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Casus: Man, 82 jaar

Voorgeschiedenis: hypertensie, diabetes (met 

retinopathie, neuropathie en nefropathie), COPD 

gold II

Klachten: Sinds een aantal maanden toenemende 

klachten van dyspnoe bij inspanning. NYHA 2-3. 

Geen POB.

Medicatie: ascal, ACE-remmer, hydrochloorthiazide, 

statine, metformine, insuline, inhalaties, temazepam

Lichamelijk onderzoek: RR 160/90 mmHg, pols 

84/min, sat 97%, cor: normale harttonen, systolische 

souffle 4/6, PM 2e IC rechts met uitstraling naar

carotiden, pulm: VAG met licht verlengd piepend 

experium, abd: g.b., mild oedeem bdz



Casus: Man, 82 jaar

Laboratorium: HbA1c 56, Creat 160, eGFR 35, BNP 

60, Hb 7

ECG: SR, 65/min. Trage r-progressie over de 

voorwand.

X-thorax: laagstaande longgrenzen, iets vergroot 

hart, geen pleuravocht

Echo cor: 

Normale LV-functie, LA ernstig gedilateerd. 

Ernstige Ao-stenose, AVA 0,53, PG 54 mmHg

Hooguit matige MI

Conclusie: ernstige aortaklepstonse



Aortaklepstenose

Normale Aortaklep Aortaklep Stenose

- Meest voorkomende vorm van hartklepziekte 
in Europa en VS

- Degeneratieve verkalking van de 
klepblaadjes

- 2-7% van de ouderen >65 jaar





Casus: Man, 82 jaar

Welke behandeling zou u voor deze patiënt inzetten?

• Medicamenteus

• Operatie



Prognose zonder operatie

• Levensverwachting bij ernstige aortaklepstenose:

– 50% na 2 jaar

– 20% na 5 jaar



Aortaklepstenose: Overleving



Levensverwachting



Operatieve opties

• Open hart operatie

– 30-40% niet verwezen i.v.m. hoog operatie risico

• Ballonvalvuloplastiek van de aortaklep

– slechts tijdelijke oplossing i.v.m. ‘recoil’ 

• TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)

film TAVI

https://www.youtube.com/watch?v=r9Uz_L7D2vw


Voor- en nadelen opties

Open hart operatie TAVI

Borstbeen Openen borstbeen Borstbeen niet geopend

Narcose Volledige narcose Geen tot lichte narcose

Hart-longmachine Hart-longmachine Geen hart-longmachine

Hartklep Verwijderen oude hartklep Biologische klep op 
bestaande hartklep

Herstel 3-6 maanden 2-6 weken

Kosten Goedkopere ingreep, echter 
meer revalidatie/nazorg

Duurdere ingreep, echter 
minder revalidatie/nazorg



TAVI

• Procedure

– Transfemoraal

– Transapicaal

– Eventueel: transcarotid of transsubclavian

• Klep

– Self-expandable

– Ballon



Indicatie TAVI

• Ernstige symptomatische aortaklep stenose

• Hoog risico voor conventionele chirurgische vervanging

– Hoge EuroSCORE of STS-score



Hoe nu verder?

• Chirurgische work-up

– Imaging technieken : TTE, TEE, CT-scan

– Hartkatheterisatie : Coronarialijden, aortogram ter visualisatie klep

– Longfunctie : Sedatie of algehele anesthesie

– Dentogeen Focus: Op indicatie

– Laboratorium : Nierfunctie, stollingsstoornissen

– ECG : Preexistente geleidings stoornissen



Casus: Man, 82 jaar, geriatrische work-up

Psychische as: 

- Beginnende cognitieve stoornissen (MMSE 26/30)

- Geen stemmingsproblematiek

Functionele as: 

- Loopt kleine stukjes met rollator, verminderde 

inspanningstolerantie en polyneuropathie, laatste jaar 

3 keer gevallen, duizelig bij overeind komen

- Verminderde visus bij retinopathie, gehoor goed

- Aantal keer plassen ‘s nachts, slaapt verder wel goed

- 5 kg afgevallen de afgelopen maanden

- ADL zelfstandig, spuit zelfstandig insuline

- IADL steeds meer hulp nodig

Sociale as:

- Weduwnaar, 2 betrokken kinderen, groot sociaal

netwerk vanuit de kerk

- Woont zelfstandig, 1x pw huishoudelijke hulp, baxter

- Gaat wel langzaam minder

Behandeldoel:

Zo lang mogelijk 

zelfstandig functioneren



Casus: Man, 82 jaar

Welke behandeling zou u voor deze patiënt inzetten?

• Medicamenteus

• Operatie



Wie hebben geen baat van een TAVI?

• Niet cardiale risicofactoren:

– Ernstige pulmonale problematiek

– Ernstige nierinsufficientie

– Frailty

• Cardiale risicofactoren:

– LVEF < 30%

– Lage transaortic gradiënt / lage flow state (<35 ml/m2)

– Pulmonaire hypertensie

– Ernstige mitralis insufficiëntie

Puri R et al. European Heart Journal 2016:37:2217-25



Casus: Man, 82 jaar, geriatrische adviezen:

• Delierpreventie

• Valpreventie

• IC diëtiste

• Revalidatie / extra hulp nodig na ontslag

• Long- en niervoorbereiding



Wat zijn de effecten van deze behandeling? 

– meta-analyse mortaliteit

Siontis GCM et al. European Heart Journal 2016;37:3503



Wat zijn de effecten van deze behandeling? 

– meta-analyse subgroepen

Siontis GCM et al. European Heart Journal 2016;37:3503



Wat zijn de nadelen van deze behandeling?

- metanalyse 1

Siontis GCM et al. European Heart Journal 2016;37:3503



Wat zijn de nadelen van deze behandeling?

- metanalyse 2

Siontis GCM et al. European Heart Journal 2016;37:3503



Silent brain infarcts

• TAVI gaat bij 75% van de patiënten gepaard met “silent

brain infarcts” 

• Deze infarcten zijn vooral gelokaliseerd in de frontale 

kwabben Ghanem A et al. Plos one 2017; 
Meta-analyse: Pagnesi M et al. Int J Cardiol 2016;221:97



Waarom hebben patienten na een TAVI veel 

meer last van silent infarcts? 

• Procedure

– Transfemorale route geeft meer silent infarcts dan  de 

transapicale route door het gemanipuleer en het daarbij 

horende risico dat partikels losschieten

• Kleptype

– Door snelle zelf-ontplooiende kleppen komt er meer 

verkalkte debris vrij van de klep dan bij geleidelijke 

stapsgewijse ontplooiende kleppen

Rodes-Cabau J et al. J American College of Cardiology 2011;57(1):18



Silent brain infarcts zijn in de algehele 

populatie geassocieerd met:

• Functionele achteruitgang

• Achteruitgang mobiliteit

• Achteruitgang van de cognitie (vascular cognitive

impairment)

• Slechtere kwaliteit van leven

• Verhoogd mortaliteit

VRAAG: Wat is het effect van silent brain infarcts bij 

patiënten met een hartoperatie op de cognitie?



De invloed van TAVI op de cognitie

Abawi M, de Vries R et al. Heart, Lung and Circulation 2017;1443

52 patiënten

30 follow up na 3 maanden

Mean age: 81 jaar

Logistic Euroscore: 19%

Geen verschil in complicaties/

uitkomsten tussen wel/niet FU 

Cognitieve testen:

- 15WT (immedicatie recall, 

delayed recall, recognition)

- MMSE

- TMT

- CDT



De invloed van TAVI op de cognitie – meta-

analyse: 1 maand

Khan MM et al. J Am Geriatr Soc 2017



De invloed van TAVI op de cognitie – meta-

analyse: 3 maanden

Khan MM et al. J Am Geriatr Soc 2017



De invloed van TAVI op de cognitie – meta-

analyse: 6 maanden

Khan MM et al. J Am Geriatr Soc 2017



De invloed van TAVI op de cognitie – meta-

analyse

• Ook na 12-34 maanden geen verschil in cognitie

Executief functioneren:

• 4 studies hebben gekeken naar de snelheid van 

informatie verwerking, aandacht en executief 

functioneren

• Geen van deze studies lieten een significatie verandering 

zien in een van deze domeinen na de TAVI

Khan MM et al. J Am Geriatr Soc 2017



De invloed van TAVI op de cognitie – meta-

analyse

Subanalyses:

• Cognitieve afwijkingen voor TAVI waren NIET 

geassocieerd met cognitieve achteruitgang

• Het aantal perioperatieve embolische laesies was NIET 

geassocieerd met cognitieve achteruitgang

• Het optreden van een CVA was NIET geassocieerd met 

cognitieve achteruitgang

Khan MM et al. J Am Geriatr Soc 2017



Beperkingen van deze meta-analyse

– Gebruik van MMSE/MOCA

• Subtiele veranderingen in de cognitie worden gemist

• Executief functioneren wordt niet/nauwelijks gemeten 

– Gebruik van “mean” scores (i.p.v. individuele data)

– De meeste studies hebben maar 2 meetpunten

– Leereffect

– Plafondeffect

– Waarschijnlijk hogere drop out bij mensen met cognitieve 

stoornissen door loss of follow up of door hogere mortaliteit

– Geen controle groep



De invloed van TAVI op hemodynamische 

parameters (cardiac output (CO))

• De CO is van belang om te kunnen voldoen aan de metabole

eisen van de hersenen

• Patiënten met een ernstige aortastenose hebben vaak een 

verminderde CO, waardoor er cerebrale hypoperfusie 

optreedt

• Een lage CO t.g.v. ernstige cardiovasculaire ziekten is 

geassocieerd met een snellere afname van de cognitie m.b.t. 

aandacht, executief functioneren en psychomotore snelheid

• Cerebrale hypoperfusie kan reversibel zijn en herstel van de 

perfusie kan leiden tot een verbetering van de cognitie

Hogan AM et al. Circulation 2013;128(2):162: Yang Y et al. Stroke 2011:42(11):3323 
Eggermont LHP et al. Heart 2012;98(18):1334: Okonkwo OC et al. J Cardiopulm Rehab Prev 2011;31(5):290 
Gruhn N et al. Stroke 2001;32(11):2530; Huang CC et al.  J Am Coll Cardiol 2013 



Een TAVI kan leiden tot een verbetering van 

de coronaire flow:

Ben-Dor I et al. The American Journal of Cardiology 2014; 114(8):1264



Invloed op het algeheel functioneren

164 patienten
Follow up na 1 en 6 mnd
Mean age: 82.3 jaar
QoL gemeten met EQ-5D

Elmalem S et al. JAMDA 2014;15(3):201

Mean NYHA-klasse verbeterde van 3.24 op baseline tot 2.04 na 1 maand en 1.89 na 6 maanden



Het gebruik van een cerebraal embolic

protection system 



Het gebruik van een cerebraal embolic

protection system – meta-analyse 1

Pagnesi M et al. International Journal of Cardiology 2016;221:97 



Het gebruik van een cerebraal embolic

protection system – meta-analyse 2

Pagnesi M et al. International Journal of Cardiology 2016;221:97 



Het gebruik van een cerebraal embolic

protection system – meta-analyse 

Pagnesi M et al. International Journal of Cardiology 2016;221:97;
Khan MM et al. J Am Geriatr Soc 2017

• Er is geen bewijs dat dit leidt tot een betere cognitie



Lange termijn gevolgen van TAVI –

systematic review

Chakos A et al. Annals of Cardiothoracic Surgery 2017;6(5):432 

31 studies

Mean age 81.5 jaar

Logistic EUROscore 22.1%

48% 28%65%83%



Casus: Man, 82 jaar, TAVI

• Operatie:  

– Ongecompliceerd

• Na de operatie:

– Nabloeding lies, waarvoor geen verdere actie

– Pneumonie, gecompliceerd door delier, met snel 

herstel

• Nu ontslag klaar:

VRAAG: is cardiale revalidatie zinvol?



Conclusie

• Een TAVI kan ook bij een oudere, kwetsbare patient met 

een ernstige aortastenose overwogen worden.

• Het heeft goede effecten op de mortaliteit en QoL

• Het gaat gepaard met silent cerebral infarcts

• Dit leidt echter niet tot een achteruitgang van de 

cognitie of het functioneren.


