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o Vitale man, 82 jaar

o Ex-tabagisme, hypercholesterolemie, hemorroïden

o Geen thuismedicatie

o Verwezen door huisarts wegens 

(1) progressieve inspanningsdypnoe, orthopnoe en nycturie 

(2) systolisch geruis bij auscultatie

Casus



o Klinisch onderzoek
• BD 125/70 mmHg, pols 130-150/min, temp 36,5°C

• Onregelmatig hartritme, systolisch geruis uitstralend naar de beide carotiden

• Bibasale crepitaties

o ECG



o RX thorax

o Labo
• Hb 13,8 g/dL

• Wbc 5130/mm³, normale formule

• normale stolling

• eGFR >60 mL/min, normaal ionogram

• troponine 0,066 ng/mL (normaal <0,034 ng/mL)

• normale schildkliertests



o Echocardiografie
• Concentrisch hypertroof linker ventrikel

• Diffuse hypokinesie: ejectiefractie ± 45%

• Sclerotische (+++) aortaklep met hoge drukgradiënt  ernstige aortaklepstenose

Opname Cardiologie: 
start Lasix® IV en Fraxiparine ® 0,6 mL 2/d

o Coronarografie Right coronary artery

(“RCA”)

Left anterior descendens

coronary artery

(“LAD”)

Circumflex

coronary artery

(“CX”)

“Hoofdstam”

Aorta



Diagnose

82-jarige man in goede algemene conditie met eerste episode 
van hartfalen op basis van:

1. ernstige aortaklepstenose met linker ventrikel dysfunctie

2. 3-taks coronairlijden



Vraag 1: beleid?

1. “Conservatieve” houding:
reconversie atriale fibrillatie + medicamenteuze behandeling hartfalen

2. Percutane revascularisatie (“multivessel PCI”)

Conservatief voor kleplijden wegens hoge leeftijd van patiënt

3. “Volledige” behandeling: revascularisatie + klepvervanging



1e luik: Aortaklepstenose

o Meest frequente valvulopathie wereldwijd

o Prevalentie matige tot ernstige stenose
• 50 - 59 jaar = 0,2%

• >75 jaar = 5% 

• >80 jaar = 9,8%

o Pathofysiologie onduidelijk (aging!)
• Risicofactoren = coronair lijden (arteriële hypertensie, dyslipidemie, diabetes mellitus, tabagisme)

• Bicuspide aortaklep

o Progressieve ziekte
• vernauwing met 0,1 cm²/jaar  follow-up !!

Manning WJ. JAMA 2013



Kliniek

Ontstaat LAATTIJDIG
• Normale opening aortaklep = 3 - 4 cm²

• Symptomen/tekens bij >70% stenose (<1 cm²)

Alarmtekens

1. angina pectoris 

2. (pre-)syncope bij inspanning

3. hartfalen

Behandeling !



Evolutie

Geen adequate medische therapie

PARTNER trial - NEJM 2010

- Lancet 2015

Ross J & Braunwald E. Circulation 1968



Aanpak

ACC/AHA guidelines 2008

ESC/EACTS guidelines 2012

2

3

1 4 snelle progressie
transvalvulaire velocity ≥0,3 m/s per jaar

5 zéér ernstige stenose  
drukgradiënt ≥100 mmHg



30-dagen mortaliteit “geïsoleerde” aortaklepvervanging <70 jaar: 1 - 3%
≥70 jaar: 4 - 8%

o Mechanische prothese
• duurzaam ++

• ↑ trombogeen: anticoagulatie ad vitam
contra-indicatie NOAC !!!

o Bioprothese
• ↓ duurzaam: 

 >70 jaar  10 - 20 jaar

 <50 jaar  5 - 10 jaar

• ↓ trombogeen

“klassieke” chirurgie



o inoperabele patiënt

 klasse 1 indicatie

Transcatheter aortic-valve replacement (TAVR)

PARTNER trial - NEJM 2010



o inoperabele patiënt

 klasse 1 indicatie

o operabele “high risk” patiënt

 klasse 2a indicatie

Transcatheter aortic-valve replacement (TAVR)

PARTNER high-risk trial - NEJM 2011



PARTNER 2 trial - NEJM 2016NOTION trial - JACC 2015

o Patiënten met “intermediate” risico

 TAVR non-inferior t.o.v. heelkunde

Transcatheter aortic-valve replacement (TAVR)



o Prevalentie matige tot ernstige aortaklepstenose + significant coronair lijden
• >75 jaar = 50% 

• >80 jaar = 65%

o Heelkundige klepvervanging + CABG = “historische” gouden standaard 
ACC/AHA guidelines 2014; ESC guidelines 2012

Postoperatieve mortaliteit ± 10%

Hybride procedure 

• heelkundige klepvervanging + PCI 

• TAVR + PCI

geen prospectief gerandomiseerde data

timing? sequentieel of gelijktijdig? type stent? anti-trombotica? ...



Vraag 1: beleid?

1. “Conservatieve” houding:
reconversie atriale fibrillatie + medicamenteuze behandeling hartfalen

2. Percutane revascularisatie (“multivessel PCI”) 

Conservatief voor kleplijden wegens hoge leeftijd van patiënt

3. “Volledige” behandeling: revascularisatie + klepvervanging



Vraag 2

Atriale fibrillatie + CABG + aortaklep bioprothese

Beleid bij ontslag?

1. Aspirine monotherapie

2. Aspirine + vitamine K antagonist (VKA)

3. Aspirine + NOAC



2e luik: Anticoagulantia

o Atriale fibrillatie
• Meest voorkomende aritmie

• Lifetime risk = 16%
 Verenigd Koninkrijk prevalentie 7.2% bij patiënten ≥ 65 jaar

 Verenigde Staten prevalentie 2.5 miljoen patiënten in 2014  16 miljoen patiënten in 2050

Stroke = belangrijkste complicatie
• 25% eerste manifestatie van atriale fibrillatie!

• Risico paroxysmale = long-standing persisterende = permanente atriale fibrillatie

 Belang adequate anticoagulatie

 Aspirine = geen plaats in primaire noch secundaire preventie !!!



Anticoagulantia

Lip GY. Lancet 2012.

geen anticoagulatie



Anticoagulantia

Pisters R. Chest 2010



Ruff CT. Lancet 2014

Pradaxa®

Xarelto®

Eliquis®

Lixiana®



ESC guidelines 2016

Atriale fibrillatie met indicatie voor anticoagulatie

 NOAC te verkiezen boven vitamine K antagonist

tenzij contra-indicaties:

• matig tot ernstige mitralisklepstenose (“valvulaire atriale fibrillatie”)

• mechanische hartklep

• ernstige nierinsufficiëntie
 eGFR < 25-30 mL/min



Xarelto®

Eliquis®

Lixiana®

Pradaxa®



Casus

o CHA2DS2-VASc = 4 (risico stroke ±4% per jaar)

o HASBLED = 1

 indicatie anticoagulatie: start NOAC (Eliquis®)

 aangezien concomitant coronair en valvulair lijden: start aspirine

geen prospectief gerandomiseerde data

“expert opinion”:associatie aspirine tot stabiel coronair lijden 

(1 jaar)



Vraag 2

Atriale fibrillatie + CABG + aortaklep bioprothese

Beleid bij ontslag?

1. Aspirine monotherapie

2. Aspirine + vitamine K antagonist (VKA)

3. Aspirine + NOAC

Casus:

• Eliquis® 5 mg 2/d

• Asaflow ® 80 mg 1/d

• Bisoprolol 2,5 mg 1/d

• Burinex ® 1 mg 1/d

• Atorvastatine 80 mg 1/d



Casus

Hartfalen

Aortaklepstenose

+

Coronair lijden

+

VKF

CABG 

+ 

AVR

Bloedverlies per anum +++
• Hb 6,6 g/dL

• lactaat 1,3 mmol/L

• normale stolling

• normale nierfunctie en ionogram

Digestief nazicht

• Gastroscopie: normaal

• Rectoscopie: actief bloedende hemorroïden

• Linker colonoscopie:

 3 poliepen t.h.v. het colon descendens  endoscopische resectie

 1 grote sessiele poliep t.h.v. de milthoek  geen resectie mogelijk, biopten genomen



Vraag 3

Indicatie voor anticoagulatie, maar laag-digestieve bloeding

Beleid?

1. Verderzetten anticoagulantia

2. Tijdelijk stoppen anticoagulantia, nadien herstart

3. Definitief stoppen anticoagulantia



Vraag 3

Indicatie voor anticoagulatie, maar laag-digestieve bloeding

Beleid?

1. Verderzetten anticoagulantia

2. Tijdelijk stoppen anticoagulantia, nadien herstart

ESC guidelines 2016



Vraag 4

Endocarditisprofylaxe bij colonoscopie + biopsie?

1. Ja

2. Nee



Casus

Recidief anemie
• Hb 7,3 g/dL, microcytair, ferriprief

• lactaat 1,4 mmol/L

• normale nierfunctie en ionogram

Tubulair adenoom
Anatomopathologie

Hartfalen

Aortaklepstenose

+

Coronair lijden

+

VKF

CABG 

+ 

AVR

Hemorroïden (+++)

+

4 poliepen thv colon descendens

Transfusie

Anticoagulantia verder

Bloedverlies per anum

Stop Eliquis®

Asaflow verder

Patiënt weigert heelkunde



Casus

Tubulair adenoom
Anatomopathologie

Hartfalen

Aortaklepstenose

+

Coronair lijden

+

VKF

CABG 

+ 

AVR

Hemorroïden (+++)

+

4 poliepen thv colon descendens

Transfusie

Anticoagulantia verder

Bloedverlies per anum

Recidief anemie

Transfusie

Stop NOAC

Verwardheid en fatische stoornissen
subfebrilitas (37,5°C)

• CRP 140 mg/L

• Wbc 14300/mm³, neutrofilie

• lactaat 1,4 mmol/L

• Hb 9,4 g/dL



Vraag 5

Diagnose?

1. Ischemisch CVA

2. Hemorragisch CVA

3. Endocarditis met cerebrale embolisatie



MRI hersenen

Transoesofagale echocardiografie

Hemoculturen positief voor Enterococcus faecalis



3e luik: Endocarditis

o Zeldzaam: incidentie 3 - 10 per 100 000 patiënten

o 1-jaars mortaliteit = 30%

o Ontwikkelingslanden

• reumatisch kleplijden

• streptokokken

o “Rijke” landen
• invasieve procedures 

• co-morbiditeit (diabetes, dialyse, HIV)

• IV drug abusus

• stafylokokken, enterokokken
fungi (!)

Selton-Suty C. Clin Infect Dis 2012



Endocarditis

o Gram positieve kokken in 90% van de gevallen

o Bacteriëmie met Staphylococcus aureus 
 25 - 30% endocarditis !!

o Toenemend probleem bij kritisch zieke patiënten
ook Aspergillus spp.

o Diagnostisch probleem

Cahill TJ. Lancet 2016



Diagnostiek: Duke criteria

Pathologie

cultuur of histologie van vegetatie/abces  gouden standaard

Kliniek
I. Majeure criteria

1. positieve hemoculturen

2. positieve echocardiografie

II. Mineure criteria

1. predispositie

2. koorts

3. vasculair fenomeen

4. immunologisch fenomeen

5. positieve hemoculturen

Diagnose endocarditis

o 2 majeure criteria

o 1 majeur + 3 mineure criteria

o 5 mineure criteria



Diagnostiek: Duke criteria

Pathologie

cultuur of histologie van vegetatie/abces  gouden standaard

Kliniek
I. Majeure criteria

1. positieve hemoculturen

2. positieve echocardiografie

II. Mineure criteria

1. predispositie

2. koorts

3. vasculair fenomeen

4. immunologisch fenomeen

5. positieve hemoculturen

Diagnose endocarditis !



Endocarditis klepprothese

o 3 - 4% binnen de 5 jaar na chirurgie

o Mechanische klep = biologische klep

o Mortaliteit 50%

o Moeilijke diagnostiek !!
• atypische presentatie

• lagere sensitiviteit echocardiografie

 3D-echocardiografie

 Cardiale CT

 (WBC) SPECT-CT

 (18F-FDG) PET-CT

Sensitiviteit Duke score van 70  97% Cahill TJ. Lancet 2016



Beeldvorming hersenen

septische “metastasen” in 60 - 80% van de gevallen !!! 

(Hess A. Am J Neuroradiol 2013)



Casus

Behandeling

1. Urgente trombectomie a. cerebri media rechts  neurologische recuperatie

2. Antibiotica intraveneus

• ampicilline + gentamycine

• totale behandelingsduur van 6 weken

3. Heelkundige vervanging aortaklepprothese

• ongecontroleerde infectie (abces)

• preventie embolie



Remember vraag 4

Kon endocarditis vermeden worden?
Profylaxe bij colonoscopie + biopsie?



ESC guidelines 2015

o Amoxicilline 1x 2 g per os (of IV)

o Clindamycine 1x 600 mg per os (of IV)



2008

Dayer MJ, Lancet 2015



Dayer MJ, Lancet 2015



Take home messages

1. Aortaklepstenose is een frequente oorzaak van hartfalen.
Behandelingsopties bij geriatrische patiënten nemen toe!

2. Anticoagulantia voor stroke preventie bij atriale fibrillatie bij de 
geriatrische patiënt blijft een heikel punt.
Voor- en nadelen moeten nauwgezet afgewogen worden!

3. Denk aan endocarditis bij koorts en onderliggend kleplijden!


