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Mechanische hartondersteuning is een behandeloptie die een steeds grotere rol speelt, 

zowel op het gebied van de hartchirurgie als in de interventiecardiologie. Tijdelijke 

ondersteuning van hart en circulatie met een minimaal invasief apparaat biedt een 

voordeel tijdens hoog-risico dotterbehandelingen, ter voorkoming van hemodynamische 

instabiliteit tijdens de behandeling. Daarnaast is het een belangrijke behandelstrategie 

bij patiënten met een hartinfarct, gecompliceerd door cardiogene shock (CS). De 

gedachte achter het voordeel van tijdelijke mechanische hartondersteuning bij hoog-

risico PCI is het creëeren van een zogenaamd ‘vangnet’. Bij patiënten met complexe 

lesies in de kransslagaderen en een ernstig verminderde pompfunctie van het hart, die 

niet in aanmerking komen voor een bypassoperatie, is er een groot risico dat tijdens de 

dotterbehandeling een ernstige bloeddrukdaling optreedt, mogelijk met de dood tot 

gevolg. Het van tevoren inbrengen van een apparaat dat de pompfunctie van het hart 

kan ondersteunen en tijdelijk kan overnemen, vermindert dit risico. Bij patiënten met 

een hartinfarct gecompliceerd door CS, is de gedachte achter het concept mechanische 

hartondersteuning tweeledig; door de systemische en coronaire perfusie te verbeteren 

wordt de vicieuze cirkel van shock doorbroken, die via verminderde cardiac output, 

verminderde perfusie van organen en verminderde coronaire perfusie uiteindelijk leidt 

tot multi-orgaanfalen en dood. Bovendien kan een mechanische hartpomp zorgen 

voor ‘unloading’ van het linkerventrikel, wat mogelijk leidt tot (gedeeltelijk) herstel 

van de hartspiercellen in de linkerkamer, infarctgroottereductie en verbetering van de 

pompfunctie. Gezien het feit dat de intra-aortale ballon pomp (IABP), de allereerste 

minimaal invasieve mechanische hartpomp, weinig effectief is gebleken voor beide 

indicaties, zijn er een aantal nieuwe mechanische hartpompjes ontwikkeld. Het Impella 

systeem, het belangrijkste onderwerp van dit proefschrift, is een van deze nieuw 

ontwikkelde hartpompjes. 

In dit proefschrift wordt een verscheidenheid aan aspecten rondom mechanische 

ondersteuning met het Impella systeem behandeld. Het eerste deel van dit proefschrift 

is een inleidend deel, waarin verschillende voorspellers voor een slechte uitkomst 

worden besproken, aangetoond bij patiënten met een hartinfarct gecompliceerd door 

CS. In het tweede deel, de kern van dit proefschrift, wordt onderzoek gepresenteerd 

dat een grote verscheidenheid aan aspecten rondom ondersteuning met het Impella 

systeem behandelt. In het AMC gebruiken we de Impella hartpomp sinds 2004. De 

gegevens van alle patiënten die sindsdien zijn behandeld met een Impella hartpomp, 

zijn prospectief verzameld in een database. De resultaten van verschillende analyses 

uit dit cohort worden besproken in deel 2, zoals hierna gedetailleerd wordt besproken. 

Naast de dataverzameling in het AMC, hebben we intensief samengewerkt met andere 

ziekenhuizen in Europa. Het resultaat hiervan beslaat onder andere de langetermijns 

gegevens van patiënten die tijdens hoog-risico PCI zijn behandeld met een Impella 
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pomp. Daarnaast heeft deze internationale samenwerking geleid tot een multicenter 

database-onderzoek naar het gebruik van de Impella 2.5 bij patienten met CS, een 

database-onderzoek naar het optreden van beroertes bij Impella behandeling, verricht 

in 2 centra en een in 3 ziekenhuizen verricht database-onderzoek naar het gebruik van 

de Impella bij patiënten met CS na een open hartoperatie. De belangrijkste resultaten 

van dit onderzoek worden hieronder besproken. 

Deel I Het ST-elevatie myocardinfarct

In hoofdstuk 2.1 onderzochten we de voorspellende waarde van de aanwezigheid van 

mitralisklepinsufficiëntie op het moment van opname bij patiënten met een ST-elevatie 

myocardinfarct (STEMI) gecompliceerd door CS, die werden behandeld met primaire PCI. 

Uit onze analyses bleek dat de kans om na 1 jaar te zijn overleden, met 71% steeg bij iedere 

graad toename in mitralisklepinsufficiëntie, na correctie voor bekende risicofactoren, 

zoals leeftijd, geslacht, een eerder hartinfarct, linkerkamerfunctie, de aanwezigheid 

van meervatslijden en het optreden van no-reflow. Mitralisklepinsufficiëntie ten tijde 

van opname is dus een onafhankelijke voorspeller van 1-jaarsmortaliteit bij STEMI 

patiënten met CS. Een andere potentiële voorspeller voor een slechte uitkomst werd 

onderzocht in hoofdstuk 2.2, namelijk de aanwezigheid van rechterkamerdysfunctie op 

het moment van opname. De voorspellende waarde van de aanwezigheid van deze 

echocardiografische parameter werd onderzocht in het cohort van STEMI patiënten met 

CS uit hoofdstuk 2.1. Hierbij vonden we dat een zogenoemde ‘tricuspid annular plane 

systolic excursion’ van ≤14 mm een onafhankelijke voorspeller was voor mortaliteit na 4 

jaar, met een hazard ratio van 2.1 na correctie voor leeftijd, glucosegehalte bij opname 

en linkerkamerfunctie.

Deel II Mechanische hartondersteuning met de Impella

Hoofdstuk 3.1 is een Nederlands overzichtsartikel, waarin we onze ervaringen met het 

Impella systeem beschrijven sinds de start van ons programma, in 2004. We beschrijven 

de eigenschappen van het Impella systeem, als nieuwe technologie op het gebied 

van minimaal invasieve mechanische hartondersteuning. Naast een korte beschrijving 

van de indicaties voor het gebruik van de Impella, namelijk hoog-risico PCI en STEMI 

gecompliceerd door CS, introduceren we onze strategie voor het gebruik van de Impella 

bij patiënten met CS. Bij patiënten met CS na een open hartoperatie wordt gekozen 

voor ondersteuning met de 5.0-versie van het Impella systeem. Hetzelfde geldt voor 

patiënten met een STEMI en CS, die beademd worden op het  moment van presentatie 

in de catheterisatiekamer. Als de tijd dringt, kunnen deze patiënten eventueel tijdelijk 

worden ondersteund met een Impella 2.5, ter overbrugging naar de plaatsing van 

een Impella 5.0, waarvoor chirurgische exploratie van de arteria femoralis nodig is. Bij 
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patiënten met STEMI en CS die niet beademd hoeven te worden, biedt een Impella 2.5 

in de meeste gevallen voldoende ondersteuning. Hoofdstuk 3.2 is een overzichtsartikel 

waarin we de huidige en toekomstige stand van zaken bespreken op het gebied van 

percutane mechanische hartondersteuning bij het acute hartinfarct gecompliceerd door 

CS. In dit artikel bespreken we allereerst de rol van de IABP in de huidige klinische 

praktijk. Deze pomp was de eerste minimaal invasieve mechanische hartpomp, en tot 

op de dag van vandaag de meest gebruikte. Echter, ondanks dat de plaatsing van een 

IABP leidt tot onmiddellijke verbetering van de hemodynamiek, is er geen gunstig effect 

aangetoond op de overleving, zowel wat betreft de korte als de lange termijn. Naast 

de IABP worden 2 nieuwere devices in detail besproken; het Impella systeem en de 

TandemHeart. Deze nieuw ontwikkelde pompjes vormen mogelijk een veelbelovend 

alternatief voor de IABP, hoewel het gebruik van de TandemHeart een forse leercurve 

kent. In de toekomst wordt de rol van mechanische hartondersteuning mogelijk steeds 

groter in deze lastige patiëntencategorie, vooral nadat de effectiviteit van de nieuwe 

devices in voldoende mate is vastgesteld. 

In hoofdstuk 4 bespreken we de rol van mechanische hartondersteuning met de Impella 

2.5 tijdens hoog-risico dotterbehandelingen. Hoofdstuk 4.1 is een overzichtsartikel van 

de huidige stand van zaken ten aanzien van mechanische hartondersteuning voor hoog-

risico dotterbehandelingen. Naast een bespreking van het gebrek aan effectiviteit van de 

IABP, wordt de rol van een aantal andere miminaal invasieve apparaten besproken. Naast 

het Impella systeem beschrijven we de Reitan catheter, een minimaal invasieve hartpomp 

die recent is goedgekeurd voor gebruik bij patiënten, de TandemHeart en de nieuw 

ontwikkelde minimaal invasieve varianten van extracorporale membraanoxygenatie. We 

concluderen dat een apparaat gemakkelijk te plaatsen moet zijn, gemakkelijk te bedienen 

en niet leiden tot grote complicaties, wil het een geschikt alternatief zijn voor de IABP. 

Aangezien het Impella systeem tot nu toe het beste bij deze voorwaarden lijkt aan te 

sluiten, zou het een goed alternatief kunnen zijn voor de IABP tijdens hoog-risico PCI. In 

hoofdstuk 4.2 presenteren we de korte-termijn resultaten van het multicenteronderzoek 

naar Impella 2.5-ondersteuning tijdens hoog-risico PCI. In deze studie werden patiënten 

geïncludeerd met een ernstig verminderde linkerkamerfunctie en complexe lesies in de 

kransslagaderen, die daardoor in aanmerking kwamen voor mechanische ondersteuning 

tijdens hun dotterbehandeling. De mortaliteit na 30 dagen was 5.5%. Beroertes, 

hartinfarcten, bloedingen waarvoor transfusie of operatie nodig was en complicaties 

aan de bloedvaten kwamen voor bij respectievelijk 0.7%, 0%. 6.2% en 4.0% van de 

patiënten, na 30 dagen. Het inbrengen van de pomp was gemakkelijk bij 99% van de 

patiënten. Deze resultaten laten de veiligheid op de korte termijn en de toepasbaarheid 

zien van Impella ondersteuning tijdens hoog-risico PCI. In hoofdstuk 4.3 presenteren 

we de langetermijns uitkomsten van de patiënten uit het multicenteronderzoek 

beschreven in hoofdstuk 4.2. Follow-up gegevens na 2 jaar konden worden verkregen 
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in 86% van de patiënten. De geschatte getallen voor mortaliteit, en het samengestelde 

eindpunt van dood, revascularisatie van het in eerste instantie behandelde bloedvat, 

beroerte en een myocardinfarct (Major adverse cardiac and cerebral events, MACCE) 

waren respectievelijk 25.9% en 31.1%. Echocardiografische gegevens na 2 jaar konden 

worden verkregen bij 40 patiënten. Er werd geen nieuwe schade aan de aortaklep 

vastgesteld; de linkerkamer ejectiefractie steeg van 36 ± 12% naar 40 ± 13% (p=0.058). 

Deze studie laat zien dat Impella ondersteuning tijdens hoog-risico dotterbehandelingen 

geen schadelijke langetermijnseffecten heeft op de aortaklep. De hoge getallen voor 

mortaliteit en MACCE zijn geheel in overeenstemming met resultaten van vergelijkbare 

patiëntengroepen, en zeggen iets over de hoog-risico karakteristieken van de populatie. 

Concluderend vormt deze studie verder ondersteunend bewijs voor het gebruik van 

de Impella 2.5 tijdens hoog-risico dotterbehandelingen. Hoofdstuk 4.4 behandelt ons 

commentaar op een recent gepubliceerde gerandomiseerde trial, de BCIS-1 trial, waarin 

patiënten met en zonder IABP ondersteuning tijdens hoog-risico PCI werden vergeleken. 

In deze trial werden geen verschillen aangetoond in klinische uitkomsten tussen 

patiënten met en zonder IABP ondersteuning. Deze bevindingen zijn in overeenstemming 

met de resultaten van een eerder door ons gepubliceerde meta-analyse over IABP 

ondersteuning bij hoog-risico STEMI patiënten. In onze brief benadrukken we daarnaast 

dat IABP ondersteuning gepaard gaat met een verhoogd risico op het optreden van een 

beroerte of een bloeding. Aan het einde van ons commentaar bespreken we kort de 

PROTECT 2 trial, een gerandomiseerde studie in de setting van hoog-risico PCI, waarin 

IABP ondersteuning wordt vergeleken met Impella 2.5 ondersteuning. Deze trial was 

nog gaande op het moment van publicatie van de brief.

In hoofdstuk 5 wordt een aantal verschillende aspecten van mechanische 

hartondersteuning met het Impella systeem besproken. In hoofdstuk 5.1 gaan we van 

start met de beschrijving van onze ervaringen met de IABP bij STEMI patiënten met CS. 

Het belangrijkste doel van deze retrospectieve studie was het vaststellen van het effect 

van IABP behandeling op de mortaliteit na 30 dagen. Daarnaast onderzochten we het 

effect van de timing van het inbrengen van de IABP op de klinische uitkomsten. Na 

zogenoemde ‘propensity matching’ en multivariate analyse, bleken er geen verschillen 

te bestaan in de uitkomst na 30 dagen tussen patiënten die wel of niet met de IABP 

waren ondersteund. Daarnaast werd geen associatie aangetoond tussen de timing van 

IABP plaatsing en klinische uitkomsten. In hoofdstuk 5.2 bespreken we de langetermijns 

uitkomsten van patiënten geïncludeerd in de MACH 2 pilot studie. In deze studie 

werd de veiligheid en toepasbaarheid van 72 uur Impella 2.5-ondersteuning getoetst 

bij 10 patiënten met een groot anterior myocardinfarct. De ondersteuning vond 

plaats aansluitend aan de primaire PCI. Een vergelijkbare groep patiënten ontving de 

routinebehandeling. Deze pilot studie bevestigde de veiligheid en toepasbaarheid van 

72 uur Impella 2.5-ondersteuning na een hartinfarct. Bovendien nam in de Impella-
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groep de linkerkamer ejectiefractie toe, meer dan in de routine groep, wat een mogelijk 

gunstig effect suggereert van linkerkamer ‘unloading’. De langetermijns uitkomsten 

werden getoetst na 3 jaar. Er werd geen schade aan de aortaklep vastgesteld. Daarnaast 

werd een nog grotere toename van de linkerkamer ejectiefractie gezien dan tijdens 

de korte-termijn follow-up in de pilot studie, suggestief voor een blijvend effect van 

Impella ondersteuning op linkerkamerherstel. In hoofdstuk 5.3 reageren we op een 

meta-analyse over de effecten van percutane mechanische assist devices versus IABP 

in STEMI gecompliceerd door CS, verricht door Cheng et al. De belangrijkste conclusie 

van de auteurs was dat de nieuwe minimaal invasieve apparaten weliswaar een groter 

effect hebben op de hemodynamiek dan de IABP, maar dat er geen gunstig effect op 

de 30-dagen mortaliteit is vastgesteld en dat de nieuwe percutane assist devices dus 

geen goed alternatief zijn voor de IABP. In onze brief stellen we 2 belangrijke limitaties 

van deze meta-analyse aan de orde; de kleine groepsgrootte en het feit dat 2 zeer 

verschillende percutane assist devices worden gegroepeerd en vergeleken met de IABP. 

Ondanks dat we onderschrijven dat er momenteel niet afdoende bewijs is om de nieuwe 

percutane assist devices als standaard therapie te gebruiken in STEMI gecompliceerd 

door CS, geldt hetzelfde voor de IABP. 

In hoofdstuk 5.4 presenteren we de resultaten van een multicenter-onderzoek naar 

het gebruik van Impella 2.5-ondersteuning bij patiënten met CS. Bij alle patiënten kon 

het device zonder problemen worden ingebracht (n=120). De mortaliteit na 30 dagen 

was 64%. Een lactaatgehalte in het bloed van >3.8 mmol/L en leeftijd >65 jaar bleken 

onafhankelijke voorspellers te zijn voor de 30-dagen mortaliteit. De hoge mortaliteit 

in deze studie is meest waarschijnlijk een reflectie van het feit dat Impella therapie 

vaak pas wordt toegepast op het laatste moment, waarbij patiënten reeds in diepe 

shock zijn. In hoofdstuk 5.5 presenteren we onze ervaringen met zowel de Impella 

2.5 als de Impella 5.0 bij patiënten in diepe CS, die opgenomen waren op de Intensive 

Care (IC). Het cohort bestond uit 34 patiënten, waarvan 25 in eerste instantie werden 

behandeld met de Impella 2.5. De andere 9 patiënten kregen direct een Impella 5.0-

device. In totaal werden 8 van de 25 patiënten die in eerste instantie een Impella 2.5 

hadden gekregen, daarna behandeld naar een Impella 5.0. Na 48 uur waren er 14/25 

patiënten in de Impella 2.5-groep nog in leven, waarvan er 5 na de behandeling met 

de 2.5-pomp waren behandeld met een Impella 5.0. In de Impella 5.0-groep waren 

na 48 uur nog 8/9 patiënten in leven. Na 30 dagen waren in de Impella 2.5-groep 

nog 6/25 patiënten in leven. Drie van deze patiënten hadden na de Impella 2.5 een 

5,0-device gekregen. In de 5.0-groep waren na 30 dagen nog 3/9 patiënten in leven. 

Ondanks dat het hier gaat om voorlopige resultaten in een kleine groep, suggereren 

de getallen dat de overleving beter is bij patiënten in diepe CS die behandeld worden 

met een Impella 5.0, hetzij direct, hetzij na een korte periode van behandeling met 

een 2.5-device. In hoofdstuk 5.6 presenteren we een case serie van 4 patiënten met 
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STEMI gecompliceerd door CS, die volledig zijn hersteld na behandeling met het Impella 

systeem. Drie van de 4 patiënten werden behandeld met een Impella 5.0. Bij een van 

deze patiënten werd direct een 5.0-device geplaatst; de andere 2 patiënten werden 

in eerste instantie behandeld met een IABP, danwel met een Impella 2.5. De andere 

patiënt herstelde volledig na behandeling met alleen een Impella 2.5-device. Hoofdstuk 

5.7 laat de resultaten zien van een studie, verricht in 2 ziekenhuizen, naar het voorkomen 

van beroertes bij patiënten die ondersteund werden met een Impella voor een andere 

indicatie dan hoog-risico PCI. Het studiecohort bestond uit 89 patiënten, van wie er 4 

een beroerte kregen tijdens verblijf in het ziekenhuis. Echter, 2/89 beroertes kwamen 

voor tijdens ondersteuning met de Impella (2.2%). Het optreden van een beroerte ging 

gepaard met een slechte uitkomst. Concluderend gaat de behandeling met Impella niet 

gepaard met een additioneel risico op het optreden van een beroerte, vooral gezien de 

hoog-risico eigenschappen van de populatie. 

In hoofdstuk 6 richten we ons op CS na een open hartoperatie (PCCS), eveneens 

een klinische entiteit geassocieerd met een slechte prognose, waarbij mechanische 

hartondersteuning een van de therapeutische opties vormt. Hoofdstuk 6.1 is een 

in 3 ziekenhuizen uitgevoerd onderzoek naar de ervaringen met de Impella 5.0 

als behandeling voor patiënten met PCCS. De mortaliteit na 30 dagen was hoog, 

rond 60%. Echter, deze hoge mortaliteit is in overeenstemming met gegevens uit 

onderzoeken met vergelijkbare patiëntencohorten, die werden behandeld met andere 

assist devices. De Impella 5.0 is dus nog steeds een aantrekkelijke therapeutische optie, 

gezien de gemakkelijke plaatsingsprocedure en het minimaal invasieve karakter in 

vergelijking met ECMO of een chirurgisch assist device. In hoofdstuk 6.2 presenteren 

we de resultaten van een analyse naar de voorspellende factoren voor het ontwikkelen 

van rechterkamerfalen na een hartoperatie (n=1929). Gebaseerd op parameters uit 

de EuroSCORE, hebben we een nieuwe risicoscore ontwikkeld voor het voorspellen 

van postcardiotomie-rechterkamerfalen. In deze score krijgt de parameter ‘other than 

isolated CABG’ 3 punten, terwijl aan een ejectiefractie <30, een creatininegehalte 

>200, een recent myocardinfarct en een ‘critical preoperative state’ ieder 2 punten 

werd toegekend. Voor leeftijd >75 jaar, perifeer vaatlijden, ejectiefractie 30-50 en de 

aanwezigheid van pulmonale hypertensie, wordt 1 punt toegekend. Bij een totale score 

van >5, wordt het risico op postcardiotomie-rechterkamerfalen ingeschat als hoog. 

CONCLUSIES EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

Uit een aantal recent gepubliceerde onderzoeken blijkt dat zowel in de setting van 

hoog-risico PCI als in de setting van een acuut hartinfarct, al dan niet gecompliceerd 

door CS, mechanische ondersteuning met een IABP niet leidt tot een betere overleving. 
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Momenteel loopt er een gerandomiseerd onderzoek naar IABP-therapie bij patiënten 

met een acuut hartinfarct gecompliceerd door CS. Deze studie zal naar verwachting 

de rol van de IABP in deze setting nog verder verduidelijken. Belangrijk hierbij is te 

vermelden dat IABP-therapie wel geassocieerd is met een hoger bloedingsrisico en een 

grotere kans op het krijgen van een beroerte. Gezien het gebrek aan effectiviteit van 

de IABP, wordt naarstig gezocht naar nieuwe alternatieven. Het Impella systeem, het 

hoofdonderwerp van dit proefschrift, is een van de veelbelovende nieuw ontwikkelde 

minimaal invasieve apparaten voor mechanische hartondersteuning. 

Hoog-risico PCI

De veiligheid en toepasbaarheid van het Impella systeem tijdens hoog-risico PCI zijn 

aangetoond in eerder gepubliceerde studies en in dit proefschrift. In een recent 

gerapporteerde gerandomiseerde studie, werd de Impella 2.5 vergeleken met de IABP 

in deze setting (PROTECT 2, NCT 00562016, clinicaltrials.gov). Ondanks dat er geen 

significant verschil was in het optreden van grote ‘adverse events’ na 30 dagen, bleken 

de patiënten die waren ondersteund met een Impella een lager aantal adverse events te 

hebben gehad na 90 dagen. Deze gegevens ondersteunen de rol van de Impella 2.5 als 

veelbelovend alternatief voor de IABP bij hoog-risico dotterbehandelingen. 

Acuut hartinfarct gecompliceerd door CS

Onderzoek naar de behandeling van een acuut hartinfarct gecompliceerd door CS is een 

uitdagende aangelegenheid. Het uitvoeren van een gerandomiseerd onderzoek is niet 

gemakkelijk, waardoor er tot nu toe slechts 1 kleine gerandomiseerde trial is uitgevoerd 

waarin IABP is vergeleken met Impella 2.5-ondersteuning. In dit proefschrift rapporteren 

we over gegevens uit observationeel onderzoek, zowel uit ons eigen ziekenhuis als 

in multi-center verband. De belangrijkste conclusies zijn dat langer durende Impella-

ondersteuning veilig is op de lange termijn wat betreft de effecten op de aortaklep. Een 

andere belangrijke bevinding is dat weliswaar de ondersteuning met een Impella 2.5 

een toepasbare behandeling is bij patienten met CS, maar dat ondersteuning met een 

Impella 5.0 wellicht effectiever is. Daarnaast is langer durende Impella-ondersteuning 

geassocieerd met een laag additioneel risico op het krijgen van een beroerte. Ondanks 

deze gegevens, is gerandomiseerd bewijs nodig om de effectiviteit van de Impella beter 

in kaart te brengen. In het AMC voeren we, in samenwerking met een groot aantal 

andere ziekenhuizen in Europa, een observationeel onderzoek uit naar de behandeling 

met Impella 2.5 bij patiënten in pre-shock na een hartinfarct (IMPRESS in STEMI). Deze 

studie is oorspronkelijk gestart als een gerandomiseerde trial, maar omgevormd in een 

observationele studie en uiteindelijk in zijn geheel gestaakt, vanwege verschillende 

redenen. Op de eerste plaats verliep de inclusie zeer traag, als gevolg van het kleine 

proefschrift.indb   265 10-5-2012   14:15:55

Engstrom_PROEF (all).ps Front - 133     T1 -    Black CyanMagentaYellow



Chapter 7

266

aantal patiënten dat voldeed aan de inclusiecriteria, in combinatie met de logistieke 

moeilijkheden die gepaard gaan met het gebruik van een nieuw device buiten 

kantooruren. Daarnaast heeft het inbrengen en het monitoren van het Impella systeem 

een leercurve, ondanks dat de implantatieprocedure relatief gemakkelijk is. In minder 

ervaren handen is het complicatierisico groter. Binnenkort zal in het AMC een trial 

van start gaan bij STEMI patiënten in diepe CS, waarbij ondersteuning met de nieuwe 

Impella cVAD (zie verderop) vergeleken wordt met IABP-ondersteuning. 

Postcardiotomie CS

Bij PCCS zijn onze observationele resultaten een stuk ongunstiger dan de resultaten 

van de recent verrichte RECOVER I trial, waarbij 94% van de patiënten, na open 

hartoperatie ondersteund met een Impella 5.0, overleefde tot 30 dagen. Dit verschil 

wordt mogelijk veroorzaakt door verschillen in onderzochte patiëntencategorieën. In 

ieder geval lijkt de Impella 5.0 een veelbelovende therapeutische optie voor patiënten 

met PCCS. Voor rechterkamerfalen na een open hartoperatie zou de recent ontwikkelde 

rechterkamer Impella een veelbelovende therapeutische optie kunnen zijn. Met onze 

nieuwe risicoscore kan preoperatief worden ingeschat welke patiënten mogelijk voor 

deze ondersteuning in aanmerking kunnen gaan komen. 

Nieuwe behandeldoelen en apparaten

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift, werden 2 potentiële toekomstige therapie-

doelen gepresenteerd bij patiënten met STEMI en CS, namelijk de aanwezigheid van 

mitralisklepinsufficiëntie en de aanwezigheid van rechterkamerfalen op het moment 

van opname. Mechanische ondersteuning van de linkerkamer leidt tot een vermindering 

van de wandspanning. Op die manier zou het kunnen dat het ontstaan van (verdere) 

linkerkamerdilatatie wordt voorkomen en de ernst van de mitralisklepinsufficiëntie wordt 

verminderd. Echter, dit fenomeen is slechts aangetoond in 1 kleine experimentele studie. 

Wat betreft de rechterkamerdysfunctie, ook hier zou de recent ontwikkelde rechterkamer 

Impella een interessante behandeloptie kunnen zijn, naast de rol die deze pomp mogelijk 

kan gaan spelen bij de behandeling van rechterkamerfalen na hartchirurgie. 

Het tijdelijk ondersteunen van de rechterkamer kan een voordeel bieden wat betreft 

het handhaven van de output, en het zorgen voor ‘unloading’, vergelijkbaar met de 

linkerkamer Impella. Een first-in-man studie naar de veiligheid en toepasbaarheid van dit 

device is momenteel gaande, naar aanleiding waarvan het device een CE-markering zal 

ontvangen. Een ander interessant nieuw apparaat is de Impella cVAD, een nieuwe versie 

van het Impella systeem ter ondersteuning van de linkerkamer. Dit apparaat kan 3.7-4.0 

L/min aan flow generen. In 2012 wordt CE-markering verwacht, waarna het device 

beschikbaar is voor klinisch gebruik in Europa. Het apparaat kan percutaan worden 
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ingebracht, waardoor het een zeer veelbelovend apparaat is voor de behandeling van 

patiënten met een acuut hartinfarct in diepe CS, waar de Impella 2.5 niet voldoende 

ondersteuning biedt. 
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