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summary
During the last decade, there has been a rapid increase in the use of MitraClip 
implantation and TAVI worldwide. Both percutaneous techniques are valuable 
therapies when conventional surgery is not an option due to high surgical risk. Both 
techniques have been shown to be effective and safe treatment options in this 
high-risk patient population and therefore have been included in the current valvular 
guidelines. Several studies have reported acceptable mid-term survival rates while 
complication rates are low. More studies were needed in order to further improve the 
safety and efficacy by obtaining a better insight in which patients would benefit most 
from these therapies. Furthermore we wanted to improve the selection criteria and 
study the effect of these techniques on left- and right ventricular function and inflow 
patterns  in relation to the symptomatic status of the patients.

chapter 1 is the general introduction and outline of this thesis. In the first part of this 
thesis studies with the MitraClip technique are presented and the second part reports 
on studies with the TAVI technique.

Part I Percutaneous mitral valve repair by MitraClip implantation
The most recent guidelines are discussed in chapter 2 to clarify clinical decision making, 
the diagnostic work-up and treatment options for severe mitral regurgitation (MR). 
Echocardiography is the principal examination to determine severity, mechanism and 
hemodynamic consequences of MR and consequently contributes to the assessment 
and accurate timing of the best treatment strategy. Mitral valve surgery, preferably 
repair, is indicated in symptomatic patients with severe organic MR. In patients 
with chronic functional, severe MR, restrictive annuloplasty is an option, however 
results are not univocal. Percutaneous MitraClip-implantation may be considered 
as an alternative option in symptomatic patients who are considered inoperable. In 
asymptomatic patients with severe, organic mitral regurgitation, there is no consensus 
on the optimal care.  chapter 3 focused on predictors of survival and functional status 
after MitraClip implantation. This study shows that both survival and functional class 
after MitraClip implantation are determined by the severity of heart failure (indicated 
by NT-proBNP levels) prior to the procedure, a history of previous valve surgery, the 
co-presence of severe tricuspid regurgitation and the amount of MR reduction after 
clip implantation. We presented a multivariate model that can be of help for clinical 
decision making to improve patient selection for MitraClip implantation. Anatomical 
selection criteria for MitraClip implantation were evaluated in chapter 4. The 
success rate of MitraClip implantation at one month follow-up was associated with 
mitral valve anatomy. Especially patients with a central jet direction, less coaptation 
depth and a shorter anterior mitral valve leaflet length more often have a successful 
result. This indicates that more extensive anatomical selection criteria, beyond the 
EVEREST criteria (which are currently the only available criteria and recommended 
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in the guidelines), can contribute to optimize MitraClip implantation results in this 

high risk patient population with mostly functional MR. In chapter 5 mitral inflow 

patterns during and after MitraClip implantation were studied. We showed that the 

mean mitral valve pressure gradient (MVPG) during MitraClip implantation measured 

by transoesophageal echocardiography underestimates the hemodynamics in daily 

life of which operators should be aware of when deciding on placing one or more 

MitraClips. Pressure half time seems to be the most robust parameter compared to 

mean and maximum MVPG and may add to this decision. Patients with a higher mean 

MVPG after MitraClip have a higher systolic pulmonary artery pressure at follow-up. 
However, we did not detect more heart failure symptoms at follow-up. The effect of 
MitraClip implantation on the right ventricular function was described in chapter 6. 

At one and six months follow-up, MitraClip implantation had no effect on any of the 
echocardiographic right ventricular parameters compared to baseline measurements. 
After MitraClip implantation, right ventricular afterload and NYHA class  improved 
in case of successful clip implantation, but were adversely affected in case of both 
residual MR and mitral stenosis.

C o n c l u d i n g  r e m a r k s  a n d  f u t u r e  p e r s p e c t i v e s

MitraClip implantation is a promising technique and will probably be a technique here 
to stay for the treatment for  symptomatic severe MR, especially in the fragile and mainly 
elderly population with functional MR. In this thesis we determined further selection criteria 
for this procedure to improve the results of MitraClip implantation. We also determined 
effects of the clipped valve on left- and right ventricular function and inflow patterns 
and related these to the patients symptoms. In the future, larger patient cohorts with 
longer follow-up duration should be studied to provide more solid data, like the COAPT 
High risk randomized trial, RESHAPE-HF randomized trial (both randomized trials with 
randomization to MitraClip implantation or medical therapy) and the Benelux-registry.

Other percutaneous approaches were developed the last decade for reduction 
of MR. These techniques are all based upon surgical techniques (like the MitraClip 
device), for example the coronary sinus implants to remodel the mitral annulus and 
percutaneous mitral valve replacement. These techniques are promising, but further 
investigations are needed. 

The catheter-based mitral devices are an interesting and growing field of novel 
percutaneous techniques to reduce MR providing new options for the treatment of 

patients who cannot undergo conventional surgery.

Part II Transcatheter aortic valve implantation
In patients who undergo TAVI almost half have MR grade ≥ 2 prior to the procedure 

as showed in chapter 7. Although the two year survival rate was reduced, patients 
with MR grade ≥ 2 at baseline equally improved symptomatically after TAVI compared 

to patients with MR grade ≤ 1. To our opinion it is conceivable that MR grade ≥ 2 at 
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baseline reflects an advanced stage of aortic valve stenosis. This suggests that early 

selection of patients is beneficial (before the development of more severe MR) in order 

to improve their prognosis. Nevertheless, the symptomatic improvement, despite a 

reduced survival rate in patients with significant MR prior to TAVI, is an important 

quality-of-life outcome in the fragile mainly elderly population and indicates that the 

selection for TAVI should be an individualized patient based process. In chapter 8 

we discussed the high incidence of new-onset left bundle branch block (LBBB) and 

permanent pacemaker (PPM) implantation following TAVI with a Medtronic-CoreValve 

bioprosthesis. Prosthesis depth and size were predictors for new LBBB, while mitral 

annular calcification and pre-existent right bundle branch block were predictors for 

PPM implantation. Interestingly, in approximately one fifth of the patients the new 

onset LBBB and necessity for pacing are only temporary. This indicates that some 

restrain might be taken into account to perform early implantation of a pacemaker, 

although early mobilization and discharge should not be compromised. chapter 

9 outlined that chronic kidney disease prior to TAVI does not appear to directly 

predict survival after TAVI, but acute kidney injury (AKI) after TAVI is of great clinical 

importance since it is strongly associated with both short- and midterm mortality. The 

use of higher doses loop diuretics, a low post-implantation arterial blood pressure and 

a higher baseline creatinine level are independent predictors for AKI after TAVI. Efforts 

to minimize invasiveness provided that safety is maintained, hasten patient recovery, 

without compromising clinical and procedural outcomes of patient satisfaction were 

the rationale for simplified transfemoral TAVI using exclusively local analgesia and 

fluoroscopic guidance, as demonstrated in chapter 10. In addition to the safety and 

feasibility which were both demonstrated in this study, it might be beneficial for the 

fragile TAVI patients to avoid general anaesthesia. This may add to a better outcome 

of TAVI in high-risk elderly patients.

C o n c l u d i n g  r e m a r k s  a n d  f u t u r e  p e r s p e c t i v e s

TAVI has been a major breakthrough in the field of transcatheter techniques for 

treatment of severe aortic valve stenosis. In this thesis we studied potential risk factors 

prior to the procedure and complications after TAVI to be able to select the patients 

who will benefit the most from this technique with low complication rates. 

Further technical adjustments in the existing and new bioprosthetic valves, 

delivery catheters and sheaths are continuously developed to improve results and 

reduce complications. Especially paravalvular regurgitation and the frequency of 

vascular and bleeding complications can be reduced by these adjustments, but 

further investigations are still needed. Embolic protection devices are also developed 

and investigated.  Furthermore, the imaging techniques used prior to TAVI and peri-

procedurally are further studied and developed to improve valve sizing and overall 

implantation success. In addition to this, a risk score especially developed for potential 

TAVI candidates needs to be established to provide a better prediction of mortality 
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than the currently used EuroSCORE and STS score, which appear both not appropriate 
for TAVI. For future patient selection it is also interesting to know if it is save to select 
younger or lower risk patients for this procedure. Therefore it will be important to 
know the duration or longevity of the transcatheter bioprosthesis. Long term follow-up 
studies in large patients cohorts will be needed to prove the expected benefits of this 
rapidly evolving technique. 
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samenvatting
De toepassing van MitraClip implantatie en TAVI  is tijdens het laatste decennium wereldwijd 
snel gegroeid. Beide percutane technieken zijn waardevolle therapieën, als conventionele 
chirurgie geen optie meer is door een hoog operatief risico. Van beide technieken is 
aangetoond dat het veilige en effectieve behandelopties zijn, in deze hoog risico 
patiënten populatie. Daardoor zijn deze technieken opgenomen in de huidige hartklep 
richtlijnen. Verschillende studies hebben acceptabele overleving cijfers gerapporteerd op 
de middellange termijn en de complicatie cijfers zijn laag. Meer studies waren nodig 
om verdere verbetering van de veiligheid en effectiviteit te verkrijgen, door beter inzicht 
te verschaffen in welke patiënten het meest profiteren van deze therapieën. Tevens was 
ons doel de selectie criteria te verbeteren en daarbij het effect van deze technieken op 
de linker- en rechter ventrikel functie en de instroom patronen te bestuderen en deze te 
relateren aan de symptomatische status van de patiënt.

hoofdstuk 1 is de algemene introductie en uiteenzetting van dit proefschrift. In het 
eerste deel van dit proefschrift worden studies met de MitraClip gepresenteerd en het 
tweede deel beschrijft studies met de TAVI techniek.

Deel I Percutane mitralisklep reparatie door MitraClip implantatie
De meest recente richtlijnen worden besproken in hoofdstuk 2 om de klinische 
besluitvorming, de diagnostische work-up en behandelopties voor ernstige mitralisklep 
insufficiëntie (MI) toe te lichten. Echocardiografie is de voornaamste onderzoek 
methode om de ernst, het mechanisme en de hemodynamische consequenties van de 
MI te bepalen en draagt derhalve bij aan de beoordeling en accurate planning van de 
beste strategie voor de behandeling. Mitralisklep chirurgie, bij voorkeur reparatie, is 
geïndiceerd in symptomatische patiënten met ernstige, organische MI. In patiënten met 
chronische, functionele, ernstige MI is restrictieve annuloplastiek een optie, hoewel de 
resultaten niet eenduidig zijn. Percutane MitraClip-implantatie kan overwogen worden 
als alternatieve optie in symptomatische patiënten die inoperabel worden geacht. In 
asymptomatische patiënten met ernstige, organische MI is er nog geen consensus 
ten aanzien van de optimale behandeling. hoofdstuk 3 is gericht op de voorspellers 
van overleving en functionele status na MitraClip implantatie. Deze studie laat zien 
dat zowel overleving als functionele status na MitraClip implantatie bepaald worden 
door de ernst van het hartfalen  (aangeduid als NT-proBNP waarde) vooraf aan de 
procedure, een voorgeschiedenis met klep chirurgie, de aanwezigheid van ernstige 
tricuspidalis insufficiëntie en de hoeveelheid reductie in MI na clip implantatie. We 
presenteren een multivariaat model dat hulp kan bieden bij de klinische besluitvorming 
om de patiënt selectie voor MitraClip implantatie te verbeteren. Anatomische selectie 
criteria voor MitraClip implantatie werden geëvalueerd in hoofdstuk 4. Het succes 
van MitraClip implantatie bij 1 maand follow-up was geassocieerd met de anatomie 
van de mitralisklep. Vooral in patiënten met een centrale jet richting, minder coaptatie 
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diepte en een korter voorste mitralisklepblad was er vaker een succesvol resultaat. 

Dit toont aan dat meer uitgebreide anatomische selectie criteria, aanvullend op 

de EVEREST criteria (momenteel de enige aanwezige criteria en aanbevolen in de 

richtlijnen),  kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de resultaten van MitraClip 

implantaties in deze hoog risico patiënten populatie met voornamelijk functionele MI. 

In hoofdstuk 5 worden instroom patronen van de mitralisklep tijdens en na MitraClip 

implantatie bestudeerd. Wij toonden aan dat de gemiddelde druk gradiënt over de 

mitralisklep gemeten met een transoesofageale echo tijdens MitraClip implantatie 

een onderschatting geeft van de hemodynamica in het dagelijks leven waarvan 

de operateurs zich bewust moeten zijn als het besluit wordt genomen om één of 

meer clips te plaatsen. Pressure half time lijkt de meest robuuste parameter te zijn in 

vergelijking met de gemiddelde en maximale druk gradiënt over de mitralisklep en 

draagt mogelijk bij aan deze beslissing. Patiënten met een hogere gemiddelde druk 

gradiënt over de mitralisklep na MitraClip implantatie hebben een hogere systolische 

druk in de pulmonaal arterie bij follow-up. Echter, we ontdekten niet meer hartfalen 

symptomen bij follow-up. Het effect van MitraClip implantatie op de rechter ventrikel 

functie is beschreven in hoofdstuk 6. MitraClip implantatie had geen enkel effect op 

de echocardiografische rechter ventrikel parameters bij één en zes maanden follow-up 

in vergelijking met baseline. Na MitraClip implantatie verbeterde de rechter ventrikel 

afterload en NYHA klasse in de gevallen van succesvolle clip implantatie, maar werden 

nadelig beïnvloed in gevallen waarbij zowel rest MI als mitralisstenose aanwezig waren.

C o n c l u s i e s  e n  t o e k o m s t p e r s p e c t i e v e n

MitraClip implantatie is een veelbelovende en mogelijk ook een blijvende techniek voor 

de behandeling van symptomatisch ernstige MI, vooral in de fragiele, voornamelijk 

oudere populatie met functionele MI. In dit proefschrift hebben we selectie criteria voor 

deze procedure nader bepaald om de resultaten van MitraClip implantatie te verbeteren. 

We bepaalden ook de effecten van de MitraClip implantatie op de linker- en rechter 

ventrikel functie en instroom patronen en relateerden deze aan de symptomen van de 

patiënten. In de toekomst zullen grotere patiënt cohorten met een langere follow-up duur 

bestudeerd moeten worden om meer solide data te verschaffen, zoals de COAPT High 

risk randomized trial, RESHAPE-HF (beide gerandomiseerde studies met randomisatie 

naar MitraClip implantatie of medicamenteuze therapie) en de Benelux-registry.

Het laatste decennium zijn andere percutane benaderingen ontwikkeld voor de 

reductie van MI. Deze technieken zijn allen gebaseerd op chirurgische technieken 

(net als de MitraClip), bijvoorbeeld de sinus coronarius implantaten om de mitraal 

annulus te remodeleren en percutane mitralisklep vervanging. Deze technieken zijn 

ook veelbelovend, maar verder onderzoek is noodzakelijk. De op katheter gebaseerde 

mitralisklep technieken zijn een interessant en groeiend veld van nieuwe percutane 

technieken om MI te reduceren en bieden nieuwe opties voor de behandeling van 

patiënten die niet in staat zijn om conventionele chirurgie te ondergaan.
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Deel II Transcatheter aortaklep implantatie
Bijna de helft van de patiënten die TAVI ondergaan heeft MI graad ≥ 2 vooraf aan 
de procedure, zoals getoond in hoofdstuk 7. Ondanks de verminderde twee-jaar 
overleving, is de symptomatische verbetering van patiënten met MI graad ≥ 2  gelijk in 
vergelijking met patiënten met MI graad ≤ 1. Naar onze mening is het mogelijk dat MI 
graad ≥ 2 bij baseline een vergevorderd stadium van aortaklep stenose reflecteert. Dit 
suggereert dat een vroege selectie van patiënten nuttig is (vòòr de ontwikkeling van meer 
ernstige MI) om hun prognose te verbeteren. De symptomatische verbetering, ondanks 
de verminderde overleving van patiënten met significante MI vooraf aan TAVI, is een 
belangrijke kwaliteit van leven uitkomst in de fragiele, voornamelijk oudere populatie 
en geeft aan dat de selectie voor TAVI een op de patiënt gebaseerd geïndividualiseerd 
proces dient te zijn. In hoofdstuk 8 bespreken wij de hoge incidentie van nieuw 
ontstaan linker bundel tak blok (LBTB) en permanente pacemaker (PPM) implantatie 
na TAVI met een CoreValve bioprothese. Prothese diepte en maat waren voorspellers 
voor een nieuw LBTB, terwijl calcificaties van de mitraal annulus en pre-existent rechter 
bundel tak blok voorspellers waren voor PPM implantatie. Interessant was het feit dat 
in ongeveer één vijfde van de patiënten het nieuw ontstane LBTB of de noodzaak tot 
pacing slechts tijdelijk was. Dit geeft aan dat er enige terughoudendheid in acht mag 
worden genomen om vroeg een pacemaker te implanteren, hoewel dit een vroege 
mobilisatie en ontslag niet in de weg mag staan. hoofdstuk 9 geeft weer dat chronische 
nier ziekten vooraf aan TAVI niet de overleving na TAVI voorspellen, maar acute nier 
schade na TAVI is van groot klinisch belang aangezien het sterk geassocieerd is met 
zowel korte- als middellange termijn mortaliteit. Het gebruik van hogere doseringen 
lisdiuretica, een lage post-implantatie arteriële bloeddruk en een hoger baseline 
creatinine zijn onafhankelijke voorspellers voor acute nier schade na TAVI.

Inspanningen om TAVI minder invasief te maken op voorwaarde dat de veiligheid 
wordt gehandhaafd, versnellen van het herstel van de patiënten, zonder in te hoeven 
leveren op klinische en procedurele uitkomsten, of op patiënt tevredenheid, waren de 
rationale voor een vereenvoudigde transfemorale TAVI waarbij alleen lokale analgesie en 
doorlichting worden gebruikt, zoals wordt weergegeven in hoofdstuk 10. Als aanvulling 
op de veiligheid en uitvoerbaarheid welke beide werden aangetoond in deze studie, is het 
mogelijk bevorderlijk voor de fragiele TAVI patiënt om algehele anesthesie te vermijden 
en draagt dit mogelijk bij aan betere uitkomsten van TAVI in de hoog risico oudere patiënt.

C o n c l u s i e s  e n  t o e k o m s t p e r s p e c t i e v e n

TAVI is een grote doorbraak in het veld van transcatheter technieken en de behandeling 
voor ernstige aortaklep stenose. In dit proefschrift bestudeerden wij potentiele risico 
factoren vooraf aan de procedure en complicaties na TAVI, om patiënten te selecteren 
die het meest zullen profiteren van deze techniek met lage complicatie getallen. 

Verdere technische aanpassingen in de bestaande en nieuwe bioprothese 
kleppen, afgifte katheters en sheats worden continue ontwikkeld om de resultaten te 
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verbeteren en complicaties te reduceren. Vooral paravalvulaire aorta insufficiëntie en 
de frequentie van vasculaire en bloeding complicaties kan gereduceerd worden door 
deze aanpassingen, maar verder onderzoek is nog steeds nodig. Ook instrumenten 
ter bescherming van embolieën zijn ontwikkeld en worden nader onderzocht. 
Verder worden de beeldvormende technieken vooraf aan TAVI en peri-procedureel 
onderzocht, ontwikkeld en geoptimaliseerd ter verbetering van het bepalen van de 
juiste klepmaat en het algehele implantatie succes. In aanvulling hierop zal een risico 
score ontwikkeld moeten worden speciaal voor potentiele TAVI kandidaten om een 
betere voorspelling over de mortaliteit te kunnen maken dan met de EuroSCORE 
en STS score, die beiden niet geschikt blijken te zijn voor TAVI. Voor toekomstige 
patiënten selectie is het ook interessant om te weten of het veilig is om jongere of lager 
risico patiënten te selecteren voor deze procedure. Daarom is het belangrijk om de 
levensduur van de transcatheter bioprothesen te achterhalen. Lange termijn follow-up 
studies in grote patiënt cohorten zijn noodzakelijk om de verwachte voordelen van 
deze snel ontwikkelende techniek aan te tonen.
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