 2 weken evt  

 verhogen naar 7,5 mg 2x/dag bij rusthartfrequentie > 60 slagen/minuut  

 verlagen naar 2,5 mg 2x/dag of toediening staken bij 

 rusthartfrequentie < 50 slagen/minuut  

 symptomen van bradycardie (duizeligheid, vermoeidheid, hypotensie)  

 5 mg 2×/dag handhaven bij rusthartfrequentie van 50 – 60 slagen/minuut  
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o bij ouderen (≥ 75 j) en bij comedicatie met matig sterke CYP3A4-remmers: starten met 

2,5 mg 2x/dag 

 digitalis 

o parenteraal en oraal werkzaam positief-inotroop farmacon 

o nut van digitalis bij hartfalen is beperkt  

 geen effect op mortaliteit 

 wel minder heropnames wegens hartfalen 

o enige positief inotropicum waarmee tot nu toe geen toename vd mortaliteit werd 

waargenomen 

o recente gegevens suggereren dat digitalisspiegel 0,5 – 0,9 µg/L veilig is 

o indicatie: zeker aangewezen als hartfalen gepaard gaat met voorkamerfibrillatie met snel 

ventriculair antwoord 

o vss digitalispreparaten → best zichzelf vertrouwd maken met 1 preparaat vb. digoxine  

 digitalisatiedosis (oplaaddosis) met digoxine: 0,75 – 1,25 mg → onderhoudsdosis tss 

0,125 mg en 0,375 mg per dag 

 na IV toediening: piekeffect bereikt na 1 – 2 uur 

 halfwaardetijd: 36 uur 

 excretie hoofdzakelijk renaal 

 dus dosisaanpassing bij nierinsufficiëntie noodzakelijk 

 digoxine bestaat in  

 comprimés van 0,25 en 0,125 mg 

 ampul voor IV gebruik: bevat 0,50 mg 

 digitalisatie in niet dringende gevallen: best volledig oraal 

 sommige gevallen: aangewezen om plasmaspiegels van digoxine regelmatig te 

controleren 

 zeker bij nierinsufficiëntie 

o opmerking: digitalisintoxicatie 

 kans op digitalisintoxicatie is verhoogd bij  

 hypokaliëmie 

 hypoxemie 

 ischemie 

 hypovolemie  

 verminderde nierfunctie 

 symptomen van digitalisintoxicatie  

 gastro-intestinaal: nausea, braken, anorexie 

 neurologisch: hoofdpijn, disoriëntatie, malaise, verminderde kleurenperceptie, 

verminderd zicht 

 belangrijkste cardiale problemen tgv bradyaritmieën: sinusbradycardie, AV-

geleidingsstoornissen, traag ventriculair ritme bij voorkamerfibrillatie, paroxysmale 

atriale tachycardie met AV-blokkade 

 behandeling van digitalisintoxicatie  

 stopzetten vd digitalistoediening 

 corrigeren vd uitlokkende factoren (oa kalium en nierfunctie)  

 evt igv bradycardie: plaatsen van tijdelijke ventriculaire pacemaker 

 andere vasodilatatoren 

o nitraten → vnl veneuze vasodilatatie (preloadreductie) 

o Ca2+-antagonisten  

 type nifedipine w soms gebruikt als vasodilatator (~ ook effect bij hypertensie) 

 type diltiazem en verapamil: niet in aanmerking owv 

 negatief-inotrope werking  

 minder sterke perifeer-vasodilaterende werking 

o gebruik van renine antagonist (aliskiren (Rasilez®): tot nu toe geen gunstige effecten 

getoond igv samen met ACE of ARB gegeven  

 positief-inotrope farmaca 

o meestal IV toegediend bij ernstig acuut hartfalen waarvoor opname in ZH noodzakelijk is 
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o meestal gebruik van sympathicomimetica vb. dopamine en dobutamine 

 in correcte dosis: inwerking op receptoren 

 dobutamine vnl β1-receptorstimulatie  

 dopamine werkt in op  

 dopaminerge receptoren (vnl renaal en in lagere doses)  

 β1-receptoren (in hogere doses) 

 dopamine in juiste dosis (2 – 5 µg/kg/min): effecten 

 vasodilaterend effect in renale vaatbed → bevordering diurese 

 positief-inotrope werking 

 bij hoge dosissen: zowel dopamine als dobutamine (in mindere mate) agonistische 

werking op α-adrenergische receptoren 

 deze GM kunnen dus met goed gevolg enkele dagen w toegediend waarna ze 

geleidelijk aan w afgebouwd 

o nieuwere positief-inotrope farmaca 

 milrinone en enoximone → ander werkingsmechanisme: fosfodiësteraseremmers 

 fosfodiësterase type 3 (PDE3) is verantwoordelijk voor afbraak cyclisch AMP 

 cyclisch AMP beïnvloedt  

 influx calcium in cel  

 opname calcium in sarcoplasmatisch reticulum 

 inhibitie vh PDE3 verhindert afbraak cAMP → meer calcium ter beschikking vd 

contractiele elementen in hartspiercel 

 levosimendan (“calcium sensitizer”) heeft analoge werking na IV toediening (niet in 

België voorhanden) 

 deze stoffen hebben dus duidelijk positief-inotrope en tevens vasodilaterende werking 

 placebo-gecontroleerde studies: PO toediening → op lange termijn hogere mortaliteit! 

 houdt wsl verband met  

 induceren van aritmieën  

 zekere "uitputting" vh contractiele apparaat 

 kunnen wel kortstondig IV gebruikt w bij hardnekkig hartfalen mits nauwkeurige 

hemodynamische monitoring in intensieve zorgenafdeling 

 laatste jaren is er niks meer bijgekomen om dit te verbeteren!  

o nieuwe medicamenten in onderzoek die ervoor zorgen dat ANP en BNP hun effect kunnen 

voltooien door te voorkomen dat ze w afgebroken door neprilysine 

 zowel blokkering angiotensine receptor als neprilysine 

 eerste resultaten: enorm veelbelovend! → mss over 3 – 4 jaar op markt 

o nieuw: kijken naar pt’en specifiek welke pathways geactiveerd w en daarop inspelen 

 

Niet-medicinale behandelingen 

 IABP (intra-aortale ballonpomp): ballonpomp in thoracale aorta 

o kan in kritieke situaties met goed gevolg w geplaatst 

o w in Angelsaksische literatuur ook "counterpulsation" genoemd 

o getriggerd op ECG w ballon gedurende diastole snel opgeblazen → nadien gedurende 

systole snel afgelaten 

 bij begin vd ejectie: afterloadreductie  

 gedurende diastole: verhoging vd coronaire perfusiedruk 

o effecten bijzonder gunstig bij pt’en met slechte ventrikelfunctie door ischemisch hartlijden 

o of ze op langere termijn mortalititeitswinst opleveren: onduidelijk 

 recente RCT’s bij pt’en in cardiogene shock toonden geen verbeterde overleving 

 fysieke training 

o arbeidsintolerantie bij HF w mee bepaald door gewijzigd metabolisme vd skeletspieren 

o regelmatige training van deze spieren → toename arbeidscapaciteit vd pt met HF  

 heeft ook gunstige weerslag op kwaliteit vh leven 

 laatste jaren w hieraan in toenemende mate aandacht besteed 

o zelfs niet uitgesloten dat trainen vd ademhalingsspieren gunstige invloed uitoefent op 

dyspnoeklachten vd patiënt 
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 resynchronisatietherapie (cardiac resynchronization therapy = CRT) 

o pt’en die hiervoor in aanmerking komen: pt’en  

 met ernstig verminderde LV-functie die symptomen blijven behouden ondanks 

optimale medische behandeling  

 bij wie twee kamers niet tegelijk samentrekken (ventriculaire dissynchronie)  

o hart w gestimuleerd op 3 plaatsen = ‘biventriculaire pacemaker stimulatie’ 

 rechter atrium 

 rechter ventrikel 

 linker ventrikel via sinus coronarius 

o indien nodig kan dergelijk systeem ook functioneren als ICD 

o duur vh QRS-complex is belangrijk criterium om te beslissen tot CRT  

 > 120 msec w aanzien als goede indicatie 

 sommige echocardiografische parameters kunnen ook nuttige bijkomende informatie 

aanreiken voor beslissing tot CRT 

o zelfs bij matig hartfalen werden recent gunstige resultaten beschreven (symptomatisch 

heel goed, geen verschil in mortaliteit) 

 ventriculaire “assist devices” (VADs) 

o allerlei mechanische pompsystemen kunnen geheel of gedeeltelijk pompfunctie vh RV 

en/of LV tijdelijk overnemen als “overbrugging” naar harttransplantatie bij kritieke pt’en 

o sommige van deze systemen kunnen via mini-thoracotomie of zelfs via a. femoralis 

ingebracht w (Impella®-pomp) 

o laatste jaren duidelijk vooruitgang geboekt 

o sommige vd systemen w zelfs aangeboden als “eindbehandeling” (“destination therapy”, 

in België momenteel geen terugbetaling) 

 harttransplantatie 

o in sommige gevallen faalt elke medische therapie → in goed geselecteerde patiënten kan 

harttransplantatie spectaculaire verbetering geven van 

 kwaliteit vh leven  

 levensverwachting vd pt 

o allerlei kunstmatige mechanische pompsystemen (assist devices) w soms chirurgisch 

aangebracht bij pt’en in kritieke toestand in afwachting van donorhart 

 meer en meer aandacht voor thuismonitoring van HF pt’en via allerlei elektronische en niet-

elektronische middelen (telemonitoring, eHealth) 

 

Opmerking: onderzoek naar nieuwe biologische therapieën voor hartfalen 

 zebravis: als ventrikel 1/3 beschadigd is, kan ventrikel regenereren (mens kan dit niet) 

 kind: Alkapa syndroom = abnormale origine van coronair → groot infarct (bij kind van vb. 1 week oud)! 

o als kindje niet geopereerd w: sterft 

o als kindje onmiddellijk geopereerd w: hart kan regenereren! DUS er is iets dat bij geboorte in hart 

reservepotentieel heeft dat op begin kan inspringen bij problemen 

 als je 50 jaar bent: helft vd hartcellen zijn NIET die waarmee je geboren bent!! 

o weet men door meten van 15C in hartcellen bij bepaalde mensen die < 1963 geboren zijn (ikv inbouw 

in hartcellen) 

o er zijn cellen in hart die potentieel hebben om nieuwe bloedvaten en mss zelfs nieuwe hartcellen 

kunnen vormen 

 

Hartfalen: hindernissen 

 HF is complex systeemfalen 

 limiterende factoren in actuele behandeling voor hartfalen 

o stagnatie en obstakels na RAAS tijdperk 

o geen efficiënte therapie voor HF-PEF (50% vd pt’en, bewaarde ejectiefractie) 

 medische netwerking als antwoord op falend netwerk 
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Kleplijden 

 

Inleiding 

 oorzaken klepaandoeningen 

o acuut gewrichtsreuma (streptokokken) was vroeger meest frequente oorzaak van 

klepaandoeningen in onze Westerse landen maar  

 nu niet meer owv goede behandeling: acuut gewrichtsreuma zeldzaam in onze streken 

 wel nog bij migranten die uit bepaalde landen komen 

o momenteel meest voorkomende oorzaken van kleppathologie 

 degeneratie (vnl vd aortaklep)  

 prolaps en secundaire dilatatie vd mitralisklepring of aortawortel  

o vroeger: klepafwijkingen beschreven bij inname vermageringspillen (fenfluramine en 

dexfenfluramine die werken via serotonine pathway) die anatomopathologisch sterk lijken 

op letsels bij carcinoïdtumoren 

 dikwijls komen meerdere klepaandoeningen samen voor  

o vb. aortaklepstenose en aortaklepinsufficiëntie  

o vb. aorta- en mitralisklepinsufficiëntie 

 welke kleppen? 

o 95% vd klepproblemen die je ooit ziet: aorta en mitralis 

o tricuspidalis 

o pulmonalis: bijna enkel congenitaal 

 ∆T is belangrijk: tijdsverloop 

o acuut valvulair probleem kan levensbedreigende situatie zijn want onvoldoende tijd voor 

ventrikels/atria om zich aan te passen aan situatie 

o geleidelijk optredend klepprobleem: alles gebeurt meer geleidelijk → aanpassingen 

mogelijk 

 

Mitralisklepstenose 

 

Etiologie 

 bijna alle gevallen: gevolgen van acuut gewrichtsreuma (AGR) 

 hogere leeftijd: degeneratie met verkalking vd klepring  

o soms aanleiding tot kleine gradiënt over mitralisklep zonder dat het echte 

mitralisklepstenose is 

 

Pathologie: klassieke mitralisklepstenose tgv acuut gewrichtsreuma  

 aanvankelijk vergroeiing vd commissuren  

o rest vh klepapparaat normaal en beweegt soepel 

 geleidelijk aan: verdikkingen en verkalkingen vd klepblaadjes → verminderde beweeglijkheid  

 vergevorderde gevallen (meestal op hogere leeftijd): ook subvalvulair apparaat aangetast → 

vergroeiing, verdikking en verkalking 

 

Hemodynamisch beeld 

 mitralisklepstenose → ontlediging vh linker atrium gebeurt vertraagd 

o ontstaan van drukgradiënt over mitralisklep  

o druk in linker atrium stijgt  

 LA dilatatie 

 uiteindelijk aanleiding tot retrograde pulmonale hypertensie → belasting vh R hart → op 

termijn evt R hartfalen en tricuspidalisklepinsufficiëntie 

 na verloop van tijd en bij langdurig bestaande pulmonale hypertensie: veranderingen in 

pulmonale weerstandsvaten → irreversibel verhoogde longweerstand als gevolg 

 

Klinisch beeld 

 dyspnoe 

o pt’en met significante mitralisklepstenose 
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 meestal klachtenvrij in rust of bij verrichten van lichte inspanningen 

 dyspnoe treedt op voorgrond als fysieke inspanningen w geleverd 

o extreme gevallen: dyspnoe kan ook in rust optreden  

 orthopnoe: dyspnoe bij liggen → druk dus veel meer problemen op longen want bij 

rechtstaan is ventilatie vh onderste deel vd longen veel beter bewaard 

o opmerkelijk: aandoening verloopt zeer gradueel → pt’en verrichten onbewust trager 

fysieke inspanningen  

 gevolg: dyspnoe w soms ontkend door pt alhoewel er objectieve tekens zijn van 

ernstige mitralisklepstenose 

 zeer dikwijls w voorkamerfibrillatie waargenomen 

o optreden VKF is klassieke verwikkeling van mitralisklepstenose: geassocieerd aan sterke 

dilatatie vh linker atrium 

o eerste klachten treden vaak op nav ontstaan van episode van voorkamerfibrillatie 

o slechte vulling vh ventrikel tgv 

 VKF: geen echte diastole meer 

 pt’en hebben tachycardie dus bovendien nog korte diastole 

 in sommige gevallen: eerste klachten nav longoedeem  

 owv VKF en trage stroming van bloed over mitralisklep kunnen systeemembolen optreden 

 belangrijke pulmonale hypertensie  

o kan aanleiding geven tot hemoptoe 

o is voorbeschikkende factor voor longinfecties 

o igv lang ontkend: laattijdig irreversibel 

 klinisch onderzoek  

o typische auscultatie van mitralisklepstenose  

 luide eerste toon 

 openingssnap  

 diastolische roffel 

 evt presystolische versterking als pt nog sinusaal ritme heeft 

o meestal is er rechter ictus 

o tekens van R hartfalen kunnen aanwezig zijn 

 

Diagnosestelling: berust op 

 klinisch beeld 

 auscultatie 

 dopplerechocardiografie (transthoracaal en transoesofagaal) 

 ECG  

 RX-thoraxonderzoek (werd vroeger gedaan) 

 uiteindelijk (met oog op evt chirurgie) resultaten van hartkatheterisatie 

 

Behandeling 

 ernstige gevallen  

o ofwel chirurgisch ingrijpen: plaatsen van kunstklep  

 indicatie: ver gevorderd stadium met dikke verkalkte degeneratieve klep (aan klep zelf 

is weinig te herstellen) 

 klep moet volledig vervangen w met subvalvulair apparaat 

o ofwel percutane transluminale klepdilatatie (dmv Inoué ballon) als anatomie vd 

mitralisklepstenose dit toelaat  

 PTMV = percutane transveneuze mitralis valvuloplastie 

 dmv dopplerechocardiografie: score bepaald die kans op succes weergeeft 

 vb. niet goed bij volledig verkalkte klep want dan breekt deze → insufficiëntie 

 in principe: klepdilatatie goede kans op slagen igv soepele klep die weinig verkalkt 

is, niet lekt en waarvan subvalvulaire apparaat niet is aangetast 

 principes van medische behandeling  

o zorgen voor voldoende traag hartritme  

 zeer belangrijk igv voorkamerfibrillatie 
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 doel: toename diastoleduur → meer vulling vh LV doorheen vernauwde mitralisklep 

 in praktijk 

 digitalisatie bij VKF  

 vaak associatie met β-blokker  

 welke?: misoprolol, metoprolol of atelolol 

 geleidelijk opbouwen, BD opvolgen en opletten dat geleiding niet verstoord w 

o dieet moet zoutarm zijn 

o diuretica vaak nodig igv tekens rechter hartfalen 

 doel: congestie en desaturatie verminderen 

 in acute situaties: IV 

 kaliumspiegels volgen om hypokaliëmie te voorkomen/behandelen 

o alle pt’en met VKF en mitralisklepstenose: orale anticoagulantia owv gevaar voor embolen 

 

Mitralisklepinsufficiëntie 

 

Etiologie 

 structureel 

o congenitaal 

o na acuut gewrichtsreuma 

o traumatisch (vb. heel snel acceleratie-decelleratietrauma op borst in wagen) 

o ikv systeemaandoeningen 

o tgv endocarditis 

o tgv prolaps (ziekte van Barlow) 

o ischemisch hartlijden → dysfunctie van papillair spier en evt degeneratie en chordaruptuur 

(“structurele of degeneratieve MI”) 

 één vd frequentste oorzaken van MI: functionele mitralisklepinsufficiëntie 

o probleem niet primair in klep maar in LV: dilatatie LV met secundair dilatatie vd klepring  

 als ventrikel > 65 mm breed is: ook septum tss LA en LV zet uit maar klepbladen 

blijven maar even klein 

o klep is structureel normaal maar door ringdilatatie kan lek belangrijk w 

 

Hemodynamisch beeld 

 mitralisklepinsufficiëntie veroorzaakt terugvloei bloed naar LA tijdens systole → 

volumebelasting van LA en LV 

 gevolgen  

o toename vd druk in linker atrium (v-golf) → dilatatie 

o volumebelasting vh LV → gevolgen 

 verhoging vd einddiastolische druk (kan pulmonale hypertensie met zich meebrengen 

→ op termijn dysfunctie vh RV) 

 dilatatie 

o drukken meten mbv Schwann-Ganz katheter: ballon in R hart brengen → naar pulmonale 

arterie → ballon opblazen: distaal hiervan meet je pulmonale veneuze druk 

 v-golf meten op drukcurve: golf van bloed die in LA komt 

 LV ziet groter volume maar kan slechts beperkt nuttig (voorwaarts) slagvolume genereren 

 

Klinisch beeld 

 klinisch beeld w bepaald door ernst vd mitralisklepinsufficiëntie 

o alle gradaties van dyspnoe tot orthopnoe kunnen optreden 

o tgv dilatatie vh LA: dikwijls voorkamerfibrillatie  

 systeemembolen mogelijk 

o mitralisklepinsufficiëntie beschikt voor tot endocarditis  

 endocarditis zelf kan dan ernst vd mitralisklepinsufficiëntie doen toenemen 

 belangrijk: onderscheid maken tss plots ontstane en chronische mitralisklepinsufficiëntie 

o acuut (vb. chordaruptuur tgv trauma): geen tijd voor aanpassing 'compliance' LA en LV 

 acute drukstijging in LA (hoge v-golf) en verhoging vd einddiastolische druk in LV 
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 beeld van linker hartfalen vaak met levensbedreigend longoedeem (acuut ‘flash’ 

longoedeem) 

o bij ernstige, langdurig bestaande mitralisklepinsufficiëntie 

 progressieve dilatatie vh LA en LV 

 slechts matige drukstijging 

 typische auscultatie van mitralisklepinsufficiëntie  

o holosystolisch geruis maximaal aan apex  

o irradiërend naar axilla 

o soms typische midsystolische klik bij prolaps 

 evt tekens van linkerhartfalen 

 

Diagnosestelling 

 klinisch beeld  

 dopplerechocardiografie 

 ECG 

 RX-thorax 

o breed openstaande carina bij dilatatie van LA  

o evt hartkatheterisatie 

 vaak w transoesofagaal echocardiogram genomen → juiste anatomie en oorzaak vd MI 

(functioneel vs degeneratief) te weten komen 

o zal bepaalde implicaties hebben voor behandeling (type van chirurgie) 

 

Behandeling 

 lichte tot matige vormen MI: behandeling conservatief 

o zoutarm dieet 

o β-blokkers 

o evt digitaliseren: zeker igv voorkamerfibrillatie  

o intermittent diuretica  

o evt vasodilatoren zoals ACE-inhibitoren 

 doel: afterloadreductie → groter voorwaarts slagvolume en kleiner regurgitatievolume  

 nut niet bewezen 

 ernstige vormen: chirurgie noodzakelijk: klepimplantatie of reconstructieve chirurgie 

o zelden kan klep hersteld w, meestal is klepvervanging nodig 

o in praktijk: heel belangrijk dat ogenblik vd chirurgie juist w gekozen: vergt 

 nodige klinische ervaring  

 frequente controleonderzoeken met oa dopplerecho-evaluatie 

 chirurgie enkel zinvol als ventrikel voldoende resterende contractiliteit heeft 

o in toekomst: percutane technieken voor behandeling van MI verder ontwikkeld  

 vb. mitral valve clip repair 

 vnl functionele vormen MI lijken best hiervoor in aanmerking te komen 

 

Aortaklepstenose 

 

Etiologie 

 congenitaal 

o valvulaire aortaklepstenose: bicuspide klep (minder resistent aan hoge drukken 

waaronder aortaklep moet functioneren) 

o subvalvulaire aortaklepstenose 

o supravalvulaire aortaklepstenose  

 acuut gewrichtsreuma 

 degeneratief  

o sclerose  

o calcificatie 

Hemodynamisch beeld 

 uitdrijving bloed naar aorta is belemmerd → drukgradiënt tss LV en aorta tijdens systole 
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 progressief LV hypertrofie → vertraagde isovolumetrische relaxatie (verstijfd ventrikel tgv meer 

collageen in bindweefsel) 

o verminderde vulling LV in vroegdiastole → compensatoir verhoogde atriale bijdrage tot 

diastolische vulling 

o einddiastolische druk loopt op  

 kan uiteindelijk aanleiding geven tot pulmonale hypertensie  

 in terminaal stadium: aanleiding tot rechter hartfalen 

o intraventriculaire drukcurve: hoge a-top 

 ivm drukgradiënt over aortaklep: onderscheid tss 

o peak-to-peak gradiënt: gemeten tijdens intracardiale drukmeting 

o peak-instantane drukgradiënt: gemeten met dopplerechocardiografie 

o gemiddelde drukgradiënt die men kan berekenen en ook (elektronisch) meten tijdens 

hartkatheterisatie 

 

Klinisch beeld 

 lichte tot matige aortaklepstenose: meestal geen klachten 

o want LV kan heel lang verhoogde afterload compenseren door concentrische hypertrofie 

o maar je moet eigenlijk wel vroeg ingrijpen! 

 naarmate ernst vd aortaklepstenose toeneemt 

o klachten van angor kunnen ontstaan 

o syncope (meestal bij inspanning)  

o uiteindelijk klachten van dyspnoe, orthopnoe  

o tekens van rechterhartfalen in terminaal stadium 

 ritmestoornissen kunnen optreden: meestal ventriculaire 

  

Diagnosestelling 

 klinisch beeld en auscultatoire bevindingen 

o auscultatie 

 typische, ruwe systolische ejectiegeruis met uitstraling naar halsslagaders  

 vierde harttoon w dikwijls waargenomen 

 jonge personen: meestal ook ejectieklik aanwezig 

o halsslagaders: traag opstijgende carotispols voelbaar met evt trilling (thrill) 

o begeleidende tekens van linker en rechter hartfalen mogelijk 

o linker ictus is heffend en verplaatst naar links 

 elektrocardiogram (ECG): linkerkamerhypertrofie 

 RX-thorax: typische, aortische hartconfiguratie → "Frygische muts" 

 dopplerechocardiografisch onderzoek  

 bevindingen bekomen door hartkatheterisatie 

 

Verloop 

 kan jarenlang symptoomloos verlopen 

o als klachten optreden: stenose gewoonlijk al ver gevorderd → slechte afloop na enkele 

jaren te verwachten 

o DUS pt iedere 6 maanden zien  

 anamnese, klinische parameters onderzoeken  

 echo 1x per jaar 

 aortaklepstenose in Westerse bevolking vaak degeneratieve aandoening die op hogere 

leeftijd optreedt → dikwijls gepaard met coronaire pathologie 

 

Behandeling 

 ernstige aortaklepstenose en vnl aortaklepstenose met klachten moet w behandeld 

 volwassenen: plaatsen van aortakunstklep 

 aortaklepdilatatie  

o aangewezen bij kinderen en jonge volwassenen  

o niet bij volwassenen: redenen 
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 ernstige complicaties  

 uiteindelijk zeer vlug optreden van restenose  

o slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden bij volwassenen nog toegepast vb. in 

afwachting van operatie bij zeer hoog risico patiënten 

 nieuwe technieken w onderzocht (met gunstige resultaten): transfemoraal of transapicaal 

plaatsen van in stent gemonteerde klep 

o vb. TAVI: Transcatheter Aortic Valve Implantation 

o valabel alternatief voor hoogbejaarde patiënten met te groot chirurgisch risico 

 medicatie indien chirurgie niet meer kan 

o β-blokkers 

o digitalis: nuttig als er versneld ritme is 

o diuretica 

o VD 

 teamwork is nodig! 

 

Aortaklepinsufficiëntie 

 

Etiologie 

 pathologie van de klepbladen vb. doorgemaakt acuut gewrichtsreuma 

 bacteriële endocarditis  

 reumatoïde artritis 

 tgv "aortitis" vb. ziekte van Bechterew, syndroom van Reiter, reumatoïde artritis, syfilis 

 congenitaal: valvulaire (bicuspide) klep 

 frequent bij dilatatie vd aorta (‘niet-inflammatoire aortopathie’)  

o vb. tgv hypertensie, ziekte van Marfan, ziekte van Ehlers-Danlos 

o vaak ontstaat dan beeld van “annulo-aortische ectasie” 

 tgv thoracaal trauma of na dissectie vd aorta ascendens 

 

Hemodynamisch beeld 

 regurgitatie van bloed vanuit aorta naar LV tijdens diastole → volumeoverbelasting vh LV 

 gevolg  

o in eerste fase nemen einddiastolische druk en einddiastolische volume toe 

o differentiële druk (pulse pressure) in aorta neemt toe 

 systolische druk neemt toe (owv grote slagvolume)  

 diastolische aortadruk daalt (owv insufficiënte aortaklep) 

 voorwaartse slagvolume neemt toe = effectief voorwaartse slagvolume + regurgitatievolume 

 bij langdurig bestaande ernstige aortaklepinsufficiëntie 

o uiteindelijk tekens van pulmonale hypertensie (owv verhoogde einddiastolische druk)  

o contractiliteit vh LV neemt af → vnl toename vh eindsystolische volume 

 

Klinisch beeld 

 meestal aanvankelijk weinig of geen klachten 

o soms vermeldt pt wel indruk van sterk bonzend hart 

 igv zeer ernstige aortaklepinsufficiëntie: klachten mogelijk 

o angor  

o syncope  

o als pulmonale hypertensie en L hartfalen aanwezig zijn: uiteindelijk dyspnoe en evt 

orthopnoe op voorgrond  

 ritmestoornissen kunnen in ieder stadium optreden 

 klinisch onderzoek  

o naargelang ernst vd aortaklepinsufficiëntie: grote pulse pressure met lage diastolische 

bloeddruk (evt tot 0 mm Hg) 

 maat voor ernst vd insufficiëntie 

o snel opstijgende en vlug collaberende polsgolf (soms beschreven als “pistol-shot”) 

o diastolisch blazend lekgeruis in 4e ICR L  
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o evt. tekens van pulmonale hypertensie en/of linker hartfalen 

 

Diagnosestelling 

 klinisch beeld 

 typische auscultatie 

 dopplerechocardiografie 

 RX-thoraxonderzoek  

 hartkatheterisatie 

  

Behandeling 

 als pt volledig klachtenvrij is en goede systolische ventrikelfunctie heeft: meestal 

afwachtende houding aannemen 

 evolutie kan gunstig w beïnvloed door toedienen van afterload-reducerende farmaca  

o afterloadreductie 

 ACE-remmers  

 dihydropyridine type calcium antagonisten (langwerkend nifedipine) 

o deze behandeling kan pt’en jarenlang stabiliseren 

 frequente controles noodzakelijk om optimale tijdstip van klepchirurgie te kiezen (op tijd!) 

o open chirurgie 

o tegenwoordig ook andere manieren (PTAV, TAVI) 

 evt aritmieën en tekens van hartfalen w op klassieke manier behandeld 

 

Tricuspidalisklepstenose 

 zeer zeldzaam klepgebrek 

 etiologie 

o bijna altijd gevolg van vroeger acuut gewrichtsreuma → dan bijna altijd vergezeld van 

mitralisklepstenose 

 in praktijk: bij pt’en met mitralisklepstenose controleren voor aanwezigheid organische 

tricuspidalisklepstenose  

 vnl IV druggebruik 

o ook carcinoïdtumoren kunnen tricuspidalisklepstenose veroorzaken 

 hemodynamisch: belemmerde instroming bloed in RV → drukverhoging en dilatatie vh RA  

 klinisch onderzoek  

o sterk verhoogde CVD  

o diastolische roffel in 4e ICR L die toeneemt bij inspiratie 

 diagnose  

o dopplerechocardiografie  

o rechter hart katheterisatie 

 behandeling: in ernstige gevallen w chirurgisch ingegrepen (kunstklep) 

 

Tricuspidalisklepinsufficiëntie 

 oorzaken 

o bijna steeds gevolg van pulmonale hypertensie met secundair rechterventrikeldilatatie → 

dus alle oorzaken van pulmonale hypertensie en RV-dysfunctie kunnen TI veroorzaken 

o zeldzaam 

 post-reumatisch (acuut gewrichtsreuma) 

 posttraumatisch  

 gevolg van prolaps en myxoïde degeneratie vd tricuspidalisklep 

 ziekte van Ebstein: abnormaal lage inplanting van 1 klepblad met ventricularisatie van 

deel vh RA  

 hemodynamica: volumeoverbelasting met ↑ RV einddiastolische druk (a-top) en RV 

einddiastolisch volume 

 klinisch beeld 

o vaak asymptomatisch 

o evt dyspneu, orthopneu of syncope 
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o tekenen van RV dysfunctie 

o klinisch onderzoek  

 veneuze systolische pulsaties zichtbaar in halsstreek  

 leverpols voelbaar (typisch teken) 

 holosystolisch geruis in 4e ICR L dat toeneemt bij inspiratie 

 thrill 

 heffende rechter ictus 

 diagnose  

o klinisch beeld 

o auscultatie 

o ECG 

o dopplerechocardiografie  

o R hart katheterisatie (pulmonale hypertensie) 

 behandeling is afhankelijk van ernst vd TI 

o onderliggende pathologie verantwoordelijk voor RV dysfunctie moet behandeld w  

o specifieke chirurgie voor belangrijke TI: plaatsen van  

 ring van Carpentier  

 of plaatsen kunstklep 

o medicinaal: RV falen 

 geen goede prognose 

 

Pulmonaliskleplijden 

 pulmonalisklepstenose  

o nagenoeg altijd congenitaal  

o zelden veroorzaakt door compressie op a. pulmonalis 

 pulmonalisklepinsufficiëntie op volwassen leeftijd  

o secundair aan pulmonale hypertensie: dilatatie a. pulmonalis → insufficiënte 

pulmonalisklep 

o zeer zeldzaam: gevolg van carcinoïdtumoren 
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Infectieuze endocarditis 

 

Inleiding 

 definitie: infectie vh endocard  

o meestal vd klepbladen maar soms ook van andere structuren 

o meestal tgv bacteriën maar soms ook andere micro-organismen 

 multidisciplinaire aanpak: endocarditis team 

o reden 

 moeilijke diagnose 

 frequente complicaties 

 hoge mortaliteit 

o doel 

 uniforme aanpak 

 correcte behandeling 

 snelle reactie bij onverwacht verloop 

 onderscheid 

o vroeger maakte men onderscheid tss acute en subacute endocarditis → door vroegtijdige 

gebruik AB: onderscheid grotendeels verdwenen 

o beter onderscheid (verschillen in aard en virulentie vd oorzakelijke kiem) te maken tss 

 extramuraal: endocarditis opgelopen in ziekenhuis  

 intramuraal: endocarditis die ontstond buiten ziekenhuis  

 oorzakelijke micro-organismen 

o meest frequente bacteriën die endocarditis veroorzaken zijn 

 Streptococcus viridans 

 enterococcusgroep  

 sommige andere streptokokken (vb. Streptococcus bovis, equinus, agalactiae, 

pneumoniae) 

 stafylokokken (Staphylococcus aureus, epidermidis)  

o andere bacteriën die endocarditis kunnen veroorzaken: bacteriën vd HACEK-groep 

 Pseudomonas 

 Listeria 

 Serratia 

 Klebsiella 

 Coli 

o zeer zelden 

 anaërobe organismen 

 spirocheten 

 Brucella 

 Rickettsiae (Coxiella burnetii = Q-fever) 

 Chlamydiae en schimmels  

 bij IV druggebruik en bij kunstkleppen: stafylokokken meer frequent oorzakelijke kiem 

 

Pathofysiologie 

 kan ontstaan zonder dat er duidelijke cardiale afwijkingen bekend zijn 

 meeste congenitale hartziekten en meeste verworven klepaandoeningen kunnen aanleiding 

geven tot endocarditis 

o uitzonderingen  

 atriumseptumdefect vh secundum type  

 zuivere mitralisklepstenose 

 voorbeschikkende omstandigheden  

o verminderde immunologische weerstand  

 cytostatica, immunosuppressiva, druggebruik, corticosteroïden  

 AIDS 

 alle ernstige ziektetoestanden 

o intracardiaal en intravasculair inbrengen van katheters (vb. nierdialyse) 
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o manipulaties in oropharynx, larynx en bronchi  

o vss endoscopische onderzoeken vd gastro-intestinale en genito-urinaire tractus waardoor 

micro-organismen in bloedbaan kunnen gebracht w  

 igv beschadiging vh endotheel: op die plaats aggregeren bloedplaatjes → fibrine w gevormd 

o in dit stadium: soms sprake van niet-bacteriële trombotische endocarditis 

o letsel vormt ideale voedingsbodem voor micro-organismen die in bloedbaan gekomen zijn 

→ niet-infectueuze endocarditis w infectieuze (meestal bacteriële) endocarditis 

 tgv infectie gaat verdere aangroei vh letsel optreden (vegetatie) 

 evt kan er vanaf dit stadium ook embolisatie optreden (al of niet septische embolen) 

 ingangspoort voor bepaalde bacteriën 

o Staphylococcus IE: cutaan 

o Enterococcus IE: urogenitaal of gastro-intestinaal 

o Streptococcus IE 

 S. viridans: mond 

 S. bovis (gallolyticus): 45% associatie met intestinale poliep 

 

Klinisch beeld 

 tgv infectie  

o malaise 

o koorts (meestal < 39°C)  

o leukocytose  

o ook nachtelijk zweten, anorexia en miltvergroting mogelijk 

 tekenen van hartfalen 

 tgv vasculitis of door embolen: frequent huidverschijnselen  

o petechiën 

o Janeway lesions: septische embolen die van hart nr distaal emboliseren in vingertoppen 

o splinterbloedingen in nagelbed 

o bloedingen in conjunctivae, mondslijmvlies en retina (Roth’s spots) 

 embolen → neurologische verschijnselen mogelijk 

o meningo-encefalitis 

o hersenabces  

o mycotische aneurysmata 

 door embolen naar vasa vasorum vd hersenbloedvaten 

 hierdoor kunnen ook subarachnoïdale bloedingen ontstaan 

 perifere embolen: milt, longen, … 

 immunologische verschijnselen met oa vorming van immuuncomplexen → kan aanleiding 

geven tot  

o immuuncomplex-glomerulopathie 

o beeld van reumatoïde artritis  

o ontstaan van oslernoduli op huid (depositie van immuuncomplexen) 

 bij rechtszijdige endocarditis: septische embolen kunnen naar longen → gevolgen 

o longinfarct  

o longabcessen  

 abcesvorming: hart, hersenen, milt, nier, wervelzuil, … 

  

Diagnosestelling 

 DUKE criteria  

o klinisch beeld 

o majeure criteria 

 hemoculturen met aantonen vd oorzakelijke micro-organismen: typische IE micro-

organismen 

 2 onafhankelijke hemoculturen 

 positief echocardiografisch onderzoek → vegetaties in licht stellen 

 vegetatie, abces, nieuwe partiële loslating van kunstklep 

 nieuwe valvulaire regurgitatie 
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 recent gerapporteerde vernieuwde richtlijnen voor diagnose infectieuze endocarditis 

(ESC 2015): 2 bijkomende majeure criteria toegevoegd 

 abnormale activiteit met 18F-FDG PET/CT rond kunstkleppen  

 paravalvulair lek op cardiale CT 

o mineure criteria 

 voorbeschikkend cardiaal lijden – IV druggebruik 

 koorts > 38°C 

 valvulaire verwikkelingen: arteriële embolen, longinfarcten, mycotische aneurysmata, 

conjunctivale of harsenbloeding, Janeway laesies 

 immunologische verwikkelingen: glomerulonefritis, Osler nodi, Roth’s spots, 

reumafactor 

 positieve hemocultuur maar geen typische etiologie 

 belangrijk: bij koorts van onduidelijke oorsprong steeds aan optie endocarditis denken! 

o te vlug opstarten AB zonder diagnose kan diagnosestelling van endocarditis zeer 

vertragen en bemoeilijken 

 nemen van hemoculturen bij pt met endocarditis onder AB heeft weinig zin 

 soms verplicht om AB te stoppen → 48 tot 72 uur later te starten met nemen van 

hemoculturen 

 bij IE: negatieve hemoculturen in 14% 

o voorafgaand gebruik antibiotica 

o moeilijk te kweken micro-organismen vb. HACEK, Chlamydia, … 

 

Complicaties 

 cardiale complicaties 

o belangrijke klepinsufficiëntie kan optreden tgv destructie vd klep → ernstig hartfalen kan 

ontstaan (vb. longoedeem) 

o abcesvorming in klepring, wand vd aorta of interventriculaire septum  

 36% w gedetecteerd peroperatief 

 aortaklep > mitralisklep 

 kunstklep > natieve klep 

 vnl met stafylokokken 

 mogelijk gevolg: fistulisatie of ruptuur → ontstaan van links-rechtsshunt 

o afsluiting van coronair bloedvat door vegetatie of embool 

o purulente pericarditis (uiterst zeldzaam)  

 niet-cardiale complicaties 

o septische shock 

o metastatische infectie 

o embolisatie op afstand 

 hersenen (met ¼ hemorragische omvorming) 

 retina 

 perifeer: milt, nier, perifere arterie, long, … 

 huid 

 optreden van vele vd (cardiale) verwikkelingen  

o dikwijls absolute indicatie voor chirurgisch ingrijpen  

o gaat gepaard met verhoogde mortaliteit 

 6-maanden mortaliteit IE: 22% 

o kunstklep > natieve klep 

o Staphylococcus > Enterococcus > Streptococcus 

 

Behandeling 

 antibiotica 

o voor opstarten AB gelden aantal principes 

 langdurige toediening 

 bactericide antibiotica 

 hoge dosissen 
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 steeds IV toediening 

 multipele antibiotica  

 tolerantie vermijden  

 sneller bactericide effect bekomen 

 frequent bepalen van MIC 

o in praktijk  

 eerst afnemen vd nodige hemoculturen  

 in ernstige gevallen: dan blinde start antibiotica 

 igv endocarditis eigen klep 

 combinatie van ampicilline, floxacilline en aminoglycoside 

 igv allergie aan penicilline: combinatie van vancomycine en aminoglycoside 

 als endocarditis kunstklep w vermoed of igv IV druggebruik: combinatie van 

ampicilline, vancomycine en aminoglycoside 

 vancomycine moet owv risico op resistente S. aureus  

 latere aanpassingen gebeuren volgens uitslag vh antibiogram 

 veel pt’en: klinische toestand laat toe te wachten totdat uitslagen vd hemoculturen en 

antibiogram bekend zijn  

 uitslagen hemoculturen en antibiogram gekend → start met aangepaste antibiotica 

 als reeds met AB gestart werd: antibiotische therapie moet evt w aangepast 

o als culturen negatief blijven en pt onvoldoende beantwoordt aan AB: steeds denken aan 

schimmels, Q-fever, Chlamydiae, … → overleg met bacteriologisch laboratorium nodig! 

o igv respons aan ingestelde AB (of antimycotica): w na enkele dagen ook klinisch duidelijk  

 koorts verdwijnt  

 algemene toestand verbetert 

 bloedbeeld: tekens vd infectie verdwijnen geleidelijk met oa  

 daling vd leukocytose en CRP gehalte  

 stijging vd hemoglobine 

 chirurgie 

o indicaties 

 onvoldoende resultaat vd ingestelde AB behandeling  

 falen van medische behandeling: persisteren koorts en bacteriëmie ondanks > 5 – 

7 dagen adequate AB-therapie 

 of persisteren verhoogde leukocytose en CRP spiegels en van anemische toestand  

 zeker igv cardiale complicaties met  

 hemodynamische instabiliteit 

 ernstige klepdysfunctie met hartfalen 

 abcedatie of perivalvulaire uitbreiding (fistel, VSD, …) 

 majeure embolisatie (cerebraal of perifeer) tijdens adequate AB-behandeling in 

aanwezigheid residueel grote vegetaties 

 hooggradig AV block 

 fungi 

o meer en meer: geneigd om chirurgie in vroeg stadium uit te voeren 

o wat?: plaatsen van homogreffe en/of kunstklep 

o contra-indicaties  

 majeure cerebrovasculaire events met bloeding 

 voorgeschiedenis van technisch moeilijke chirurgische ingrepen (of inoperabel 

verklaard tijdens vroegere HK) 

 te hoog risico owv slechte cardiopulmonale status  

 slechte prognose owv ernstige comorbiditeit 

o zodra indicatie voor heelkunde: NIET UITSTELLEN! → liefst vóór hemodynamische 

instabiliteit en vóór uitbreiding van infectie naar perivalvulair weefsel 

 lager operatief risico 

 technisch gemakkelijker 

 evt klepherstel nog mogelijk 

 kortere totale hospitalisatieduur 
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 geen invloed op recidief endocarditis 

 anticoagulantia w in principe nooit toegediend bij endocarditis 

 

Profylaxe van endocarditis 

 

Algemeen principe 

 profylaxis is enkel aangewezen bij pt’en met corvitia die verhoogd risico hebben op 

infectieuze endocarditis (IE) en hoogste risico lopen van infauste prognose ifv IE 

 pt’en die in aanmerking komen 

o klepchirurgie 

 kunstkleppen: zowel biologische als mechanische kunstkleppen (miv homogreffen)  

 na klepherstel (mitraalklep) 

o voorafgaande IE 

o congenitale corvitia igv 

 niet hersteld cyanogeen congenitaal corvitium (inclusief palliatieve shunts en 

verbindingen) 

 hersteld congenitaal corvitium met prosthetisch materiaal of toestel (chirurgisch 

geplaatst of via endovasculaire interventie): tijdens eerste 6 maanden na procedure 

 hersteld congenitaal corvitium met residueel defect nabij prosthetisch luik of toestel 

 

Specifieke toepassing bij ingrepen in mond en luchtwegen 

 beste preventie 

o optimale dagelijkse mondverzorging  

o regelmatige tandheelkundige controles (minstens jaarlijks) en behandeling  

 profylaxe is aangewezen bij hoogrisico-pt’en 

o bij alle tandheelkundige ingrepen die gepaard gaan met  

 manipulatie vh tandvlees of peri-apicale regio  

 perforatie vd mondmucosa 

o volgende ingrepen vergen GEEN antibioticaprofylaxe 

 inspuiting voor verdoving doorheen niet-geïnfecteerde mucosa 

 nemen van radiologische opnames 

 plaatsen van uitneembaar orthodontisch apparaat of prothese 

 aanpassen van orthodontische apparaten 

 plaatsen van orthodontische brackets 

 verlies van melktanden 

 bloeding na trauma van lip of mondmucosa 

 behandeling van oppervlakkige cariës 

 profylaxe kan overwogen w bij pt’en met hoog risico bij ingrepen of invasieve procedures vd 

respiratoire tractus 

o die gepaard gaan met incisie of biopsie vd respiratoire mucosa (oa rigide bronchoscopie) 

o of voor behandeling bestaande infectie  

 voorgestelde antibioticaschema’s 

o amoxicilline: 2 g PO 30 – 60 minuten voor procedure (kind 50 mg/kg) 

o indien onmogelijk PO 

 ampicilline 2 g IV (kind 50 mg/kg) 

 of cefazoline of ceftriaxone 1 g IV (kind 50 mg/kg) 

o igv allergie aan penicilline: clindamycine 600 mg PO of IV (kind 20 mg/kg) 

o igv allergie aan penicilline en onmogelijk PO: clindamycine 600 mg IV (kind 20 mg/kg) 

 opmerking: als infectie vd respiratoire tractus veroorzaakt w door Staphylococcus aureus 

(vermoed of bewezen) → AB-schema moet middel bevatten met activiteit tegen S. aureus  

o vb. flucloxacilline, cefazoline of ceftriaxone 

o vancomycine indien MRSA of intolerantie/allergie tegen β-lactam antibiotica 

 

Specifieke toepassing bij ingrepen op genito-urinaire of gastro-intestinale tractus 

 profylaxe is optioneel bij pt’en met hoog risico igv 
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o cystoscopie of urodynamisch onderzoek igv urineweginfectie 

o biopsie vd prostaat of in urinewegen 

o prostaatchirurgie 

o urethradilatatie 

o slokdarmdilatatie 

o sclerosering van slokdarmvarices 

o ingrepen (endocopisch of chirurgisch) voor obstructie vd galwegen 

o gynaecologische ingrepen igv infectie 

o chirurgie met incisie vd intestinale mucosa miv ingreep voor cholecystitis en openen van 

anaal fisteltraject 

 DUS niet bij transvaginale bevalling! 

 voorgestelde antibioticaschema’s 

o ampicilline 2 g IV (kind 50 mg/kg)  

 + gentamicine 1,5 mg/kg IV 30 tot 60 minuten voor procedure 

o bij intolerantie of allergie voor penicilline: vancomycine 1 g IV (kind 20 mg/kg) 

toegediend over 60 minuten  

 + gentamicine 1,5 mg/kg IV 

 opmerkingen 

o antibioticaschema die middel bevat met activiteit tegen enterokokken (vb. Tazocin®) w 

aangeraden bij bestaande infectie in GU of GI tractus  

 bij pt’en met hoog risico die GU of GI procedure ondergaan en die AB krijgen ter 

preventie van wondinfectie of sepsis  

o igv bestaande urinaire infectie of kolonisatie met enterokokken 

 aanbevolen om bij pt’en met hoog risico enterokokken te eradiceren vóór electieve 

cystoscopie of andere manipulatie vd urinaire tractus 

 als procedure niet electief kan gebeuren: aanbevolen dat empirisch of gericht AB-

schema middel bevat met activiteit tegen enterokokken 

 algemeen voor hoog risico pt’en (en bij uitbreiding algemene bevolking) 

o belang strikte dentale en cutane hygiëne 

o eradicatie chronische kiemen (urine, nares, …) 

o geen zelfmedicatie 

o ontmoedig piercings en tattoos 

 

Specifieke toepassing bij ingrepen op geïnfecteerde huid, weke weefsels, bot of gewricht 

→ bij pt’en met hoog risico aanbevolen dat antibioticaschema middel bevat met activiteit tegen 

stafylokokken en β-hemolytische streptokokken  

 vb. flucloxacilline, cefazoline of ceftriaxone 

 igv intolerantie/allergie voor β-lactam AB: vancomycine of clindamycine  

 igv MRSA: vancomycine  
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Pericardaandoeningen 

 

Inleiding 

 pericard is eigenlijk meer dan gewoon zakje 

o 2 vliezen 

 mesotheel op hartspier = viscerale pericard 

 pariëtaal pericard 

o virtuele ruimte tussenin: continue productie vocht  

 inhoud 30 – 50 cc 

 toevoer en afvloei → pericard bevat bloedvaten, lymfevaten en zenuwbanen 

 gevoelig! → alles wat pericard prikkelt lokt pijn uit 

 diffuse prikkeling pericard: pijn heel ander patroon dan pijn door lokale 

prikkeling pericard bij vb. MI 

 pericarditis, pleuritis en pneumonitis: allen zelfde type pijn 

o zit volledig rond hart en 1 cm op aorta 

 rol vh pericard is niet goed bekend maar dankzij ligamentaire aanhechtingen aan sternum, 

wervelzuil en diafragma 

o stabilisatie hartpositie in thorax 

o beperking excessieve bewegingen vh hart met veranderingen in lichaamspositie 

o reductie wrijving tss hart en omgevende organen  

o barrière tegen infectie of maligne celinvasie vanuit omgevende structuren naar hartspier 

o wsl rol bij verdeling vd hydrostatische druk over vss hartkamers 

 belet zeker acute dilatatie vd hartkamers  

 beïnvloedt diastolische koppeling tss L 

 pericard is misbaar: er bestaat congenitale aandoening waarbij pericard afwezig is  

o zonder manifeste beïnvloeding vd pompfunctie vh hart  

o evenwel duidelijk vergrote hartschaduw op RX-thoraxopname 

 compliantie 

o vezels van pariëtale pericard hebben zelfde stijfheid als vezels van LV 

 niet eeuwig rekbaar 

 pericardzakje: drukken in diastole gelijk aan LV (-5 tot 5 mmHg) 

o igv accumulatie vocht: toename druk  

 er is kleine capaciteit om vocht te accumuleren maar als dit te veel w: stijve vezels 

kunnen niet meer verder rekken! 

 acute en chronische vochtopstapeling is heel ander ziektebeeld 

 acute pericarditis met plotse accumulatie vocht: druk w plots +30 mmHg (continu)  

 hart kan niet meer goed gevuld worden + RV kan niet meer systole doen (want 

systolische druk daar max 30) 

 dood op 5 minuten! 

 niet iedere acute pericarditis heeft plotse grote accumulatie vocht: vaak 

progressieve toename vocht  

 toch wat toename volume (rek pericard) + druk in RV stijgt  

 knik treedt pas bij groter volume op (maar dan toch weer plots) 
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Oorzaken van pericarditis of pericardvocht 

 meest frequent: post-infectieus 

o meestal virale aandoeningen vb. Coxsackie B-virus 

o veel minder frequent: bacteriën, fungi, protozoa en Rickettsia 

 systeemaandoeningen 

o polyarthritis nodosa 

o reumatoïde artritis 

o acuut gewrichtsreuma 

o sclerodermie 

 "delayed injury syndrome" = Dressler syndroom: laattijdig (weken of maanden) na  

o myocardinfarct  

o pericardiotomie 

 tumoraal 

o primaire tumoren (uiterst zelden)  

o metastasen vb. borstneoplasie, longneoplasie 

o invasie uit omliggende weefsel (slokdarm, long en mediastinum) kan optreden 

 andere oorzaken 

o pericarditis als lokale inflammatoire reactie op agressie  

 acute fase van myocardinfarct 

 onmiddellijk na thoracotomie 

 na thoraxtrauma  

 na bestraling vd thorax 

o bij nierinsufficiëntie (uremische pericarditis) 

o bij hartfalen  

o bij myxoedeem 

 

Men kan schematisch 4 klinische beelden onderscheiden 

 acute pericarditis 

 chronische pericardvochtuitstorting 

 pericardtamponade  

 pericarditis constrictiva 

 

Acute pericarditis 

 

Etiologie: meestal viraal → meest frequente virussen 

 Coxsackie A en B 

 echovirussen 

 adenovirussen 

 

Klinisch beeld 

 symptomen vd onderliggende virale infectie (vb. gastro-enteritis, griepsyndroom): meestal 

enkele weken voordien 

 typische pijn: thoracaal pijnsyndroom (is uiting vd acute pericarditis) 

o sterk ademhalings- en houdingsgebonden 

 pericard beweegt bij ademhaling, hoesten, buikbewegingen, … → houdingsafhankelijke 

pijnen zijn enorm suggestief voor mesotheliale pijn vliezen 

 mensen durven niet meer ademen 

o pijn diffuus over thorax aanwezig 

 klinisch weinig zichtbaar 

o soms wat koorts 

o meestal pericardwrijven  

o meestal beperkte pericardvochtuitstorting 

o tekens van stuwing R en tekens van tamponade: gewoonlijk niet aanwezig 
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Diagnosestelling 

 ECG → typische gevallen: ST-segmentoptrekkingen met concaviteit naar boven in alle 

afleidingen behalve aVR en V1 

 cardiale echografie! → kan beperkte hoeveelheid pericardvocht aantonen 

 meestal NIET nodig of aangewezen om pericardpunctie te verrichten 

 seriële bepaling van virusantistoffen kan oorzakelijke virus identificeren 

 

Behandeling 

 algemeen  

o rust  

o anti-inflammatoir! 

 combinatie 

 toedienen van hoge dosissen acetylsalicylzuur (vb. 2 – 4 g PO of IV) 

 NSAIDs (ibuprofen 3x 600 – 800 mg) + maagprotectie 

 colchicinepreparaten: 3 maanden in dosis die GI verdragen w (3x 0,5 mg/d) 

 voldoende lang behandelen bij eerste pericarditis want als je te vroeg stopt: 

heropflakkering 

o zeldzame, ernstige gevallen: corticosteroïden in acute fase 

 best zoveel mogelijk vermijden 

 gewoonlijk weinig pericardvocht → pericardpunctie niet nodig 

 recidieven: berusten op auto-immune reactie 

o belangrijk dat dosis acetylsalicylzuur geleidelijk w afgebouwd (over weken) om recidieven 

te voorkomen 

o bij hardnekkige, recidiverende acute pericarditis: vroeger vaak corticosteroïden 

toegevoegd aan behandeling met acetylsalicylzuur 

 recente gegevens suggereren dat corticoïden kans op recidief niet verkleinen 

o goede resultaten w bekomen met voldoende lang volgehouden behandeling met colchicine 

of combinatie colchicine en NSAID 

o zeer uitzonderlijk: pericardectomie noodzakelijk 

 in zeldzame geval van acute bacteriële pericarditis 

o dringende chirurgische drainage (meestal) aangewezen + antibiotica 

o zeldzame gevallen van tuberculeuze pericarditis: behandeld met tuberculostatica 

 

Chronische pericardvochtuitstorting 

 

Alle vormen pericardpathologie kunnen chronische vochtophoping in pericard veroorzaken 

 

Klinisch beeld 

 vaak w pericardvochtuitstorting toevallig ontdekt (echografie of RX-thoraxonderzoek) → 

meestal dus weinig klachten 

 systolische ventrikelfunctie is niet gestoord 

 klinisch onderzoek  

o geen of zwakke ictus 

o zwakke harttonen 

o soms pericardwrijven maar meestal niet 

o licht verhoogde CVD met positieve hepatojugulaire reflux, hepatomegalie  

o evt tekens van pleura-uitstorting (gecombineerde pleura-pericarduitstorting) 

 

Diagnosestelling 

 RX-thoraxopname  

o vergroot cor (opgezet als ballon) 

o evt pleura-uitstorting 

 echocardiografie en CT-thorax (of NMR) bevestigen aanwezigheid van vocht 

 ECG: lage voltages en evt repolarisatiestoornissen 

 etiologie vd pericarduitstorting kan soms w bepaald na punctie vh pericardvocht 
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o meestal langs subxiphoïdale of parasternale weg 

o itt wat algemeen verondersteld werd: TBC nooit oorzaak van chronische 

pericardvochtuitstorting! 

 

Behandeling 

 meestal w diagnostische pericardpunctie gevolgd door drainage vh pericardvocht  

o via katheter ingebracht over geleidingsdraad 

 als vocht onvoldoende kan w geëvacueerd: chirurgisch kan pericardvenster w aangelegd 

 igv recidiverende pericardvochtuitstorting (vb. door maligne processen): opening in pericard 

kan w aangebracht dmv ballonkatheter 

 

Pericardtamponnade 

 

Snel toenemende vochtopstapeling → belemmering diastolische vulling vh hart  

→ zonder ingrijpen: snel ernstige hemodynamische gevolgen: hypotensie en collaps 

 

Etiologie 

 meestal  

o trauma  

o postoperatieve bloeding na cardiale chirurgie 

 andere mogelijkheden  

o perforatie vd hartwand of coronaire vaatwand tijdens hartkatheterisatie  

o (zeldzaam) bloeding uit metastase 

 

Klinisch beeld 

 pt bevindt zich in kritieke hemodynamische toestand 

 arteriële pulsus paradoxus: > 20 mmHg 

o normaal mag bloeddruk niet te veel schommelen bij ademhaling 

o als BD bij inspiratie > 20 mmHg lager is dan bij expiratie: er is pericardtamponade → 

urgentie 

 meestal ook veneuze pulsus paradoxus = teken van Kussmaul 

 owv belemmerde vulling vd hartkamers: hartdebiet daalt → bloeddrukdaling  

o perifere vasoconstrictie 

o meestal is ook hartritme duidelijk versneld 

o bij ernstige hypotensie: beeld van cardiogene shock → gaat snel over in overlijden 

 diagnosestelling berust essentieel op  

o klinisch beeld  

o echocardiografisch vaststellen van "diastolische collaps" van RA en RV (dunwandige 

hartkamers collaberen in diastole) 

 

Behandeling  

 dringende pericardpunctie! → evacuatie van 100 cc pericardvocht zal hemodynamische 

toestand spectaculair verbeteren (levensreddend) 

 dikwijls nadien chirurgische ingreep noodzakelijk vb. igv bloeding of perforatie 

 

Pericarditis constrictiva 

 

Chronisch proces: tgv verdikking en verharding (en soms verkalking) vd beide pericardbladen is 

diastolische functie vh hart sterk gestoord 

 

Etiologie 

 meestal doorgemaakte infectieuze pericarditis (vb. tuberculose) 

 bloeduitstorting in pericard van traumatische oorsprong of vroegtijdige pericardconstrictie na 

coronaire chirurgie 

 na bestraling vd thorax  
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Hemodynamisch beeld bij volledig beeld van pericarditis constrictiva: egalisatie vd diastolische 

drukken in RA, RV, a. pulmonalis, LA en LV 

 drukcurve in LV en RV heeft "dip en plateau"-configuratie 

 morfologie vd drukcurve in LA en RA toont diep symmetrisch y-dal 

 

Klinisch onderzoek 

 CVD is duidelijk verhoogd  

 diastolische collaps is zichtbaar in halsvene (symmetrisch y-dal) 

 positieve hepatojugulaire reflux en lever vergroot 

 auscultatie: "pericardial knock" = derde toon tgv snelle decelleratie vd instroming 

 gevolgen 

o bij duidelijke drukstijging in VCI kunnen "protein-losing gastroenteropathy" en proteïnurie 

optreden 

o langdurige leverstuwing kan uiteindelijk aanleiding geven tot levercirrose 

 soms ritmestoornissen vb. sinustachycardie en voorkamerfibrillatie 

 

Diagnosestelling 

 klinische beeld  

 echocardiografisch onderzoek  

o abnormale instroming in LV 

o abnormale flow in vv. pulmonales 

o verdikt pericard 

 overige beeldvorming 

o verdikking vh pericard: dikwijls zichtbaar op gewone röntgenopname (beste in profiel) 

o CT-scan en NMR: gevoeligere beelden  

 jugulariscurve: typische, symmetrische y-dal 

 uiteindelijk w diagnose gesteld dmv hartkatheterisatie → egalisatie vd 

diastolische drukken  samen met typische "dip en plateau"-morfologie 

van drukcurven in LV en RV 

o belangrijk dat deze drukken w opgeschreven bij voldoende 

vullingstoestand 

o in sommige gevallen w typische morfologie vd drukcurve duidelijk 

als volume extra w toegediend 

 differentiële diagnose met restrictieve cardiomyopathie is soms moeilijk 

 

Behandeling 

 volledig verwijderen van het pericard → succes blijvend 

 soms is verwijderen moeilijk  

o oa door aantasting vh epimyocard 

o dan heeft chirurgische ingreep slechts beperkt resultaat 
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Primaire myocardaandoeningen 

 

Acute myocarditis 

 

Etiologie 

 meestal virale infectie 

o voornaamste verwekkers: enterovirussen met op eerste plaats Coxsackie A en B  

 bacteriële myocarditis komt nog uiterst zelden voor 

 zelden zijn spirocheten (Borrelia burgdorferi, Lyme disease) of Rickettsia oorzaak van 

myocarditis 

 Zuid- en Midden-Amerika: trypanosomiasis (ziekte van Chagas) is meest frequente oorzaak 

van myocarditis 

 soms is etiologie vd myocarditis onbekend (vb. reuscelmyocarditis) 

 afstotingsreactie na harttransplantatie kan ook als acute "myocarditis" w aanzien 

 

Hemodynamica 

 tachycardie 

 soms tekens volumebelasting 

 

Klinisch beeld 

 meestal weinig symptomen → wsl meeste gevallen van acute myocarditis miskend 

 ECG 

o tijdelijk tachycardie  

o repolarisatiestoornissen  

 ernstige gevallen  

o infectieus syndroom met koorts 

o tekens van L en R hartfalen zelfs met cardiogene shock in zeer ernstige gevallen 

o ritmestoornissen 

o evt tekens van geassocieerde pericarditis 

 bij ziekte van Lyme: typisch AV-geleidingsstoornissen (soms zelfs als enige symptoom) 

 

Diagnosestelling 

 denken aan mogelijkheid acute myocarditis igv combinatie van  

o infectieus syndroom  

o stoornissen in pompfunctie vh hart  

 diagnose (verwijzing naar cardioloog!) door 

o ECG 

o RX-thorax  

 cardiomegalie  

 tekens van stuwing 

o echocardiografie  

o hartkatheterisatie 

o uiteindelijk myocardbiopsie  

 tekens vd onderliggende infectieuze aandoening 

 

Behandeling  

 in hoofdzaak symptomatisch: behandelen van hartfalen en ritmestoornissen 

 soms w corticosteroïden toegediend 

 nut van immunosuppressieve therapie of plasmaferese is onduidelijk 

o toedienen van gammaglobuline zou bij ernstige gevallen gunstig effect hebben op 

klinische verloop 

 bij jonge pt’en met ernstige beschadiging vd ventrikelfunctie: harttransplantatie overwegen 

 

Opmerking: acuut gewrichtsreuma kan subacute "carditis" veroorzaken 

 Westerse wereld: acuut gewrichtsreuma zeldzaam geworden 
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 bij jonge personen steeds aan mogelijkheid van acuut gewrichtsreuma denken igv infectieus 

syndroom en verminderde pompfunctie 

 myocardbiopsie: typische aschoffnoduli aangetroffen 

 

Gedilateerde cardiomyopathieën 

 

Is primaire hartspierziekte die w gekenmerkt door  

 dilatatie vd hartkamers  

 verminderde contractiliteit vd hartspier 

 

Etiologie 

 frequent: eindstadium van spierbeschadiging die is opgetreden tgv doorgemaakte virale 

myocarditis (Coxsackie A en B) 

 reuscelmyocarditis 

 toxische cardiomyopathieën: medicatie (antiaritmica, catecholaminen, tricyclische 

antidepressiva, corticosteroïden, fenothiazinen, cytostatica vb. adriamycine, …) 

 alcohol 

 metabole oorzaken  

o diabetes mellitus 

o hyperthyroïdie en hypothyroïdie 

o feochromocytoom 

 langdurig bestaande tachycardie (vb. VKF of andere supraventriculaire tachycardie)  

 genetische afwijkingen w meer en meer beschreven 

 

Hemodynamica 

 tachycardie 

 tekens volumebelasting 

 

Klinisch beeld  

 tekens van L- en/of R-hartdecompensatie 

 ventriculaire en supraventriculaire aritmieën komen vaak voor 

 tgv dilatatie vd beide kamers: frequent secundaire mitralis- en tricuspidalisklepinsufficiëntie 

 owv grote caviteit: vaak perifere embolen  

 

Diagnosestelling 

 klinisch beeld van hartfalen 

o met objectieve tekens van verminderde contractiliteit en gedilateerde kamers  

o sprake van gedilateerde cardiomyopathie als klinische beeld van hartfalen niet berust op 

of niet secundair is aan coronaire insufficiëntie, hypertensie en primair kleplijden 

 specifieke oorzaak vd gedilateerde cardiomyopathie w dikwijls niet achterhaald 

o meestal geeft endocardbiopsie slechts aspecifiek beeld 

o soms zal anamnese oorzaak aan licht brengen vb. recente toediening van adriamycine, 

alcoholabusus, langdurig bestaande ritmestoornissen, … 

 ECG stoornissen 

 transthoracale echocardigrafie 

 hartkatheterisatie  

 biopsie 

 

Behandeling 

 vaak louter symptomatisch voor hartfalen 

 soms kan men specifieke oorzaak opheffen  

o stoppen met alcoholgebruik 

o opheffen vd tachycardie 

o stopzetten vd toxische medicatie 
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Opmerking: peripartumcardiomyopathie 

 beeld van gedilateerde cardiomyopathie met klinische tekens van hartfalen dat optreedt rond 

bevalling 

 pathofysiologische mechanismen zijn onbekend: recent aangetoond dat subfragmenten van 

prolactine mogelijk oorzaak zijn (ontstaan tgv oxidatieve stress) 

 vaak treedt geheel of gedeeltelijk herstel vd pompfunctie op 

 behandeling 

o louter symptomatisch 

o experimentele therapieën obv bromocryptine onderzocht (ikv prolactine-theorie) 

 

Hypertrofische cardiomyopathie 

 

Primaire myocardaandoening zonder dilatatie vd kamer en gekenmerkt door hypertrofie vd wanden 

 

Dikwijls onderscheid tss 

 concentrische hypertrofie 

 asymmetrische septumhypertrofie: vnl basale gedeelte vh septum is verdikt 

 apicale vormen van hypertrofie 

 

Etiologie: meest frequente overgeërfde cardiovasculaire aandoening  

 wereldwijd 1/500 volwassenen  

 vaak komt aandoening familiaal voor 

o autosomaal dominante afwijking 

o bepaalde genen zijn geïdentificeerd (vb. op chromosoom 14)  

 verantwoordelijk voor abnormale aanmaak van myosine en/of andere afwijkingen vh 

contractiele apparaat  

 vb. myosin binding protein C mutatie 

 vb. (minder uitgesproken) β-myosin heavy chain mutatie 

 waarvan dragers familiale vormen van hypertrofische cardiomyopathie vertonen 

 

Hemodynamisch beeld 

 diastolische dysfunctie tgv hypertrofie: isovolumetrische relaxatie is vertraagd en 

verminderde compliantie vh ventrikel → gevolgen 

o verminderde vroegdiastolische vulling  

o versterkte voorkamercontractie met belangrijke atriale bijdrage tot vulling  

 oa hoge a-top op LV-drukcurve tot gevolg 

 obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (ideopathische hypertrofische subaortastenose, 

IHSS): drukgradiënt in uitdrijvingsgebied vh LV 

o drukgradiënt w veroorzaakt door  

 verdikte septum in basale proportie 

 voorwaartse beweging vh voorste blad vd mitralisklep  

 Ventouri-effect tgv zeer snelle ejectie 

o veroorzaakt zeer snel opstijgen vd aortadruk in vroegsystole gevolgd door pseudo-

incisuur (op ogenblik vd obstructie) 

 palpatie vd carotispols: typische pols met horten en stoten = Jerky carotis pols 

 owv abnormale mitralisklepbeweging: bij obstructieve cardiomyopathie vaak 

secundaire mitralisklepinsufficiëntie aanwezig  

 

Klinisch beeld 

 vrij groot aantal gevallen: hypertrofische cardiomyopathie toevallig ontdekt (vb. op ECG) 

 meer uitgesproken vormen: gepaard met klachten  

o dyspnoe tgv diastolische dysfunctie en hoge einddiastolische drukken 

o klachten van hartkloppingen 

o syncope of plotselinge dood kunnen te wijten zijn aan hypertrofische cardiomyopathie 

 vaak is eerste symptoom plotse dood!! 
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o klachten van angina pectoris kunnen ondanks normale epicardiale coronaire circulatie 

 klinisch onderzoek  

o auscultatie 

 vierde toon  

 igv obstructie: mesosystolisch geruis hoorbaar in 3e en 4e ICR L  

 igv bijkomende mitralisklepinsufficiëntie: hoorbaar aan apex 

o dubbele linker ictus (A-golf) voelbaar 

o igv obstructie: typische "jerky pulse" aan carotis  

o positieve hurkproef: vulling hart stijgt → ventrikel w groter dus obstructie w teniet gedaan 

→ geruis vermindert 

o positief Valsalvamanoeuvre: minder preload → ventrikel kleiner dus meer obstructie → 

geruis w luider 

 

Diagnosestelling 

 berust op  

o klinische beeld  

o tekens van LV-hypertrofie → kunnen zowel op ECG als echocardiografisch w vastgesteld 

 igv obstructie: duidelijk aantoonbaar dmv echocardiografie → typische "SAM"-beweging vh 

voorste blad vd mitralisklep 

 meestal w bij pt’en met hypertrofische cardiomyopathie ook hartkatheterisatie verricht 

o igv obstructie: intraventriculaire drukgradiënt aantoonbaar  

 owv frequent voorkomen ritmestoornissen: gewoonlijk ook holterregistratie  

 angiografie vh LV toont vrij typische beelden: "zandloper", "spade", "banaan" 

o zandloper: concentrische hypertrofie vb. bij aortastenose 

o banaan: asymmetrische septumhypertrofie  

 meest voorkomende vorm 

 2/3e vd patiënten 

o spade: apicale hypertrofie (zeldzaam) 

 

Behandeling 

 ikv behandeling: 2 zaken doen 

o kijken hoe hoog risico is: algoritmes beschikbaar 

o fenotypes onderscheiden 

 plotse dood → ICD 

 progressief hartfalen (obstructief) → medicatie / septale myectomie 

 geavanceerd hartfalen en eindstadium (niet-obstructief) → transplantatie 

 atriale fibrillatie en beroerte → medicamenteus hiervoor behandelen 

 vaak bestaat behandeling uit toedienen negatief inotrope farmaca  

o vb. β-blokkers en verapamil 

o effecten 

 verbetering vd diastolische dysfunctie  

 vermindering vd intraventriculaire obstructie 

 igv ritmestoornissen: amiodarone toegediend 

 positief inotrope farmaca en diuretica w in principe vermeden 

o uitzondering: igv tekens van rechterhartfalen w deze medicaties wel gegeven 

 obstructie die onvoldoende beantwoordt aan medicinale therapie: andere therapeutische 

mogelijkheden 

o myotomie 

o myomectomie 

o myomectomie + mitraliskunstklepimplantatie 

o AV sequentiële pacing 

o selectieve alcoholinjectie in septale arterie → necrose  

 algemeen bij pt’en met hypertrofische cardiomyopathie: GEEN zoutarm dieet  

o tenzij tekens van hartfalen aanwezig zijn in terminaal stadium 
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Opmerking: familiale aandoening → belangrijk screening te doen bij naaste familieleden 

 

Restrictieve en infiltratieve cardiomyopathie 

 

Minst voorkomende groep van primaire myocardaandoeningen in Westerse landen 

 aandoening w gekenmerkt door restrictieve functiebeperking tijdens diastole 

 in principe: contractiele functie vh hart niet aangetast 

 

Etiologie: soms vnl aantasting vh myocard en in andere gevallen vh endomyocard 

 myocardaantasting kan optreden bij  

o amyloïdose, sarcoïdose, hemochromatose en andere stapelingsziekten  

o sclerodermie 

 endomyocardaantasting w gezien bij 

o ikv hypereosinofiel syndroom: Löffler-endocarditis 

o endomyocardfibrose (vaak in subtropische en tropische landen) 

 vb. ziekte van Chagas in Latijns-Amerika 

o carcinoïd tumoren 

 

Klinische en hemodynamische beeld: vergelijkbaar met dat van pericarditis constrictiva 

 

Diagnosestelling 

 diagnose w gesteld na echocardiografisch onderzoek en hartkatheterisatie met biopsie 

o typisch echocardiografisch beeld vb. bij amyloïdose 

o typisch angiografisch beeld vb. bij endomyocardfibrose 

 differentiële diagnose met pericarditis constrictiva moet w gesteld: minder interventriculaire 

afhankelijkheid dan bij pericarditis constrictiva (hieronder: eigen verklaring) 

o pericarditis constrictiva: beide ventrikels delen verminderd, vast volume door externe 

compressie vd gespannen pericardvloeistof → discordante RV/LV drukcurve-oppervlakte 

 inspiratoire toename RV volume en uitpuilen interventriculair septum hebben 

proportioneel groter effect op limitatie LV vulling  

 grotere reductie LV slagvolume (en dus systolische bloeddruk) bij inspiratie  

o restrictieve cardiomyopathie → concordante RV/LV drukcurve-oppervlakte 

 

Behandeling: verschilt erg afhankelijk van etiologische proces aan basis vd restrictie 
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Congenitaal hartlijden 

 

Inleiding: normale hart 

 bloeddruk =  hartdebiet ∗ weerstand 

 R hart → longcirculatie 

o gedeoxygeneerd bloed: 60 – 70% O2  

o lage weerstandscirculatie: 10 mmHg = 5 L/min ∗ 2 WU 

 L hart → lichaamscirculatie 

o geoxygeneerd bloed: 95% O2 

o hoge weerstandscirculatie: 80 mmHg = 5 L/min ∗ 16 WU 

 

Malpositie en malconnectie 

 

Malpositie  

 positie: hart ligt nl L in thorax 

o dextrocardia = R in thorax 

o mesocardia = hart in midden vd thorax 

o levocardia = hart op juiste plaats maar gerelateerde structuren op verkeerde positie (vb. 

situs inversus) 

 situs = oriëntatie 

o situs solitus = normale oriëntatie van viscera en atria 

 LA ligt eerder linksachter 

 RA licht eerder rechtsvoor 

o situs inversus = omgekeerde oriëntatie 

 zowel thorax als abdomen: situs inversus totalis 

 beperkt tot thorax: sinus inversus thoracalis 

 beperkt tot abdomen: situs inversus abdomonalis 

o (situs ambiguous) 

o L of R atriaal isomerisme: mensen hebben niet normale asymmetrie maar 2 RA of 2 LA 

 igv 2x RA: ook 2x R long, … 

 detectie 

o refereer naar R hoofdbronchus 

o R atriaal isomerisme: asplenie 

o L atriaal isomerisme: polysplenie 

 

Connectie 

 atrioventriculair 

o concordant of discordant 

 normaal: concordant 

 AV discordantie: verkeerde koppeling vb. LA op RV 

o double inlet: 2 atria verbonden met 1 ventrikel 

o afwezigheid AV klep 

 ventriculo-arterieel 

o concordant of discordant 

 discordantie vb. RV komt aorta tegen 

o double outlet of single outlet 

 

Positie grote vaten 

 normaal: aorta posterior, pulmonalis anterior 

 transpositie: pulmonalis achter aorta 

 links of rechtsdraaiende aorta 

o L-draaiend = normaal 

 gecorrigeerde transpositie vd grote arteries (L-TGA) = dubbele discordantie 

o ‘gecorrigeerd’ slaat op correctie door natuur, NIET door chirurg 

o anatomie van L-TGA 
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 heeft 4 vss afwijkingen 

 atrioventriculaire discordantie 

 ventriculo-arteriële discordantie 

 anterior positie vd aorta 

 posterior positie vd truncus pulmonalis 

 iets meer in mensentaal 

 RA gaat via mitralisklep naar LV die uitmondt op a. pulmonalis 

 LA gaat via tricuspidalisklep naar RV die uitmondt op aorta 

o complicaties 

 RV kan onvoldoende druk genereren voor onderhouden vd 

systeemcirculatie! → systemisch hartfalen 

 systeem atrioventriculaire klepfalen: RV blaast open en tricuspidalis w insufficiënt 

(werkt als mitralisklep) 

 AV-blok 

o inspanningsperformantie: 70% vh normale 

o behandeling 

 igv hartfalen → hartfalen medicatie: ACE, sartanen, diuretica 

 herstel van kleplekkage indien mogelijk  

 harttransplantatie 

 

Niet-cyanogene hartvitia 

 

Niet-cyanogene vitia met links-rechts shunt 

 

Patente ductus arteriosus (patente ductus botalli, ODB) 

 anatomie: verbinding tss aorta en a. pulmonalis 

o voor geboorte moet deze open zijn: bloed gaat hierlangs van R naar L hart 

 longen zitten in vruchtwater dus geen nut dat er bloed naartoe gaat 

 longen zijn dichtgeknepen dus er kan geen bloed naartoe 

o fysiologisch: ductus botalli sluit normaal bij 1e ademhaling 

 longen zetten uit (vocht weg) → drukdaling in a. 

pulmonalis → hart kan van R naar L pompen 

 ductus sluit door tactiele receptoren 

o igv niet sluiten ductus botalli: ODB 

 pathofysiologie 

o volumebelasting L hart: te veel bloed in a. pulmonalis, LA, LV 

en 1e deel vd aorta 

o drukbelasting R hart: door te veel bloed in a. pulmonalis 

o LV lek owv dilatatie 

 auscultatie: continu geruis 2e ICR links!! 

 beeldvorming: echocardiografie 

 indicatie voor behandeling: 50% L-R shunt (50% verlies bloed voor systeemcirculatie) 

 behandeling 

o percutane sluiting met plug of coil: bij grotere baby 

o chirurgische sluiting met clip + transsectie: bij prematuur 

 complicaties  

o bij niet gesloten defect 

 systemisch hartfalen 

 pulmonale arteriële hypertensie 

 calcificatie – ruptuur – endarteritis 

o late complicaties: geen 

 inspanningsperformantie 

o functie vd volume- en/of drukbelasting vh hart 

o 100% vh normale 
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Atrium septum defect (ASD) 

 meest frequent 

 vnl gediagnosticeerd op volwassen leeftijd 

 anatomie: verbinding tss voorkamers 

o ostium primum (onder → mitralisklep kan betrokken zijn) 

o ostium secundum 

o sinus venosus (bovenaan) 

 pathofysiologie 

o volumebelasting R hart → zet uit 

o hoe meer bloed in longcirculatie, hoe hogere druk in longen → gevolgen 

 drukbelasting R hart  

 pulmonale hypertensie 

o bij ostium primum defect: mitralisklepinsufficiëntie → volumebelasting L hart 

 auscultatie ASD: gefixeerde splitting vd S2 (is enige klinisch teken) 

 beeldvorming: echocardiografie 

 indicatie voor behandeling (sluiting) 

o 50% L-R shunt doorheen defect 

o primum defect: niet getolereerde volumebelasting vh L hart 

 behandeling 

o chirurgisch  

 indicaties 

 ASD secundum type: bij zeer grote defecten 

 ASD primum type: igv kleplijden 

 ASD sinus venosus type: bij abnormale uitmonding vd longvenen 

 kan via 

 sternotomie (vroeger) 

 submammaire thoracotomie (intercostale incisies) 

o percutaan: gat sluiten → paraplu steken 

o endocarditis profylaxis bij residueel kleplijden 

 complicaties 

o complicaties bij niet gesloten defecten 

 RH falen op volumebelasting 

 ontwikkeling pulmonale arteriële hypertensie 

 atriale en ventriculaire ritmestoornissen (door uitzetten atrium en ventrikel) 

o late complicaties van chirurgisch gesloten defecten (schade tgv interventie of door late 

ontdekking) 

 atriale en ventriculaire ritmestoornissen 

 residuele defecten 

 residuele mitralisklepinsufficiëntie 

 inspanningstolerantie 

o 80 – 100% vh normale bij gesloten defect 

o bij niet gesloten defect: functie v volume- en drukbelasting R hart 

 opmerking: verschil met patent foramen ovale (PFO) 

o ASD: vnl L → R shunt 
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o PFO: verbinding tss voorkamers waarbij er vnl R-L shunt is 

 voor geboorte: bloed van VCI voor deel van R hart naar LA door foramen ovale (soort 

klep waardoor bloed maar in één richting kan) 

 igv open na geboorte (bij 25% zo): bloed van R → L 

 maar klein wolkje 

 geen probleem 

 

Ventrikel septum defect (VSD) 

 anatomie: verbinding tss ventrikels → L-R shunt 

 types 

o volgens in welke structuur defect zit 

 perimembraneus: defect op niveau scheiding truncus pulmonalis en aorta  

 musculair: defect in spierwand septum 

 doubly commited: defect onder aorta- of pulmonalisklep 

 multipel 

o volgens lokalisatie 

 inlet 

 outlet 

 apicaal 

 pathofysiologie 

o volumebelasting L hart 

o drukbelasting R hart 

o geassocieerd kleplijden 

 auscultatie: luid geruis tgv hoog drukverschil (LV 120 mmHg, a. pulmonalis 25 mmHg → 

drukgradiënt 100 mmHg) 

o holosystolisch geruis in 4e ICR L  

o thrill 

 beeldvorming: echocardiografie 

 indicatie voor behandeling (sluiting) 

o 50% L-R shunt doorheen defect 

o geassocieerd kleplijden 

o (doorgemaakte endocarditis) 

 behandeling 

o chirurgisch 

o percutaan 

o endocarditis profylaxis bij onvolledig gesloten defect of residueel kleplijden 

 complicaties  

o bij niet gesloten defecten 

 L hartfalen op volumebelasting 

 ontwikkeling pulmonale HT 

 atriale en ventriculaire ritmestoornissen (vanuit L hart door volumebelasting L) 

o late complicaties bij (chirurgisch) gesloten defecten 

 hartfalen, residuele pulmonale HT 

 ritme- en geleidingsstoornissen 

 residuele defecten 
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 inspanningstolerantie 

o 80 – 100% vh normale bij gesloten defect 

o bij niet gesloten defect: functie van volume- en drukbelasting vh hart 

 

Atrioventriculair septumdefect 

 anatomie  

o verbinding tss atria en ventrikels 

o groot centraal defect in hart → één grote atrioventriculaire 

klep (5 klepbladen) 

 ASD type 1  

 inlet VSD 

 pathofysiologie  

o afhankelijk van  

 ASD of VSD component  

 klepfunctie 

o volumebelasting L of R hart 

 hoe groter ASD component: hoe meer R hart belast 

 hoe groter VSD component: hoe meer L hart belast 

o drukbelasting R hart: alle shuntflow moet door longcirculatie 

 auscultatie 

o kleplijden 

o ASD component 

o VSD component 

 beeldvorming: echocardiografie 

 indicatie voor behandeling 

o 50% L-R shunt doorheen defect 

o geassocieerd kleplijden 

 behandeling: chirurgisch 

o sluiten van ASD en VSD component 

o herstellen vd AV klep: van 1 grote klep → tricuspidalisklep en mitralisklep maken 

 complicaties 

o niet gesloten defecten 

 L of R hartfalen op volumebelasting 

 ontwikkelen pulmonale HT 

 atriale en ventriculaire ritmestoornissen 

o late complicaties: (chirurgisch) gesloten defecten 

 ritme- en geleidingsstoornissen (PM inplantatie): steken die gezet zijn om defect te 

sluiten kunnen hiervoor zorgen 

 residuele kleplekkage (redo chirurgie) 

 inspanningstolerantie 

o 80% van normaal igv gesloten defect 

o niet gesloten defect: functie van volume- en drukbelasting hart 

 

Niet-cyanogene vitia met L hartobstructie 

 

Aortaklepsteonse (en aortaklepinsufficiëntie) 

 anatomie 

o vernauwing vd aortaklep 

o vss types  

 a: normaal 3-slibbig = Mercedesteken 

 b: 5% vd bevolking = bicuspide 

 c: monocuspide 
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 d: monocuspide met enkel klein gaatje over 

 e: midsolied gedegenereerde aortaklep 

 beeldvorming: echocardiografie 

 pathofysiologie: drukbelasting L hart 

 indicatie voor behandeling 

o symptomatisch met klepoppervlakte < 0,8 cm2  

o asymptomatisch met klepoppervlakte < 0,6 cm²  

 kliniek 

o kritische AS: neonatale shock 

o thoracale pijn, angor 

o linker hartdecompensatie (oa dyspnee) 

o syncope/plotse dood 

 behandeling (congenitaal: werkt niet goed maar is ‘fris’ (niet verkalkt, geen degeneratie)) 

o niet-chirurgisch: ballondilatatie 

o chirurgisch 

 indicaties 

 klep op oude leeftijd is gecalcifieerd (versleten, niets aan te doen) 

 congenitaal indien echt té slecht 

 aortaklepvalvotomie: verwijderen klep + kunstklep in plaats zetten 

 (aortaklepvervanging) 

 complicaties 

o niet behandeld 

 L hartfalen op drukbelasting 

 ritmestoornissen 

o late complicaties na chirurgie 

 ontwikkelen aortaklepinsuffiiëntie 

 noodzaak tot redo chirurgie  

 homgreffe  

 metalen kunstklep 

 Ross operatie 

 reden: bij mechanische klep nood aan levenslange anticoagulantie → niet ideaal 

bij jonge mensen vb. zwangerschap, sport, … 

 oplossing: ‘doorschuifmodel’ 

 pulmonalisklep  in plaats van aortaklep zetten 

 donorklep (homogreffe, vd mens) ipv pulmonalisklep zetten 

 

Subvalvulaire aortastenose 

 anatomie 

o vernauwing onder aortaklep 

o types: membraneus of musculair (zelfde kliniek)  

 pathofysiologie: drukbelasting L hart 

 indicatie voor behandeling: weerslag vd drukbelasting op LV 

 kliniek 

o kritische AS: neonatale shock 

o thoracale pijn, angor 

o linker hartdecompensatie 

o syncope/plotse dood 

 auscultatie: ejectiegeruis (proto-/mesosystolisch) 

 behandeling: chirurgisch 

o resectie vd subvalvulaire stenose 
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o extended aortic root replacement 

 complicaties 

o niet behandeld 

 LH falen op drukbelasting 

 ritmestoornissen 

o late complicaties na behandeling 

 recidief subaortische stenose 

 aortakleplijden, aorta-insufficiëntie 

 inspanningstolerantie: 80 – 100% vh normale bij correctie 

 

Subaortische stenose = supravalvulaire aortastenose 

 anatomie 

o vernauwing boven aortaklep 

o types  

 fibreus diafragma (ringvormig) 

 luminaire vernauwing tgv Hourglass deformiteit (zandlopervorm) 

 diffuse vernauwing 

 pathofysiologie 

o drukbelasting L hart 

o dichtduwen coronairen → infarct op jonge leeftijd (vb. 25 jaar) 

 indicatie voor behandeling: weerslag vd drukbelasting op LV 

 kliniek 

o kritische AS: neonatale shock 

o thoracale pijn, angor 

o linker hartdecompensatie 

o syncope/plotse dood 

 auscultatie: ejectiegeruis (proto-/mesosystolisch) 

 behandeling 

o chirurgisch: patch angioplastie vd aorta ascendens (vernauwde zone verbreden) 

o endocarditis profylaxis 

 complicaties 

o niet behandeld 

 LH falen op drukbelasting 

 ritmestoornissen 

o late complicaties na behandeling 

 uitzetting vd patch 

 aortakleplijden, aortaklepinsufficiëntie 

 inspanningstolerantie: 80 – 100% vh normale bij correctie 

 

Coarctatio aortae 

 anatomie 

o vernauwing op aorta 

 kan op vss niveaus 

 bij meeste: achter craniale arteries 

 drukbelasting LV, coronairen én craniale vaten 

 minst goede van alle! 

o vaak geassocieerd met aortakleplijden 

 pathofysiologie: drukbelasting vh L hart 

 indicatie voor opheffen coarctatio aortae 
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o drukbelasting L hart 

o drukverschil over coarctatio van 20 mmHg 

 behandeling 

o neonatus: heelkunde 

 subclavia plastie Waldhausen: L a. subclavia gebruiken om aorta te herstellen 

 deel vd a. subclavia proximaal vd a. vertebralis w gebruikt 

 bij pols voelen: L minder pulsaties 

 end-to-end anastomose: slechte stuk ertussenuit → terug aan elkaar zetten 

 reversed Waldhausen 

 extended aortic arch repair (EAAR): stukje tss zetten (greffe-interpositie) 

o ouder kind – volwassene 

 percutaan: ballondilatatie → stent  

 stent w gecovered om plaatsen van microscheuren af te dekken 

 heelkunde: end-to-end (conduit) 

o endocarditis profylaxe 

 complicaties 

o igv geen behandeling 

 L hartfalen 

 arteriële HT 

 hersenbloeding 

 door hoge druk 

 andere optie: herseninfarct door atherosclerose (oa door aHT) 

 endarteritis → endocarditis 

 algemene opmerking: overal waar er turbulentie is  

 geruis  

 risico op endocarditis 

o late complicaties! → beeldvorming doen want pt’en voelen dit niet! 

 arteriële HT: bij blijvende vernauwing → drukstijging 

 gradiënt boog 

 recoarctatio 

 hypoplasie segment 

 aneurysmale dilatatie segment 

 aneurysmata op afstand (pseudo-aneurysmata) 

 inspanningstolerantie: 80 – 100% vh normale bij correctie 

 

(Mitralisklepstenose en mitralisklepinsufficiëntie) 

 

Niet-cyanogene letsels met R hartafwijkingen 

 pulmonalisklepstenose (en pulmonalisklepinsuffciëntie) 

o anatomie: vernauwing vd pulmonalisklep 

o pathofysiologie: drukbelasting vh R hart 

o indicatie voor opheffen stenose: drukverschil over klep ≥ 50 mmHg (of meer in systole) 

o behandeling 

 chirurgische valvotomie 

 ballondilatatie vd pulmonalisklep 

 homogreffe (dysplastische klep) 

o complicaties  

 bij niet behandeling 

 R hartfalen 

 ritmestoornissen 

 late complicaties (postchirurgisch): pulmonalisklepinsufficiëntie 

o inspanningstolerantie: 80 – 100% vh normale bij correctie 

 supravalvulaire pulmonalisstenose 

o vernauwing boven pulmonalisklep: kan op elk niveau 

o geassocieerd met  
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 tetralogie van Fallot 

 Williams syndroom, Alagille syndroom 

 maternale rubella 

 infundibulaire (subvalvulaire) pulmonalisstenose 

o vernauwing onder pulmonalisklep 

o kan kort/lang zijn  

 double-chambered rechter ventrikel: RV is verdeeld in inlet- en outletgedeelte 

door spierige muur met gat erin 

 (tricuspiedklepstenose) 

 

Cyanogene hartvitia 

 

Cyanogeen = verminderde systeemsaturatie: pt ziet blauw (ook tong, centrale cyanose) 

 cyanogene vitia met verminderd pulmonaal debiet 

 cyanogene vitia met toegenomen pulmonaal debiet 

 vitia met gemeenschappelijke mixing 

 

Cyanogene vitia met verminderd pulmonaal debiet 

 tetralogie van Fallot (TOF) 

o anatomie: 4 kenmerken  

 ventrikel septum defect 

 overijdende aorta: aorta zit op VSD → vanuit aorta zie je 

beide ventrikels 

 pulmonalisklepstenose (sub/supra) 

 evt pulmonalisklepatresie 

 RV hypertrofie (secundair) 

o beeldvorming 

 TTE parasternaal 

 CT angio: major aorta-pulmonary collateral arteries (MAPCA’s)  

 omdat er geen pulmonaalklep is (geen flow naar longen) w collateralen gevormd tss 

aorta en pulmonalis = MAPCA’s 

o pathofysiologie: afhankelijk van ernst (ernstiger = meer shunt, blauw zien, …) 

 lichte pulmonalisklepstenose: pink fallot 

 ‘rose zien’ 

 weinig vernauwing → vnl VSD hemodynamiek 

 matige pulmonalisklepstenose: cyanose na enkele maanden 

 ernstige pulmonalisklepstenose: onmiddellijke cyanose 

o indicatie voor chirurgie (correctie) 

 opheffen volumebelasting igv pink fallot 

 opheffen rechts-links shunt igv ernstige pulmonalisstenose 

o behandeling 

 medicamenteus = tijdelijk 

 prostacycline voor openhouden vd ductus arteriosus 

 β-blokkers voor negatief inotroop effect op infundibulaire stenose 

 chirurgisch 

 palliatief: om longcirculatie beter te laten ontwikkelen (‘rijpen’) 
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 Potts anastomosis: a. pulmonalis met aorta descendens verbinden 

 Waterston anawtomosis: a. pulmonalis met aorta ascendens verbinden 

 Blalock-Taussig shunt: a. pulmonalis met a. subclavia verbinden 

 modified Blalock-Taussig shunt: buisje tss a. subclavia en a. pulmonalis → a. 

pulmonalis zal ontwikkelen 

 reparatief na ontwikkeling longcirculatie 

 sluiting vh VSD 

 verbreden vd RV outflow tract 

 infundibulaire resectie 

 pulmonale valvotomie 

 transannulaire patch 

 pulmonaire homogreffe 

o late complicaties 

 RV decompensatie 

 pulmonalisinsufficiëntie 

 residuele pulmonalisstenose → kan behandeld w met 

 homogreffe die stenose overbrugt 

 Melody valve (via percutaan ingebrachte klep) 

 hypoplasie vd a. pulmonalis met pulmonale HT 

 secundaire tricuspiedklepinsufficiëntie 

 RV aritmie (defibrillator kan ingeplant w) 

 ventriculaire extrasystole 

 ventrikeltachycardie 

 ventrikelfibrillatie 

 na 20 – 25 jaar: degeneratie homogreffe – prothese 

 (progressie voorafbestaande AI) 

 pulmonaalklepatresie met VSD 

 pulmonaalklepatresie met intact IVS 

 pulmonaalklepstenose met atriale Re → Li shunt 

 Ebstein’s anomalie vd tricuspiedklep 

o anatomie: atrialisatie vd RV (stuk dat normaal RV is, zit nu boven 

aanhechting vd klepbladen → atrialisatie) 

 posterior en septaal leaflet aangehecht op endocardium vd RV 

onder annulus fibrosus 

 anterior leaflet hecht normaal aan 

o trigger: lithiuminname 

o beeldvorming: TTE  

o pathofysiologie en complicaties 

 tricuspiedstenose of –insufficiëntie 

 drukstijging in RA 

 ‘voorkamerstoornissen’ of R hartfalen 

 igv interatriale communicatie (soms ASD of PFO): R-L shunt met systeemarteriële 

desaturatie 

o behandeling 

 conservatief 

 sluiten van interatriale communicatie (ASD, PFO) 

 klepheelkunde 

 plastie vd tricuspiedklep 

 tricuspiedkunstklep 

o late complicaties 

 voorkamerritmestoornissen 

 endocarditis 

 kleptrombose: mechanische kunstkleppen 

 in R-zijdige positie altijd hoog tromboserisico want lage druk 

 klonter: klept stopt met werken → pt hoort klep niet meer: moet naar spoed!! 
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o inspanningstolerantie 

 bij optimale hemodynamiek: 80 – 100% vh normale 

 bij desaturatie: 50 – 60% vh normale 

 

Cyanogene vitia met toegenomen pulmonaal debiet 

 transpositie vd grote arteries 

o anatomie 

 atrioventriculaire concordantie: juiste atria verbonden met juiste ventrikel 

 ventriculo-arteriële discordantie: op ventrikel staat verkeerde bloedvat 

o is géén gecorrigeerde transpositie → chirurg moet wél iets doen! 

o leefbaar? 

 niet geoxygeneerd bloed gaat naar systeemcirculatie → niet compatibel met leven  

 enkel verenigbaar met leven igv ook ASD, VSD of ODB 

 geeft tijd voor chirurg 

 DUS tijdelijk voor zorgen 

 door PFO gaan met ballon → openblazen en terugtrekken: ASD ontstaat 

 proberen ductus Botalli open te houden: prostacyclines 

o beeldvorming: TTE 

o behandeling: enkel chirurgisch 

 atriale switch operatie (Mustard of Senning): ingang omkeren  

 VCS en VCI via kanaal in LV laten gaan → a. pulmonalis 

 LA verbinden met RA → RV → aorta 

 cave! 

 pt kan onvoldoende druk genereren voor aorta 

 LV geeft te veel druk voor a. pulmonalis 

 arteriële switch operatie  

 aorta en truncus pulmonalis w verwisseld naar correcte positie 

 w nu gedaan maar heeft ook risico 

o late complicaties 

 atriale switch 

 obstructie veneuze pathways: buizen groeien nt mee → w te klein 

dus obstructie 

 atriale aritmie tgv littekens 

 RV systeemventrikel (‘2 pk moet tegen 100 km/u gaan: dit lukt maar erge bezorgdheid’) 

 tricuspiedinsufficiëntie 

 RV dysfunctie  

 arteriële switch 

 supra pulmonaalstenose op bifurcatie: litteken op plaats waar je uiteinden aan 

elkaar zet → kan stenoseren 

 aortaklepinsufficiëntie 

 coronaire kinking → ischemie (beschadiging coronairen bij chirurgie) 

o inspanningstolerantie 

 atriale switch operatie: 50 – 60% van normale 

 arteriële switch operatie: 80% vh normale 

o zeer laattijdige outcome Mustard en Senning (atriale switch) 

 systeemventriculair falen 

 systeem AV-klepfalen 

 atriale en ventriculaire aritmieën 

 Baffle obstructie 

 hart(long)transplantatie 

 transpositie met geassocieerde vitia 

o VSD 

o VSD + coarctatio aortae 

o VSD + pulmonalisklepstenose 
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Vitia met gemeenschappelijke mixing (niet kennen, extreem vervormde harten) 

 truncus arteriosus 

o outflow van beide ventrikels gaat via gemeenschappelijke truncus arteriosus 

o herstel: Rastelli repair 

 double outlet RV (DORV) 

o geassocieerd met of zonder transpositiestand vd grote arteries 

 totaal abnormaal pulmonaal veneuze uitmonding (TAPVU) 

 univentriculair hart 

 (single atrium) 

 

Eisenmenger syndroom 

 definitie: irreversibele pulmonale hypertensie tgv hoge pulmonale vasculaire weerstand met 

rechts-links of bidirectionele shunt op atriaal, ventriculair of arterieel niveau 

 pathofysiologie 

o aanvankelijk: L → R shunt (hogere druk in LV dan RV) 

o reversibele pulmonale hypertensie tgv meer bloed 

 induceert 

 hyperplasie vd tunica media vd bloedvaten  

 destructie vd arteriolen 

 gevolg: irreversibele obstructieve pulmonale hypertensie 

o gevolg: R → L shunt 

o ∆P = CO ∗ R 

 cardiac output stijgt omdat er shunt is 

 oplossing: ‘extra rijvak’ 

 maar werken aan extra rijvak (verdikking wand) → ‘drukte’ 

 uiteindelijk: werken aan alle rijvakken → iedereen wil weg → shunt in andere 

richting 

 complicaties 

o obstructieve pulmonale hypertensie → R-L shunt (geen oxygenatie meer) → centrale 

cyanose → secundaire polyglobulie (↑ RBC) 

 hyperviscositeit (hoge hematocriet) 

 verhoogde bloedingsdiathese 

o drukbelasting R hart → R hartfalen → aritmieën: supraventriculair en ventriculair 

 syncope 

 plotse dood 

 behandeling: voorzichtige aanpak want pt gevoelig voor infectie 

o conservatief (Eisenmenger syndroom is systeemziekte!: door deoxygenatie functioneren 

organen niet meer) 

 stimuleer goede huid- en mondhygiëne 

 profylaxis tegen subacute bacteriële endocarditis 

 want nl w infectie opgevangen in capillairen vd longen maar nu niet meer 

 cave IV injecties: igv lucht → w nl opgevangen in longen maar kan nu naar 

systeemcirculatie → embolisatie 

 vermijd afterload reducerende medicatie 

 adviseer goede en voldoende hydratatie 

 controleer regelmatig hematocriet 

 aderlating indien symptomatisch en Hc > 65% 
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 vermijd coagulatiebevorderende medicatie bij Hc > 65% (oestrogenen) 

 raad hoogte-expositie af (commerciële vliegtuigreizen zijn toegestaan) 

 optimalizeer ijzerreserves 

o selectieve pulmonale vasodilatoren: weerstand terug doen dalen 

 prostacycline-analogen 

 anti-endotheline producten 

 fosfodiësterase remmers 

o hart-longtransplantatie: bij falen alle andere behandelingen 
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Hartchirurgie 

 

Kunsthart (extracorporiële circulatie) 

 

Inleiding 

 kunsthart is nodig voor zeer groot deel van alle hartoperaties 

o aantal cardiale ingrepen (vb. CABG) kan zonder deze ondersteuning gebeuren 

 synoniemen 

o kunsthart 

o hart-long machine 

o extracorporiële circulatie (ECC) 

o cardio-pulmonaire bypass (CPB) 

 doel vd extracorporiële circulatie of hart-longmachine: tijdelijk overnemen vd functie van 

hart en longen 

 functies 

o geoxygeneerd bloed rondpompen onder druk 

o verzorgen van gasuitwisseling  

o afkoelen en opwarmen vd patiënt 

o mogelijk maken in bloedloos operatieveld aan hart te werken 

 

Opbouw vd ECC: achtereenvolgens reservoir, pomp, oxygenator, thermoregulator en filter 

 diverse canules voor aansluiten vd kunsthart 

o arteriële canules voor aorta of andere slagaders (a. femoralis, a. axillaris) 

o veneuze canules voor rechter atrium of andere grote venen (VCS, VCI, v. femoralis) 

o diverse pediatrische canules in vss maten  

 pomp 

o zorgt voor onder druk rondpompen bloed door lichaam 

 pulsatiel pompen  

 of niet-pulsatiel (continue flow) pompen 

o pompen kunnen ook gebruikt w voor opzuigen bloed uit operatieveld of uit vss 

hartkamers → bloed gaat niet verloren maar kan direct teruggeven w aan pt 

o er is steeds bepaalde mechanische beschadiging vd bloedelementen (RBC en plaatjes): 

vnl bij lange pomptijden 

 reservoir 

o vangt veneuze bloed op dat via canule uit RA geheveld w 

o opgezogen bloed w uit operatieveld hierin gedraineerd 

 oxygenator = kunstlong waarbij doorheen membraan gasuitwisseling gebeurt (O2 en CO2) 

o huidige oxygenatoren: gas w doorheen fijne buisjes geblazen waarrond bloed gepompt w 

= hollow-fiber oxygenatoren 

 warmtewisselaar (is aan koud- en warmwaterbron aangeschakeld) 

o meestal in oxygenator geïntegreerd  

o hiermee kan pt afgekoeld of opgewarmd w 

 filters: tegenhouden van onzuiverheden en aggregaten (kleine trombi) 

 verbindende leidingen: arteriële en veneuze bloed w hierlangs geleid  
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o moeten met vloeistof w gevuld: afhankelijk vd hematocriet vd pt met bloed en/of 

fysiologische oplossing  

 

Werking 

 eerst volledige heparinisatie (300 IU/kg IV in bolus)  

 veneuze bloed uit RA w geleid door graviteit naar reservoir 

o van hieruit w bloed door oxygenator gepompt → gasuitwisseling + bloed afkoelen of 

opwarmen zoals gewenst 

o via filters komt geoxygeneerde bloed terug in aorta terecht → zo naar ganse lichaam 

o debiet 

 w berekend obv lichaamsoppervlak 

 éénmaal kunsthart op “vol debiet” draait: taak van hart én longen w volledig door 

toestel overgenomen → beademing kan gestopt w 

 voor veel hartoperaties w pt afgekoeld 

o meestal naar rectale temperatuur van ong 28 – 32°C 

o rationale: lichaam bij lagere temperatuur minder zuurstof en voedingsstoffen nodig  

 alle processen verlopen langzamer en vergen minder energie 

 circulatie via ECC is immers nooit echt fysiologisch: geen pulsatiele flow en gemiddelde 

bloeddruk is lager 

 na afkoeling vd pt w aorta afgeklemd 

o hart is dan volledig bloedloos → kan geopend w om te werken aan vb. kleppen  

o gevolg: coronaircirculatie w afgesloten  

 maatregelen nemen om myocard te beschermen 

 extra koeling vh hart met ijs 

 infusie speciale oplossingen in coronairen (= cardioplegie oplossing; hoog K+) 

 hart komt zo in diastolisch arrest en relaxeert volledig 

 enige bloed dat hart nog kan bereiken is bloed uit bronchiale circulatie dat via 

pulmonale venen terugkeert → w opgezogen door zogenaamde “venting”-zuiger 

 na uitvoeren vd operatie op hart w aortaklem geopend 

o alle hartkamers moeten zorgvuldig ontlucht w  

o herinstellen vd coronaire perfusie en opwarmen doet hart opnieuw kloppen 

 evt na inwendige defibrillatie 

 hart progressief functie laten hernemen door verminderen vd bloedtoevoer naar 

kunsthart onder continue monitoring vd vullingsdrukken van alle hartkamers 

o heparine w op einde vd operatie geneutraliseerd door toediening protamine 

 bij langdurig gebruik vd extra-corporele circulatie: bloedschade treedt op met nadien  

o stollingsstoornissen  

o vermindering vd nierfunctie 

 bij bepaalde operaties thv aortaboog: zelfs circulatie vd ECC moet gestopt w  

o pt moet volledig bloedleeg gemaakt worden 

o voorbereiding hiertoe: pt diep koelen naar 18°C rectaal 

 bijkomende ijspacks op schedel gelegd ter bijkomende koeling van de hersenen 

o extreme situatie van ‘circulatiestop’ kan ong 45 min getolereerd w zonder hersenschade 

 

Chirurgische toegang 

 mediane sternotomie 

o overgrote deel vd cardiale ingrepen verloopt via volledige sternotomie 

o w algemeen postoperatief zeer goed verdragen en geeft relatief weinig pijn 

 partiële sternotomie (1/2 vh sternum geopend): voor geïsoleerde aortaklepvervanging 

 rechter thoracotomie: voor geïsoleerde mitralisklepoperatie (herstel/vervanging) 

o soms pijnlijker en vervelender (want meer spieren doornemen, ribben spreiden, …) voor 

pt maar zeker minder invasief 

 linker thoracotomie: voor geïsoleerde overbrugging op LAD 

 volledig endoscopisch: beperkte ingrepen zoals pericardvenster, pericardectomie, … 
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Ischemisch hartlijden 

 

Atherosclerose en risicofactoren 

 ischemisch hartlijden is meest frequent voorkomende hartaandoening 

o kan zich presenteren in vele vormen 

o belangrijkste oorzaak van ischemisch hartlijden is atherosclerose thv coronairen 

 atherosclerose is degeneratieve aandoening die tot vernauwing slagaders leidt 

 vernauwing van bloedvat ontstaat origineel thv intima 

 atherosclerotisch letsel (plaque) w steeds breder en dikker → verheft zich langzaam 

boven inwendige oppervlak vh lumen vd coronaire arterie 

 naarmate plaque verder groeit: lumen vd arterie verkleint → ontstaan belemmering 

op bloedstroom 

 gevorderde plaque kan barsten of scheuren met twee mogelijke verwikkelingen 

 losbreken van stuk ervan → embolisatie 

 ontstaan trombus → acuut, plotse afsluiting vd volledige coronair 

 hart- en vaataandoeningen zijn in Westerse wereld doodsoorzaak nummer 1 en 

atherosclerose is dan ook meest frequente aandoening 

 ontstaan vd ziekte is multifactorieel → risicofactoren 

o onomkeerbare factoren 

 familiegeschiedenis 

 leeftijd 

 geslacht (vrouwen zijn beschermd door oestrogenen) 

o omkeerbare risicofactoren 

 roken 

 hypercholesterolemie (vnl LDL-cholesterol) 

 diabetes mellitus 

 hypertensie 

 voeding 

 obesitas 

 fysieke inactiviteit 

 stress 

o preventie bestaat vnl uit controleren omkeerbare risicofactoren: roken, 

cholesterolgehalte, diabetescontrole en hypertensiebehandeling 

o beschermende factoren 

 hoog HDL-cholesterol  

 fysieke activiteit 

 

Anatomie 

 coronairsysteem bestaat uit 2 grote takken  

o rechter coronair: arteria coronaria dextra 

 loopt in de groeve tss RA en LV  

 eindigt meestal als a. interventricularis posterior 

(posterior descendens, PDA) 

o linker coronair: arteria coronaria sinistra 

 begint met kort segment: hoofdstam 

 splitst in  

 a. interventricularis anterior of LAD (left anterior descending)  

 a. circumflexa 

 verdere opsplitsing vd zijtakken van deze bloedvaten: sterke interindividuele verschillen  

 

Klinische manifestaties van coronair vaatlijden 

 angor pectoris (stabiele angor en instabiele angor) 

 acuut myocardinfarct (NSTEMI en STEMI) 

 ritmestoornissen 

 plotse dood 
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 silentieuze ischemie en evolutie naar hartfalen 

  

Diagnose en differentieel diagnose 

 stellen van diagnose begint met grondige anamnese 

o plaats / uitstraling 

o karakter 

o begeleidende symptomen 

o tijdsverloop 

o uitlokkende en milderende factoren 

o ook rekening houden met cardiovasculaire risicofactoren vd patiënt! 

 klinisch onderzoek kan uitlokkende oorzaken aan licht brengen vb. anemie, hyperthyreoïdie, 

ritmestoornissen, … 

 technische onderzoeken  

o die meestal uitgevoerd w (belangrijkste in diagnostiek van coronair lijden) 

 bloedonderzoek met  

 basis labo: complet, ionogram, nierfunctie 

 bepaling van cardiale enzymes (CK, CK-MB) en hartspiereiwitten (troponine I) 

 ECG 

 inspanningsproef: uitlokken van symptomen en ECG-veranderingen bij inspanning 

 coronarografie 

 blijft nog steeds gouden standaard! 

 definitief vaststellen of uitsluiten van coronaire vernauwingen 

 nadeel: vernauwingen puur visueel ingeschat en gegradeerd 

 bij twijfelgevallen kan aanvullend: FFR-meting gebeuren (fractionele flow reserve) 

 druk gemeten intravasculair proximaal en distaal vd stenose 

FFR =
distale coronaire druk

proximale coronaire druk
 

 normaal 1 

 als verhouding distale druk/proximale druk < 0,80: significante stenose die 

verdere behandeling zal vergen 

o andere onderzoeken kunnen aanvullend gebeuren bij twijfelgevallen 

 isotopenonderzoek → myocardbevloeiing in rust en bij inspanning (MIBI-scan) 

 echocardiografie = ischemie leidt tot afwijkingen tijdens de myocardcontractie 

 MRI (vaststellen ischemisch of geïnfarctiseerd myocard) 

o is niet zo dat al deze onderzoeken bij iedere pt moeten w uitgevoerd 

 afh van klinisch beeld en leeftijd vd pt: één of meerdere vd onderzoeken selecteren 

om tot goede diagnose te komen 

 differentieel diagnose 

o andere cardiale pathologie 

 pericarditis: zeurende, ademhalingsgebonden pijn 

 aortadissectie: zeer intense interscapulaire pijn, uitstralend naar rug toe 

 kleppathologie: vnl aortaklepstenose 

 myocarditis: zeldzaam, zeurende inflammatoire pijn 

o pneumologische pathologie 

 long- en pleurapathologie: longembool, pneumonie met pleurale prikkeling, pleuritis, 

pneumothorax 

 meer zijdelings thoracale pijn, ademhalingsgebonden 

o abdominale pathologie 

 galkoliek (maaltijdgebonden, kort na maaltijd) 

 cholecystitis 

 reflux oesofagitis, peptisch ulcus of gastritis (maaltijdgebonden, kort na maaltijd) 

 pancreatitis (zeurende, chronische pijn) 

 slokdarmspasmen/oesophagitis (maaltijdgebonden) 

o musculoskeletale pathologie en atypische thoracale syndromen 

 traumata 
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 diverse pijnsyndromen van bot- en/of kraakbeenoorsprong vb. Syndroom van Tietze 

(bewegingsgebonden, drukgevoelig) 

 tumordoorgroei (Pancoast syndroom) 

o psychogeen 

 hyperventilatie (jonge mensen, typisch resultaat op bloedgasanalyse) 

 angstsyndromen 

 

Behandeling 

 3 mogelijke behandelingen igv stabiele angor pectoris 

o PCI (percutane coronaire interventie) = PTCA (percutane transluminele coronaire 

angioplastie) 

o CABG (coronary artery bypass grafting): coronaire overbruggingen  

o medicamenteuze behandeling 

 symptomen verlichten  

 degelijke levenskwaliteit bereiken  

 steeds behandelingskeuze baseren op te verwachten baten vd ingreep, mogelijke risico’s vd 

ingreep en patiënt-specifieke risicofactoren 

o vb. letsel op 1 bloedvat (ééntaksziekte): voorkeursbehandeling meestal PCI indien letsel 

veilig en goed bereikbaar is met katheters 

o vb. 87-jarige oude dame met zwaar diffuus aangetaste kransslagaders kan té groot risico 

vormen voor zowel CABG of PCI → vaak medische behandeling alleen  

o vb. jongere mensen (55 – 60 jaar) met diffuus zieke bloedvaten: bij herhaalde PTCA’s 

slechtere langetermijnprognose dan igv meteen CABG dus vaak meteen chirurgisch 

o klinische praktijk: elk geval apart beoordeeld door cardioloog en cardiochirurg om samen 

meest gepaste therapie op te starten (Heart-team overleg) 

 PCI = PTCA: ballondilatatie + stenting van coronaire vernauwingen 

o weinig invasieve procedure, pt kan snel naar huis 

o vss types en soorten stents beschikbaar 

o enkelvoudige letsels op goed bereikbare plaatsen w met PCI behandeld 

o niet goed geschikt voor PCI technieken: meerdere letsels, complexe letsels op belangrijke 

bifurcaties, diffuus zieke bloedvaten, … 

 pt’en w dan verwezen voor CABG of worden medicamenteus behandeld 

 coronaire bypasschirurgie (CABG) 

o veneuze bypassen 

 v. saphena magna w uit been gepreleveerd en ingehecht op aorta ascendens enerzijds 

en kranslagader anderzijds (distaal vd stenose) 

 zo w overbrugging vh aangetaste segment bekomen 

 met 1 vene-segment kunnen vss coronairen verbonden worden (jump-greffe) 

 belangijk nadeel: door hypertrofie vd intima ontstaan vernauwingen in vene 

 omdat venen niet gemaakt zijn om te weerstaan aan heel hoge drukken 

 blijven dus maar goed functioneel gedurende ong. 10 – 15 jaar → voor jonge pt’en 

is dit geen goede optie 

o arteriële bypassen 

 veruit meest frequent gebruikte arteriële greffe: a. mammaria (a. thoracica interna) 

 loopt parasternaal L en R: kunnen beiden gebruikt worden 

 kan zowel gesteeld als vrij gebruikt w 

 gesteeld: arterie blijft proximaal verbonden aan slagader vanwaar ze aftakt (igv 

a. mammaria is dit a. subclavia) 

 vrije greffe w volledig losgemaakt → moet dan proximaal op aorta of op andere 

arterie w vastgemaakt 

 met 1 a. mammaria kunnen soms meerdere kransslagaders overbrugd w als lengte 

vd arterie dit toelaat 

 andere bruikbare arteries 

 a. gastro-epiploïca  

 a. radialis (moet uiteraard altijd als vrije greffe gebruikt w) 
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 gemiddeld aantal bypassen dat aangelegd w bij CABG is ongeveer 3 

 arteriële bypassen kunnen levenslang open blijven 

 oudere pt’en (> 75 – 80jaar): vaak één mammaria en verder veneuze bypassen 

 bij jongere pt’en probeert men alle overbruggingen te maken met arteriële greffen 

o methodologie voor aanbrengen vd overbruggingen is grondig gewijzigd laatste jaren 

 vroeger: altijd aanschakelen hart-long machine en stilleggen vh hart waarna nodige 

overbruggingen werden gemaakt 

 laatste jaren: technieken om overbruggingen aan te brengen op kloppend hart 

 stabilisatoren gemaakt die beperkte zone vh hart stabiliseren waarbinnen dan 

overbrugging kan aangelegd w  

 voordeel vd ‘off-pump’ technieken: complicaties vh gebruik vd hart-long machine 

vermijden 

 correctie van post-infarct verwikkelingen 

o LV aneurysma: uitstulping vd LV door necrose vh spierweefsel 

 geeft dikwijls aanleiding tot  

 trombose met embolisatie 

 hartsdecompensatie  

 ritmestoornissen 

 heelkundige techniek: resectie vh ventrikelaneurysma en terug sluiten vd ventrikel 

o post-infarct VSD (ventrikel septum defect): ontstaat door necrose vh septum 

 geeft aanleiding tot decompensatie tgv massieve links-rechts shunt → pt’en evolueren 

vlug naar shock en moeten onmiddellijk geopereerd w  

 sluiting vh VSD gebeurt met synthetische patch 

o post-infarct mitralis insufficiëntie: ontstaat tgv dysfunctie of necrose vd papillairspier 

 als papillairspier afscheurt tijdens acuut infarct: pt evolueert snel naar shock → 

onmiddellijke ingreep nodig 

 mitralisklep moet hierbij vaak vervangen w 

o ventriculaire aritmieën 

 treden op in ischemische zones 

 medisch oncontroleerbare en gevaarlijke aritmieën: behandelen door implantatie 

automatische defibrillator: AICD (automatic implantable cardiac defibrillator) 

 

Klepchirurgie 

 

Klepziekten  

 tasten vnl aorta- en mitralisklep aan: staan onder zwaarste hemodynamische belasting  

 tricuspiedklep w veel minder snel primair aangetast maar kan insufficiëntie vertonen 

secundair aan lang bestaand aorta- en/of mitraalkleplijden (met pulmonale hypertensie) 

 pulmonalisklepaantasting: zeldzaam behalve bij congenitale hartafwijkingen (vb. tetralogie 

van Fallot) 

 

Oorzaken van kleplijden 

 acuut gewrichtsreuma: aandoening die begint met ernstige keelontsteking met β-

hemolytische streptokokkenen 

o er ontstaan ook ontstekingen van diverse gewrichten → benaming ‘gewrichtsreuma’  

o tijdens doormaken vd ontsteking maakt lichaam antistoffen aan → schadelijk voor 

klepweefsel → pt’en ontwikkelen later kleplijden 

o pathologie komt nog weinig voor in Westerse wereld maar blijft zeer prominent in 

ontwikkelingsgebieden 

 degeneratie: aantasting vd kleppen door slijtage en ouderdom 

o kleppen gaan op 1 dag 100.000 keer open en dicht → pure mechanische slijtage met 

verkalking vd klep is niet zo verwonderlijk 

o op jonge leeftijd komt kleplijden dus niet zo veel voor (uitz. congenitale oorzaken) maar 

toename vanaf 55 jaar 

 congenitale afwijkingen: aangeboren defecten (slecht gevormde kleppen)  
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o functioneren op kinderleeftijd nog behoorlijk maar beginnen vanaf leeftijd 40 – 50 jaar 

vroegtijdig te degenereren 

o beste voorbeeld: bicuspiede aortaklep (komt voor bij 1/100 mensen) 

 endocarditis: bacteriële infectie vd hartkleppen 

o bacteriële groei op klep organiseert zich in vegetaties → kunnen emboliseren in circulatie 

o vaak w diagnose laat gesteld na lange periodes van koorts en algemeen onwelzijn 

 ischemische klepafwijkingen: na infarct waarbij papillairspieren vd mitralisklep afscheuren → 

massieve mitralisinsufficiëntie 

 traumatisch: zeldzaam 

o meestal gevolg van stomp thoracaal trauma (decelleratietrauma!) 

o praktisch steeds tricuspiedklep: doorscheuren chordae of papillairspier 

 

Fysiopathologie 

 

Inleiding 

 echocardiografie: hoeksteen in diagnose en oppuntstelling van kleplijden 

o met transthoracale echo kan je alle hartkamers visualiseren (meestal voldoende) 

o indien twijfel of ernstiger: transoesofageale echo kan gedaan w 

 iets invasiever 

 maar nog beter beeld vd hartkamers 

 klepaantasting kan onderverdeeld w in 

o stenose: klep opent onvoldoende en belemmert bloedstroom 

o insufficiëntie: klep lekt 

o gemengd kleplijden: combinatie van stenose en insufficiëntie 

 meest voorkomende verworven vormen kleplijden: aortastenose en mitralisklepinsufficiëntie 

 

Aortaklepstenose 

 klep opent onvoldoende → ventrikel moet veel meer arbeid moet verrichten om klep open te 

duwen en bloed te ejecteren 

o drukgradiënt: kan > 100 mmHg zijn 

o gevolg: hartspier sterk gaat hypertrofiëren 

o DUS concentrische linker ventrikel hypertrofie door chronische druk-overbelasting 

 mogelijke symptomen en gevolgen  

o angor: spier w té hypertroof → krijgt onvoldoende oxygenatie door coronairen (die perfect 

normaal kunnen zijn) 

o syncope 

 debiet doorheen stenotische aortaklep is geplafonneerd op bepaald maximaal debiet → 

bij lichte inspanning kan lichaamsperfusie even te kort schieten: hersenen zijn 

hiervoor meest gevoelige orgaan 

o ritmestoornissen: geleiding in hypertrofe spier verloopt abnormaal 

o plotse dood 

 echocardiografie  

o visueel stenotische aortaklep (die vaak erg verkalkt voorkomt) in beeld brengen 

o met doppler kan flowsnelheid doorheen w worden gemeten 

 hoe sneller flow, hoe ernstiger stenose 

 normale aortaklep en normaal hartdebiet: flowsnelheden tot 1 m/s  

 erg stenotische aortakleppen: flowsnelheden tot 4 m/s en meer 
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 flowsnelheid omgerekend naar drukgradiënt: hoeveelheid druk ‘verloren’ door stenose 

 drukgradiënt kan ook invasief gemeten w tijdens hartkatherisatie: meting vd druk 

LV en boven aortaklep 

 bij gemiddelde gradiënt van > 40 – 50 mmHg: ernstige aortaklepstenose die 

verdere behandeling vereist, zeker als pt symptomatisch is 

 behandeling: klepvervanging 

 

Mitralisklepinsufficiëntie 

 oorzaken 

 regurgitatie van bloed naar LA 

o LA w op erg overbelast met volume → atrium gaat uitzetten 

o LV lijdt ook onder lekkage want bij volgende hartslag komt volume terug in LV  

 futiele cyclus 

 volume-overbelasting vh LV 

 mogelijke symptomen en gevolgen 

o dyspnee en vermoeidheid 

 eerst bij inspanningen, later ook in rust 

 LA constant overvuld → afvoei uit pulmonale venen moeilijk → longstuwing en dyspnee 

o VKF: overbelaste voorkamer zet uit en contraheert niet meer ritmisch 

 risico voor vorming stolsels en perifere thrombo-embolische fenomenen 

o hartfalen: LV geraakt uitgeput door vele niet-efficiënte werk en begint te falen 

 echocardiografie: bepaling van 

o ernst vd insufficiëntie  

o weerslag ervan op LA en LV 

o kwantificatie vh regurgiterend volume  

 bij ernstige mitralisinsufficiëntie gepaard met symptomen of met beginnende LV dilatatie: 

indicatie tot interventie 

 

Aortaklepinsufficiëntie  

 leidt tot volume-overbelasting vh LV door regurgitatie van bloed bij iedere diastole 
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 leidt tot  

o dyspnee, vermoeidheid  

o potentiële evolutie naar hartfalen 

 

Mitralisklepstenose  

 komt vooral vnl reumatische basis → in onze westerse regio’s minder frequent 

 stenose leidt tot zeer belangrijke uitzetting van LA → VKF en thrombo-embolische fenomenen 

 

Tricuspiedkleppathologie 

 meest frequente aandoening vd tricuspiedklep: insufficiëntie secundair aan lang bestaand 

aorta- en /of mitraliskleplijden 

o door chronische volume-overbelasting of pulmonale hypertensie: gradueel dilatatie EV en 

tricuspiedklepannulus → regurgitatie  

o kan vrij eenvoudig hersteld w als toch ingegrepen w voor linkszijdige kleplijden 

 primair tricuspiedkleplijden of tricuspiedklepstenose: beide vrij zeldzaam 

 

Klepchirurgie 

 bij klepchirurgie: hart w stilgelegd (hart-longmachine) 

 vss mogelijkheden: klep kan 

o hersteld w = plastie of reconstructie 

o vervangen w door  

 klepprothese (kunstklep) 

 soms homogreffe (= menselijke donorklep) 

 klepreconstructie 

o vnl mogelijk voor mitralis- en tricuspiedklepinsufficiëntie (stenotische kleppen zijn 

moeilijker te herstellen) 

o bij reconstructie van klep w eigen klepweefsel voor groot deel bewaard 

 is algemeen beter voor globale hartfunctie 

 pt moet meestal geen anticoagulantia nemen (tenzij igv andere indicaties vb. 

gelijktijdig voorkomen VKF) 

o vss technieken zijn mogelijk 

 simpelste vorm mitralisklepherstel 

 als mitralisklepinsufficiëntie is opgetreden puur tgv dilatatie 

 verkleinen vd diameter vd mitralisklep dmv ring → dilatatie is opgeheven en 

mitralisklep kan terug perfect sluiten 

 igv ziek deeltje mitralisklep 

 mitralisklep heeft heel wat reserve: je kan zieke deel gewoon verwijderen en dan 

terug sluiten (mitralisklepvalvuloplastie)  

 op einde vd operatie w altijd ring geplaatst om geheel bij elkaar te houden 

 er bestaat apart ringetje waarmee je gedilateerde tricuspiedklep kan herstellen 

 belangrijk voor pt want lage druk omgeving: als je daar kunstklep zou plaatsen is 

dit nog veel meer trombogeen dan aan andere zijde 

o klepherstel w vaak afgerond met plaatsen van kunststofring rondom klep: om alle 

klepdelen goed bijeen te houden → recidief insufficiëntie tegengaan 

 klepvervanging door kunstklep 

o stenotische kleppen moeten bijna altijd verwijderd w → vervangen door kunstklep 

o kunstkleppen kunnen mechanisch of biologisch zijn 
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 mechanische kleppen  

 vervaardigd uit carbon (koolstofpolymeer) 

 voordelen 

 goede hemodynamische functie 

 zeer duurzaam, gaan levenslang mee 

 géén mechanisch falen 

 nadelen 

 trombogeen: risico op klepthrombose en/of trombo-embolische fenomenen 

 nood aan levenslange anticoagulantia (vb. Marcoumar) 

 klikkend geluid 

 biologische kleppen  

 van dierlijk materiaal gemaakt (varken of rund): dierlijk weefsel is gefixeerd met 

glutaaraldehyde → immunogeniciteit vh xenogene weefsel zeer sterk gereduceerd  

 varken heeft hart dat perfect lijkt op die van ons: zeker aortaklep 

 aorta w handmatig ingehecht op frame → 3 perfect mooie aortaklepbladen  

 w niet afgestoten door mens want weefsel is gefixeerd met glutaaraldehyde: 

zorgt voor cross-linking alle eiwitten die erin zitten → niet meer immunogeen 

 voordelen 

 goede hemodynamische functie 

 geen nood aan anticoagulantia 

 nadelen 

 beperkte duurzaamheid: degeneratie biologisch materiaal na 10 – 15 jaar, soms 

sneller 

 jonge pt’en: zeer snelle verkalking en degeneratie vd klep 

 degeneratiesnelheid van biologische hartkleppen is hoog bij kinderen en 

jonge volwassenen maar daalt sterk met toenemende leeftijd  

o verschillen in voor- en nadelen leiden tot houding in ZH tov pt’en die kunstklep krijgen 

 pt’en < 60 – 65 jaar: mechanische klep 

 mensen > 60 – 65 jaar: biologische klep 

 uitzonderlijke gevallen: toch biologische klep bij jongere pt’en 

 jonge vrouwen met kinderwens (Marcoumar is teratogeen) 

 ernstige contra-indicatie voor anticoagulantia (ernstige maagulcera, risico op 

hersenbloeding, …) 

 pt’en < 60 jaar maar met beperkte levensverwachting door zware comorbiditeit 

 verblijf in ontwikkelingsgebied (want geen follow-up antistolling) 

o voordeel bij biologische kleppen van niet moeten nemen anticoagulantia op langdurige 

basis: niet te onderschatten want deze medicatie draagt belangrijk risico (maagbloeding, 

hersenbloeding, …) op lange termijn 

 homogreffe (menselijke donorklep) 

o soms nuttig om aortaklep te vervangen door homogreffe 

o w bekomen vanuit homogreffe-bank: homogreffen w geprepareerd uit multi-orgaan 

donoren waarbij hart niet gebruikt werd 

o voordelen 

 gaat niet gepaard met afstotingsverschijnselen  

 gaat iets langer mee dan biologische klep 

o nadelen 

 implantatie is moeilijker  

 gepaste homogreffe is niet steeds beschikbaar 

o ‘Ross-operatie’: speciale techniek voor jonge pt met aortaklepaantasting 

 pulmonalisklep (die meestal goed is en hard op aortaklep lijkt) w in 

plaats vd aortaklep gezet 

 in plaats vd pulmonalisklep w pulmonalis-homogreffe gezet 

 transkatheter kleppen (TAVI) 

o sterke toename in toepassing deze techniek 
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o biologische kleppen w gemonteerd op lange katheter die vanuit lies of vanuit thorax w 

ingebracht → ter plaatse vd eigen zieke aortaklep: klep w ontplooid onder druk 

o veel voordelen 

 pt moet niet aangesloten zijn op hart-long machine 

 kan via kleine incisie in lies of linker thorax 

 pt kan al direct aan revalidatie beginnen 

o nadeel: eigen zieke, vaak sterk verkalkte aortaklep blijft ter plaatse → veroorzaakt soms  

 paravalvulaire lekkage  

 vroegtijdig falen vd geplaatste biologische klep 

o daarom w momenteel techniek voorbehouden voor  

 oudste patiënten  

 pt’en met veel comorbiditeit en eerder beperkte levensverwachting 

 specifieke klepgerelateerde verwikkelingen 

o kleptrombose en evt geassocieerde trombo-embolen 

 tromboseren en evt emboliseren trombus gevormd thv oppervlak mechanische klep 

 voornaamste oorzaak: slecht geregelde anticoagulatie 

o bloedingen 

 gastro-intestinaal, hersenen, … 

 vnl tgv anticoagulatietherapie 

o paravalvulair lek: lekkage langsheen klepring 

 tgv loskomen vd klep 

 vnl bij oudere patiënten met fragiele klepring 

o endocarditis 

 vroegtijdige endocarditis (binnen 6m na operatie): meestal peri-operatieve besmetting 

 laattijdige endocarditis: meestal gevolg van infectie elders in lichaam 

 iedere pt met kunstklep heeft antibioticadekking nodig als profylaxe bij bepaalde 

ingrepen, onderzoeken en tandheelkunde (richtlijnen endocarditis profylaxie) 

 endocarditis van kunstklep  

 gekenmerkt door zeer hoge mortaliteit  

 kan gepaard gaan met abcessen, septische embolen, klepdestructie 

o klepdysfunctie 

 voor mechanische kleppen meestal gevolg van thrombose of weefselovergroei 

 voor bio-kleppen: gevolg van degeneratie en verkalkingen  

 

Hartfalen en transplantatie 

 

Inleiding  

 hartfalen: toestand waarin globale hartfunctie zo slecht is dat permanent symptomen 

optreden: dyspnee, orthopnee, onregelmatige pols, geen inspanningen meer mogelijk 

 pompfunctie vh hart is zo slecht dat er slechts ejectiefractie van 10 – 15% w gegenereerd 

 oorzaken zijn oa 

o ischemisch hartlijden met meerdere doorgemaakte infarcten → uitgezet hart 

o vergevorderd of onherstelbaar kleplijden 

o ernstige aangeboren afwijkingen die niet meer corrigeerbaar zijn (dus vnl igv minder 

uitgesproken defecten die niet vroegtijdig gediagnosticeerd w) 

o myocarditis (viraal) 

 vaak jonge pt’en die voordien perfect gezond waren en dan plots ernstig hartfalen 

 soms zelfs nood tot transplantatie 

o idiopathisch: veel vd jonge pt’en die op wachtlijst staan 

 veel pt’en met hartfalen w met gepaste medicatie (diuretica, ACE-inhibitoren,…) opgevangen 

→ kunnen behoorlijke levenskwaliteit genieten 

 énkel als medicatie niet meer voldoende is 

o meer ingrijpende maatregelen om hart te ondersteunen (mechanische ondersteuning) 

o als pt nog jong genoeg is en niet te veel comorbiditeit heeft: kan in aanmerking komen 

voor harttransplantatie 
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Mechanische ondersteuning van het falend hart 

 IABP = Intra-Aortic-Balloon-Pump 

o ballon met 40 cc inhoud die op katheter gemonteerd is en opgeschoven w via a. femoralis 

tot in aorta descendens 

 in aorta descendens: ballon opgeblazen in diastole en vlug afgelaten in systole 

 ECG vd patiënt w als trigger gebruikt 

 effect vd ballonpomp  

 diastolische bloeddruk w verhoogd: bloed w weggeduwd 

 toename coronaire perfusie (sterk afhankelijk vd diastolische bloeddruk) 

 naar distaal: naar organen 

 door vlug leegzuigen vd ballon in systole: ‘nabelasting’ voor hart w verminderd 

o indicaties 

 situaties waar verhoogde coronaire perfusie nodig is (vb. hartinfarct, na coronair 

chirurgie)  

 cardiogene shock: pompfunctie vh hart schiet tekort  

o complicaties 

 ischemie vh been langswaar katheter w opgeschoven 

 aortadissectie 

 slechte functie vd IABP door onregelmatig ritme 

 ECMO = Extra-Corporiële-Membraan Oxygenatie 

o is uitwendige kunstlong 

o w geplaatst bij hartfalen waarbij men verwacht dat het wat langer gaat duren 

o kan bij pt’en met ernstige oxygenatieproblemen (bilaterale pneumonie, ARDS, 

pneumectomie, …) aangesloten w om oxygenatie te voorzien 

 enkele dagen tot maximum tweetal weken 

 systeem kan functie van beide longen volledig overnemen 

o ietwat compacte vorm van kunsthart: veneuze bloed draineren, oxygeneren en 

teruggeven (maar geen groot reservoir)  

 volledig gesloten en uiteraard luchtvrij systeem 

 w ook gefilterd 

 als systeem draait: quasi volledige overname hartfunctie (debiet tot 5 L per minuut) 

o w tegenwoordig vaak geplaatst op spoed bij jonge pt’en waarbij men totaal niet weet wat 

er ad hand is → tijd winnen voor diagnose 

 mini-pompen (korte termijn, enkele dagen) 

o vss pompsystemen beschikbaar die hartfunctie in geheel gedurende enkele dagen kunnen 

overnemen 

 korte termijn pompen: Impella 
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 zuigen ahw ventrikel leeg en injecteren bloed in aorta 

 zijn miniatuurpompen 

 kunnen via katheter geplaatst w 

 nadeel: klein en moeten erg werken → kunnen max enkele weken 

 meest elegante pompjes: microschroefje dat via katheter w opgeschoven doorheen 

aortaklep → zo bloed opzuigt en terug uitstoot in aorta 

o indicaties: na hartinfarct of bij hartfalen waarbij men hoopt dat hart zal recupereren op 

termijn van enkele dagen 

 uitwendige lange-termijn pompen 

o middellange-termijn pompen: LVAD (LV assist devices) 

 vss vormen vb. Medos 

 grotere operatie nodig om ze te kunnen plaatsen 

 zijn uitwendige pompen 

 maar duurzaam en krachtig genoeg om gedurende maanden door te gaan 

o bloedpompen die hartfunctie gedurende vss weken tot maanden kunnen overnemen 

 totaal falend hart kan ondersteund w in afwachting van harttransplantatie 

 canules  

 canule in atrium (rechts, links of beide)  

 outflow greffe gehecht op arterie (a. pulmonalis, aorta of beide) 

 cannules w doorheen huid gebracht → pompkamers zelf bevinden zich uitwendig 

 toestellen laten toe om pt wakker te laten worden  

 volledige mobilisatie is moeilijk 

 pt’en kunnen soms al wat uit bed → wat conditie terugwinnen voordat ze 

harttransplantatie ondergaan 

o indicaties: alle vormen hartfalen waar harttransplantatie uiteindelijk nodig zal zijn 

 pt w 'gebridged' (ondersteund of overbrugd in tijd) naar transplantatie 

o complicaties 

 klontervorming en embolen 

 bloedingen tgv strenge ontstollingsbehandeling 

 implanteerbare lange-termijn pompen 

o ook pompkamer zelf volledig ingeplant in lichaam 

 kan volledige lichaamsdebiet ook overnemen 

 laat toe pt volledig te mobiliseren en revalideren 

 pompen w uitgerust met draagbare batterijen en een compact monitorsysteem → pt 

kan naar huis en ambulant gevolgd w → donorhart afwachten 

 enige dat lichaam nog verlaat is witte kabel: stuurkabel waarlangs volledige 

voeding + kabels naar pomp gaat 

o indicaties en complicaties: zelfde als bij uitwendige pompen 

 w meestal gebruikt bij jonge pt’en in ernstig hartfalen (die potentieel getransplanteerd 

kunnen w maar steun nodig hebben voor langere tijd) 

 er zijn pt’en die hier jarenlang mee kunnen rondlopen 

o voordeel: pt’en kunnen perfect mobiel zijn (moeten batterij extern dragen) 

o nog verkleinde versie vd krachtige pomp bestaat nu: Heartware 

 hierdoor: operatie minder ingrijpend 

 totaal implanteerbaar kunsthart (‘total artificial heart’ (TAH)) = als hart totaal verwijderd w 

en vervangen w door (dubbel) pompsysteem 

o hoog complicatieratio  

 bloeding 

 infectie  

 vnl embolisatie 

o klinische resultaten zijn minder goed dan wat bekomen kan w met implanteerbare 

pompen ter ondersteuning 

 

Harttransplantatie 

 indicaties tot harttransplantatie: chronisch hartfalen zonder beterschap met medicatie 
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o ongeacht oorzaak 

o en geen contra-indicaties: mensen moeten afgezien van hart in goede conditie zijn 

 owv beperkte beschikbaarheid donorharten: enkel transplantatie overwogen als receptor 

goede levensverwachting heeft  

o geen andere chronische aandoeningen, geen maligniteiten, … 

o bovenste leeftijdsgrens is ongeveer 65 jaar 

o contra-indicaties 

 aandoeningen die kunnen verergeren onder immunosuppresieve therapie (maligne 

aandoeningen, diabetes, belangrijke hypertensie, perifeer vaatlijden) 

 gefixeerde pulmonale hypertensie: want pulmonale hypertensie met hartfalen kan 

enkel behandeld w door gecombineerde hart-longtransplantatie 

 donorvereisten 

o ABO bloedgroep compatibiliteit met receptor + histocompatibiliteit (HLA) speelt ook rol 

o matching qua lengte en gewicht met receptor (afwijking toegelaten van +20%) 

 max 10 cm verschil 

o vrij jonge leeftijd (< 40 – 45 jaar) 

o geen belangrijke aandoeningen: cardiovasculair, infecties, tumoren, beschadigde weefsels 

door trauma, … 

 transplantorganisatie 

o transplantcoördinator per centrum organiseert in praktijk simultane uitvoering vd 

prelevatie vd donor en implantatie bij recipiënt 

 prelevatie gebeurt bijna altijd in ander ziekenhuis 

o hart is gevoelig voor ischemie → ingreep moet uitgevoerd w binnen 5 uur (inclusief 

prelevatieprocedure en transporttijd) 

o bij prelevatie: intensief donormanagement noodzakelijk 

 pt’en zijn na hersendood dikwijls hemodynamisch labiel 

o chirurgische procedure bestaat uit vier grote anastomoses 

 linker atrium 

 rechter atrium 

 aorta  

 a. pulmonalis 

o postoperatief moeten pt’en uitgewerkt geheel van immuunsuprimerende medicatie krijgen 

 meestal combinatie van vss producten (corticosteroïden, cyclosporine en azathioprine) 

 dosissen w continu aangepast en bijgestuurd 

 verwikkelingen 

o acute rejectie 

 daarom: op regelmatige tijdstippen endomyocardbiopsie nemen 

 behandeling: hogere dosissen corticosteroïden en cyclosporines 

o chronische rejectie: progressieve ontwikkeling van atherosclerose in nieuwe hart 

 aanleiding tot ischemie → pijnloos omdat nieuwe hart geen bezenuwing meer heeft! 

 jaarlijkse coronarografie w aangeraden 

o verwikkelingen secundair aan immunotherapie 

 infecties 

 vnl in eerste 6 maanden  

 vooral pulmonair bacterieel 

 maligniteit (huidtumoren, lymfomen) 

 nierfunctiebeperking (door cyclosporine) 

 hypertensie (cyclosporine) 

 corticoïde-effecten (diabetes, osteoporose, maagzweer) 

 beenmergsuppressie (azathioprine) 

 huidige resultaten vd harttransplantatie: sinds verbetering van immunosuppresiva (oa 

invoering cyclosporines) aanzienlijk verbeterd  

o 5-jaarsloverleving > 80%  

o operatieve mortaliteit is ong 5% 
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Aortapathologie 

 

Aneurysma van de aorta ascendens 

 aneurysmatische dilatatie vd aorta ascendens kan geïsoleerd voorkomen of geassocieerd met 

kleppathologie 

 oorzaak vd dilatatie  

o vaak ongekend  

o slechts zelden geassocieerd met atherosclerose (itt abdominaal aorta aneurysma dat 

sterk aan atheromatose gerelateerd is) 

 gedilateerde aorta op zich geeft weinig tot geen symptomen  

o kan lang ongediagnosticeerd blijven 

o ontdekking vaak per toeval bij onderzoeken (echocardio, CT, …) voor andere redenen 

 in afwezigheid geassocieerde kleppathologie: dilatatie vd aorta ascendens tot 55 mm 

aanvaardbaar 

o daarboven: indicatie tot vervanging vd aorta ascendens door kunststof greffe (dacron) 

 want dat is limiet waar grens van elasticiteit vh bloedvat bereikt w 

 zolang diameter niet bereikt w: jaarlijkse opvolging met beeldvorming via 

echocardiografie en/of CT volstaat 

o grens is iets lager als pt ook nog andere indicatie voor hartoperatie heeft: 45 mm 

 

Type A aortadissectie 

 types dissecties 

o dissectie vd aorta ascendens = type A dissectie 

o dissectie vd aorta descendens alléén = type B dissectie 

o onderscheid is van cruciaal belang 

 type B dissecties ontstaan meestal door intimascheur net distaal vd linker a. subclavia 

 bij type A dissectie (ong 75% van alle aortadissecties): dissectie heel vaak ontstaan 

thv aorta ascendens → zet zich verder over ganse aorta 

 vaak tot aan iliacale bifurcatie 

 symptomen 

o kan heel divers zijn afhankelijk van welke zijtakken vd aorta betrokken geraken (occlusie) 

bij dissectie 

o hevig scheurende thoracale pijn uitstralend naar interscapulair is wel vaak aanwezig 

 type A dissecties: indicatie voor urgente (!) cardiochirurgie owv acute gevaar tot 

o doorsijpelen van bloed naar pericard → acute harttamponade 

o in gedrang komen coronaire circulatie (dissectie rond coronaire ostia) → myocardinfarct 

o uitzakken vd dissectie tot rond aortaklep → acute, massieve aortaklepinsufficiëntie  

 dringende chirurgie is nodig om fatale gevolgen te voorkomen 

o intentie vd ingreep: vervangen van dat stuk aorta waar intimascheur zich bevindt 

o aortaklep moet vaak mee vervangen of hersteld w 

o als intimascheur zich in aortaboog bevindt: ingreep met volledige circulatiestop nodig ter 

vervanging vd aortaboog 

 

Pericardpathologie 

 

Inleiding 

 pericard = fibreuze structuur die hart omringt 

 tss pericard en hart (epicard): dunne vloeistoflaag (pericardvocht) 

 druk in pericard is subatmosferisch en erg gelijkend op intrapleurale druk 

o net als intrapleurale druk: pericardiale druk zakt bij inspiratie 

o als pericardvocht in volume toeneemt: intrapericardiale drukken stijgen snel 

 pericard is weinig tot niet compliant: vanaf 50 cc vocht krijg je al belangrijke 

symptomatologie 

 toegenomen druk in pericard kan diastolische vulling vh hart erg belemmeren (acute 

pericardtamponade) 
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 verwijdering (drainage) van hoeveelheid vocht uit pericard  

 doet pericardiale drukken snel dalen 

 vermindert negatieve weerslag op hartfunctie 

 

Acute pericardtamponade 

 snelle toename vh pericardvocht (meestal door bloed) → acute pericardtamponade 

o door vulling van gesloten pericard: druk kan snel oplopen tot 20 – 30 mmHg 

o reactieve mechanismen: LA en RA druk, L en R diastolische ventrikeldruk, diastolische 

pulmonalisdruk en wedge druk w allemaal gelijk aan intrapericardiale druk 

 zo kan hart bepaalde (gereduceerde) output in stand houden 

 toenemende tamponade kan niet blijvend gecompenseerd worden → overlijden door 

gecomprommiteerde hartvulling en dalende output 

 toestand gaat gepaard met ‘pulsus paradoxus’  

o eigenlijk slechte term  

o bij normale inspiratie (zonder tamponade) daalt arteriële bloeddruk lichtjes (5 – 8 mmHg) 

en stijgt hartslag lichtjes 

 inspiratie geeft verhoogde veneuze retour naar R hart en er is pooling van bloed in 

longcirculatie → minder bloed naar LV → lager slagvolume links 

 fenomenen zijn sterker uitgesproken bij harttamponade met belemmerde vulling vd 

ventrikels → bloeddruk tijdens inspiratie zakt sterk (> 10mmHg) 

o dus geen ‘paradoxaal’ fenomeen maar fysiologisch fenomeen dat sterker uitgesproken w 

 mogelijke oorzaken van acute pericardtamponade 

o postoperatief (nabloeding) 

o penetrerende thoraxwonde 

o aortadissectie met (beginnende) ruptuur naar pericard 

o pericarditis met effusie (tumoraal, inflammatoir) 

 behandeling van acute pericardtamponade  

o drainage: via punctie of chirurgisch 

o bij traumata en dissectie moet uiteraard ook oorzakelijk gehandeld w 

 

Chronisch constrictieve pericarditis 

 is chronisch inflammatoir proces 

o pericard verdikt en comprimeert (constrictie) ventrikels 

o sommige pt’en hebben fase van acute pericarditis met thoracale pijn, koorts, 

inflammatoire parameters, … maar is niet steeds zo  

 resultaat: belemmerde diastolische vulling vh hart → gereduceerde hartfunctie 

 pt’en klagen van moeheid, kortademigheid 

 klinisch tekens: opzetting vd halsvenen, hepatomegalie, ascites, perifere oedemen 

 diagnose kan gesteld w via  

o ECG-afwijkingen 

o echocardiografie 

o CT 

o MRI 

o hartkatheterisatie 

 typisch zijn drukken in RA, diastolische pulmonaaldruk en wedge druk allemaal gelijk 

 ventriculaire drukken tonen ‘square root sign’: door plotse belemmering in diastolische 

vulling vh hart → ventrikel kan niet verder uitzetten 

 vaak blijft oorzaak vd pericarditis ongekend → mogelijke oorzaken zijn 

o bestraling voor maligne tumoren 

o na myocardinfarct 

o reumatisch lijden 

o sarcoidose 

o tuberculose 

o trauma met hemopericard 

o laattijdig postoperatief na hart/thoraxchirurgie 
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 igv ernstige weerslag op cardiale functie en/of belangrijke symptomen: chirurgische 

behandeling nodig → groot deel vh pericard kan chirurgisch weggenomen w 

o vaak zonder kunsthart 

o vaak zijn er dense vergroeiiingen met onderliggende epicard 

 

Chronische pericardeffusie 

 toestand waarbij pericardvocht zich opstapelt in chronisch ontstoken pericard 

o pericardeffusie kan tamponade-effect veroorzaken 

o langbestaande effusie kan zicht uiteindelijk organiseren → constrictieve pericarditis  

 oorzaken (meestal geen bloed maar andere fenomenen vb. inflammatoir, systeemziekte, …) 

o nierinsufficiëntie en dialyse 

o maligne tumoren (ontstaan van malige pleura- en pericarduitstortingen) 

o traumata 

o bacteriële infecties → purulente (etterige) effusie  

 behandeling 

o chronische pericardeffusie kan via punctie (pericardiocentesis) geëvacueerd w  

 punctie pericard: één vd ECG-elektroden op spuit zetten 

 igv inderdaad punctie pericard: ECG blijft zelfde 

 igv punctie myocard: ECG signaal verandert plots (owv snelle geleiding) 

o igv kans op recidief: pleuro-pericardvenster kan aangelegd w 

 via kleine incisie onder xyphoid 

 of via kleine linker thoracotomie 

 

Cardiale tumoren = zeer zeldzaam 

 

Er bestaan zowel goedaardige als kwaadaardige cardiale tumoren 

 ong 70% van alle cardiale tumoren zijn goedaardig → kunnen door massa-effect ernstige 

symptomen veroorzaken bij pt 

 kwaadaardige cardiale tumoren hebben slechte prognose 

 

Myxoma (meest frequente cardiale tumor) 

 cardiale myxomen zijn goedaardige tumoren (enige die iets minder zeldzaam is) 

 voorkomen 

o kunnen gesteeld zijn via klein steeltje of vastzitten aan wand via bredere basis 

o lokalisatie 

 kunnen in principe overal in hart voorkomen  

 vnl thv het LA met steeltje thv interatriaal septum 

o kunnen van 1 tot > 15 cm groot w  

 hebben gelei-achtige consistentie 

 door lokalisatie: kunnen obstructief effect hebben vb. thv mitralisklep 

 symptomen 

o meeste pt’en hebben geen symptomen totdat myxoom groot is 

o igv groot genoeg geworden om ergens druk of obstructie te veroorzaken 

 aritmieën 

 dyspnee 

 longoedeem  

 embolisatie fragment vd fragiele massa (CVA, perifeer embool, …) 

o distentie van mitralisklep → palpitaties, tachypnee, tachycardie, … 

o meeste myxomen w bij routine echocardiografie ontdekt als toevalsvondst 

 er bestaan syndromen met familiaal voorkomen myxomen 

 na diagnose volgt best chirurgische verwijdering 

o zeker igv embolisatie: semi-urgente behandeling aangewezen om recidief embolisatie te 

voorkomen 

o als myxoom en basis of steel volledig verwijderd kan w: volledige genezing kan  

o igv onvolledige resectie: lokale recidieven mogelijk 
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Papillair fibro-elastoma 

 goedaardige tumoren 

 gewoonlijk vrij klein in diameter; pluisachtig, stervormig aspect 

 groeien op oppervlak van vnl aorta- en mitralisklep 

 perfect goedaardig: enkel symptomen door 

o lokalisatie vb. kleplijden, obstructie coronairen, … 

o soms embolen 

 ontdekking 

o soms toevallig ontdekt bij routine echocardiografie 

o soms nadat embolisch event zich heeft voorgedaan 

 heelkundige resectie is steeds mogelijk 

o soms met bewaren vd klep 

o anders met klepherstel 

 

Rhabdomyoma (hamartoma) 

 goedaardige tumoren  

 komen vnl voor bij pt’en met tubereuze sclerose (ziekte van Bourneville) 

 vnl in ventrikels 

 

Fibroma 

 goedaardige tumoren 

 lijken op myomen die voorkomen in baarmoeder 

 komen voor in myocard: vaak in interventriculair septum 

 igv symptomen: indicatie om te reseceren 

 

Lipoma 

 goedaardige tumoren  

 komen vnl in interatriaal septum voor 

 indicatie tot operatie: enkel bij grote obstructieve letsels 

 

Teratoma 

 gewoonlijk goedaardige tumoren  

o bevatten allemaal vss weefsels 

o sommige kunnen ontaarden tot kwaadaardig gezwel 

 typisch bij pasgeboren kinderen 

 steeds indicatie om heelkundig te reseceren want  

o kunnen snel groeien (neonati kunnen redelijk belangrijke teratomen bevatten die hart 

verdringen!) 

o kunnen maligne ontaarden 

 

Maligne cardiale tumoren 

 gelukkig vrij zeldzaam 

o primair: extreem zeldzaam 

o cardiale metastasen van andere tumoren 

 soms nog behandelbaar maar hangt af van lokalisatie 

o igv in spierig deel: gewone resectie → vervangen door stukje patchmateriaal 

o igv ingroei in basis kleppen, fibreus materiaal, …: onbehandelbare, snel fatale zaak 

 sarcoma 

o kwaadaardige tumoren met zeer slechte prognose 

o vss types naargelang celtype van waaruit ze ontstaan zijn 

o itt goedaardige tumoren: sarcomen infiltreren doorheen gezonde weefsel 

 op moment diagnose: vaak al sterke ingroei in cardiale structuren → tumor niet meer 

te verwijderen 

 pt heeft vaak nog slechts enkele maanden te leven 
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Postoperatief verloop 

 

Aantal problemen of complicaties kunnen zich voordoen na cardio-chirurgische procedures 

 vaak vereisen deze problemen terugverwijzing naar cardioloog en/of cardiochirurg 

 ritmestoornissen 

o bijna alle pt’en krijgen postoperatief voldoende dosis β-blokkers 

o toch zijn postoperatieve tachy-aritmieën en snelle VKF frequent 

o behandeling kan bestaan uit  

 opdrijven vd β-blokkers 

 toedienen van amiodarone  

 soms elektrische reconversie 

 wond- en/of sternumproblemen 

o oppervlakkige wondinfecties kunnen zich voordoen → kunnen vaak met lokale 

wondzorgen gecontroleerd w 

o diepere infecties thv sternale wonde  

 kunnen gepaard gaan met sternitis en sternumloslating 

 vereist meer agressieve therapie en soms sternum-refixatie 

 laattijdige bloeding 

o vaak tgv onzorgvuldige (teveel) inname van antiaggregantia en/of anticoagulantia 

o goede dosering en therapietrouw zijn essentieel 

 pleura-uitstorting 

o door pleurale prikkeling postoperatief: soms ontstaan pleurale uitstortingen 

o behandeling 

 beperkte uitstortingen  

 diuretica  

 ademhalingskiné  

 soms kan evacuerende pleurapunctie nodig zijn 

 trombo-embolische fenomenen 

o vaak tgv onvoldoende anti-aggregantia en/of anticoagulantia 

o goede dosering en therapietrouw zijn van levensbelang 

 zeker bij pt’en met mechanische kunstkleppen: belangrijk aandachtspunt! 

 endocarditis 

o koorts en algemeen onwelzijn na (recente) klepingrepen moeten steeds aan mogelijke 

endocarditis doen denken 

o tijdige afname culturen (sputum, urine, bloed, …) kan belangrijk zijn om snel oorzakelijke 

kiem te identificeren 

o aanpak 

 blind met AB starten → later aanpassen 

 tijdige doorverwijzing is cruciaal 

 

 

 

 

 


