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Patiënten met een symptomatische aortaklepstenose hebben een verhoogde 

kans op overlijden. Bovendien wordt de kwaliteit van leven voor deze patiënten 

beïnvloed door de symptomen van de ziekte. Er zijn geen medicijnen die het beloop 

van aortaklepstenose kunnen vertragen. Vroeger was het voor symptomatische 

patiënten alleen mogelijk om de aangedane klep chirurgisch te vervangen. Sinds 

een aantal jaar is er echter een nieuwe, minder invasieve behandelmethode: de 

transcatheter aortaklep implantatie (TAVI). Studies waarin onderzoek wordt gedaan 

naar TAVI rapporteren goede middellange termijn uitkomsten. De huidige richtlijnen 

adviseren dan ook om een TAVI uit te voeren wanneer een patiënt niet operabel is. 

Gezien de goede resultaten wordt TAVI echter ook beschouwd als een goed, minder 

invasief alternatief voor patiënten met een hoog- of middelmatig operatierisico.

D E E L  I  PAT I Ë N T E N  S C R E E N I N G

Om de anatomie voorafgaand aan TAVI in kaart te brengen, is het noodzakelijk om een 

computed tomography angiography (CTA) te vervaardigen. Voor deze CT-scan is het 

gebruik van intraveneus contrast middel onontbeerlijk. Er wordt gedacht dat het gebruik 

van contrast middelen acute nierschade kan veroorzaken. Alhoewel de nierfunctie 

meestal weer normaliseert, is er wel een associatie tussen acute en permanente 

nierschade en een verhoogde kans op overlijden. Het risico op permanente nierschade 

is met name hoog voor patiënten die al een verminderde nierfunctie hebben. Om het 

nadelig effect van contrast middelen in deze groep patiënten tegen te gaan, wordt 

geadviseerd om zowel voor als na het toedienen van contrast een patiënt te hydreren 

met intraveneus natriumchloride. Bij patiënten met een aortaklepstenose neemt dit 

proces 24 uur in beslag. In deze 24 uur wordt gehydreerd met gemiddeld 1.5 tot 2.0 liter 

natriumchloride. Zeker in de TAVI populatie kan het toedienen van dit grote volume het 

risico op acuut hartfalen vergroten. In Hoofdstuk 2 rapporteren wij een gerandomiseerde 

studie (RCT) waarin wij analyseren of een 1 uur durende hydratie met een laag volume 

natriumbicarbonaat, non-inferieur is ten opzichte van de conventionele 24-uurs hydratie 

met natriumchloride. Alle geïncludeerde patiënten hadden vooraf al een verminderde 

nierfunctie (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) <60 ml/min/1.73m2). Wij 

toonden aan dat voor het behoud van de nierfunctie de korte hydratie niet inferieur was 

ten opzichte van de conventionele hydratie. De verkorte toediening resulteerde ook 

niet in klinisch significante nierschade. Wel rapporteerden patiënten die conventionele 

hydratie ondergingen vaker dyspneu in vergelijking met patiënten die de korte hydratie 

ondergingen (16% versus 3%). Hoewel het absolute verschil tussen de twee vormen van 

hydratie 13% bedroeg, was dit verschil niet significant (p=0.09).
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Bij de analyse van de CTA beelden in de oude en kwetsbare TAVI populatie, worden 

vaak afwijkingen ontdekt die niet direct relevant zijn voor de procedure: potentieel 

maligne nevenbevindingen. Het is grotendeels onbekend hoe deze nevenbevindingen de 

levensverwachting beïnvloeden. Het TAVI team worstelt dan ook vaak met het dilemma 

hoe zij om moet gaan met deze bevindingen. Hoofdstuk 3 is een retrospectieve analyse 

van alle CTA’s die in het kader van TAVI screening werden gemaakt tussen 2009 en 

2014 in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Van alle patiënten die een 

TAVI ondergingen had 20% een potentieel maligne nevenbevinding waarbij (verdere) 

actie nodig was na de procedure, zoals behandeling, aanvullend onderzoek of follow-up 

van de bevinding. Wij toonden aan dat patiënten met een nevenbevinding een slechtere 

prognose hadden dan patiënten zonder een nevenbevinding. Binnen de eerste vijf jaar na 

TAVI was het risico op overlijden 65% voor patiënten met- en 49% voor patiënten zonder 

een nevenbevinding. De aanwezigheid van een nevenbevinding was een onafhankelijke 

voorspeller voor sterfte. Uitgesplitst naar doodsoorzaken bleek een nevenbevinding op 

CTA geen voorspeller van cardiovasculaire sterfte maar wel van niet-cardiovasculaire 

sterfte. 

D E E L  I I  P E R I P R O C E D U R E L E  C O M P L I C AT I E S

Het ontstaan van een trombo-embolische complicatie, zoals een herseninfarct, na 

TAVI is een gevreesde complicatie met een incidentie rond de 3%. In de helft van 

de gevallen ontstaat deze complicatie binnen een week. Dit wekt de suggestie dat 

de procedure hier een belangrijke rol in speelt. In Hoofdstuk 4 rapporteren wij het 

klinisch beloop en de uitkomst van drie patiënten die een TAVI ondergingen en een 

trombo-embolische complicatie optrad. Bij alle patiënten volgde er een mechanische 

trombectomie, wat ons de mogelijkheid gaf om een histopathologische analyse te 

doen op het verwijderde materiaal. Wij toonden aan dat manipulatie van de aortaklep 

en vaatwand embolisatie kan veroorzaken. Daarbij kan de implantatie er zelf ook voor 

zorgen dat bloedplaatjes samenklonteren, wat een stollingscascade activeert waardoor 

een trombo-embolische complicatie al tijdens of direct na de TAVI kan ontstaan. 

Vasculaire complicaties worden al gerapporteerd sinds de eerste TAVI’s worden 

uitgevoerd. Studies naar deze complicatie, werden uitgevoerd met oude prothesen. 

Sindsdien zijn er technische verbeteringen doorgevoerd en dit resulteerde in de nieuwste 

generatie aortaklepprothese: de SAPIEN 3 (Edwards Lifesciences, Irvine, California, 

USA). Het systeem dat wordt gebruikt om de SAPIEN 3 in te brengen en te ontplooien 

is kleiner en geavanceerder dan het systeem dat werd gebruikt bij de oudere prothesen. 

Het gebruik van dit systeem zou mogelijk de kans op vasculaire complicaties doen 
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afnemen. Daarom analyseren wij in Hoofdstuk 5 de huidige incidentie, voorspellers 

en impact van vasculaire complicaties na een transfemorale TAVI met de SAPIEN 

3. Wij beschrijven dat vasculaire complicaties ook met deze nieuwe prothese nog 

wel degelijk voorkomen. Bovendien is het optreden van de complicatie lastig te 

voorspellen. Wel vonden wij in vergelijking met de oudere prothesen, een relatief lage 

incidentie van 5.8% van grote vasculaire complicaties. Desalniettemin waren de grote 

complicaties wel geassocieerd met een verhoogde kans op sterfte binnen 30-dagen 

na de procedure. Na deze eerste 30 dagen was er geen invloed meer op de overleving.

D E E L  I I I  K L I N I S C H E  U I T K O M S T E N

Een lange tijd was de chirurgische klepvervanging de enige beschikbare behandeling 

voor patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose. Chirurgische 

klepvervanging kan worden uitgevoerd met verschillende kleptypes. In Hoofdstuk 6 

worden de hemodynamische resultaten van twee chirurgische prothesen geëvalueerd: 

een gestente en stentloze bioprothese. Een jaar na de operatie werd een 4D flow 

magnetic resonance imaging (MRI) vervaardigd bij 28 patiënten met een van deze 

bioprothesen. Wij vonden dat in de aorta ascendens de snelheid, wall shear stress en 

het energie verlies vergelijkbaar waren voor de twee kleptypes wanneer deze werden 

vergeleken door middel van gemiddelde waarden. Wanneer er echter een lokale analyse 

werd gebruikt, was het stroomprofiel van de stentloze prothese mogelijk beter dan 

het profiel van de gestente prothese: we zagen voor de stentloze prothese een hogere 

centrale snelheid met lagere waardes aan de randen van het lumen. 

Vanwege de verschuiving in de TAVI populatie naar patiënten met een lager operatie 

risico, worden de prestaties van verschillende prothesen en lange termijn uitkomsten 

steeds belangrijker. De laatste jaren zijn er veel verfijningen van bestaande prothesen 

doorgevoerd. Aanpassingen van de SAPIEN prothese resulteerden zo eerst in de SAPIEN 

XT en later ook in de SAPIEN 3 (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA). In Hoofdstuk 7 

beschrijven wij een retrospectieve analyse van patiënten met een middelmatige of lage 

risicoscore die een transfemorale TAVI ondergingen met een SAPIEN XT of SAPIEN 3. 

Wij lieten zien dat de procedurele- en middellange termijn uitkomsten van de SAPIEN 3 

gunstiger zijn, met onder andere minder paravalvulaire lekkage en grote bloedingen tot 

gevolg. Voor beide prothesen was het aantal grote vasculaire complicaties en pacemaker 

implantaties relatief laag en wij zagen bovendien een excellente 3-jaars overleving van 

patiënten na implantatie van een van beide prothesen. 
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In Hoofdstuk 8 beschrijven wij de trends vanaf 2009 tot 2016 voor een TAVI populatie 

van meer dan 1000 opeenvolgende patiënten waarbij gekeken werd naar de patiënten-, 

procedure karakteristieken en klinische uitkomsten. In deze 8–jarige periode zagen wij 

een duidelijke verschuiving naar een TAVI populatie met een steeds lager operatierisico. 

Hierbij werd over de jaren heen een steeds betere uitkomst na TAVI gezien met lagere 

complicatiecijfers en frequenter beschreven symptomatische verbetering. Er was een 

indrukwekkende daling van de sterfte na TAVI, met name door de verbetering in de eerste 

30-dagen, waarbij het risico op sterfte binnen deze termijn in het laatste tijdsinterval met 

72% daalde ten opzichte van het eerste tijdsinterval (2015-2016 versus 2009-2013). Er 

zou kunnen worden gesuggereerd dat de verschuiving naar een lagere risico populatie 

de enige verklaring is voor de verbeterde complicatie- en sterftecijfers. Maar alhoewel 

deze verandering wellicht van enige invloed was, toonden wij, met een geadjusteerde 

analyse met correctie voor patiënt karakteristieken, aan dat de populatieveranderingen 

niet de enige verklaring was. Waarschijnlijk zijn de verbeterde uitkomsten ook een 

afspiegeling van de toegenomen ervaringen van operateurs en het centrum, tezamen 

met procedure- en prothese gerelateerde veranderingen. 

Hoofdstuk 9 is een overzicht van de bevindingen tijdens obductie van patiënten met 

een TAVI in de voorgeschiedenis. Hiervoor maakten wij gebruik van 72 casus uit 

8 verschillende Europese centra. De casus werden ingedeeld naar het tijdstip van 

overlijden na TAVI. Wij vonden verschillen in de doodsoorzaken die werden beschreven 

per tijdsinterval na de procedure. Cardiogene en ook hemorragische shock kwamen 

bij obductie minder vaak voor naarmate er meer tijd na de procedure verstreek. 

Daarentegen werd respiratoir falen alleen beschreven bij patiënten die meer dan 72 uur 

na TAVI overleden. Ook werd er bij de groep patiënten die na 72 uur overleden waren een 

hoge incidentie van endocarditis van de prothese gezien. Daarbij toonden wij in deze 

studie aan dat er een toegevoegde waarde is van obductie boven een louter klinisch 

vastgestelde doodsoorzaak. In deze studie werd namelijk gezien dat er in meer dan 60% 

van alle patiënten een relevante extra bevindingen bij obductie werd beschreven waarbij 

dit het beeld op de doodsoorzaak in meer dan 25% volledig deed veranderen.
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