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EPIDEMIOLOGIE 

kleplijden in de westerse wereld

• prevalentie van matig of ernstig kleplijden neemt toe met de leeftijd

• MI > AS > AI > MS

• geen verschil naargelang geslacht



ETIOLOGIE kleplijden

patienten > 80j

• meestal DEGENERATIEF kleplijden

• de geassocieerde KLEPVERKALKINGEN maken een ingreep 

technisch moeilijker of onmogelijk



ETIOLOGIE kleplijden

patienten > 80j

• ANDERE OORZAKEN (postreumatisch, congenitaal, ischemisch, 

inflammatoir, …) leiden reeds op jongere leeftijd tot klepchirurgie  

• deze patienten presenteren zich op oudere leeftijd

– met een indicatie voor heroperatie met verhoogd OP risico                                              

of 

– in chronisch hartfalen, waarvoor meestal conservatief beleid



NATUURLIJKE EVOLUTIE van AS

• 1968: Ross en Braunwald: ernstig AS: 

• goed verloop zolang asymptomatisch

• slechte prognose vanaf optreden van symptomen:

– 50% mortaliteit in 5j indien angor

– 50% mortaliteit in 3j indien syncope                                      

– 50% mortaliteit in < 2j indien hartfalen 



NATUURLIJKE EVOLUTIE van MI

• DEGENERATIEVE MI                                                             

risicofactoren voor mortaliteit: 

– ernst van MI

– EF < 50%

– LV ESD > 40mm

• SECUNDAIRE MI                                                                                    

20% van de patienten met chronische LV dysfunctie hebben 

ernstig MI

– de aanwezigheid van secundaire MI beinvloedt de prognose 

ongunstig bij een lagere ernst van MI dan igv primaire MI



ERNSTIG KLEPLIJDEN 

bij de oudere patient

• symptomatisch ernstig kleplijden evolueert zonder interventie naar 
hartfalen, pulmonale hypertensie en frequent VKF

• MEDICAMENTEUSE BEHANDELING ifv hartritme, bloeddruk, 
nierfunctie, …

• zoutarme voeding

• vochtbeperking

• dagelijkse gewichtscontrole

• geplande controles door huisarts, thuisverpleegkundige

• mobilisatie met kinesist

• geplande controles door cardioloog

• variabel verloop

• doel: opname owv hartfalen voorkomen



KLEPCHIRURGIE bij de oudere patient ?

• 1990 vgl met 2010: 30% toename van klepingrepen bij de 

oudere patient

• redenen: 

– betere preOP diagnose en voorbereiding

– kleinere toegangsweg

– betere myocardprotectie

– kortere OP duur

– aangepaste anesthaesie

– betere postOP ITE zorg



KLEPCHIRURGIE bij de oudere patient

betere preOP diagnose en voorbereiding

BELANG van ANAMNESE                              

• klachten correct inschatten

• klachten van hartfalen en VKF actief opsporen

• co-morbiditeit volledig bepalen

• mentale toestand inschatten

• revalidatie mogelijkheden peilen

• medicatieschema achterhalen (geeft dikwijls informatie over 

voorgeschiedenis van hypertensie, hartfalen, ritmestoornissen, …)



KLEPCHIRURGIE bij de oudere patient

betere preOP diagnose en voorbereiding 

BELANG van KLINISCH ONDERZOEK

• hartritme & frequentie

• bloeddruk

• klepgeruis

• hartfalen

• vasculair lijden: carotislijden, perifeer vaatlijden

• longlijden

• abdominaal lijden

• CVA restletsels

• mobiliteit

• spiermassa & kracht

• gewicht & evolutie



BIJKOMENDE NIET-INVASIEVE 

ONDERZOEKEN

• EKG

• RX thorax F + P

• labo: bloedbeeld, INR, glycemie, nierfunctie, leverset, 
schildklierfunctie, NT-proBNP, lanoxine dosage

• transthoracale / transoesofagale echocardiografie



BEVESTIGING van ERNSTIG KLEPLIJDEN 

bij de oudere patient

• SYMPTOMATISCH en/of met HEMODYNAMISCHE WEERSLAG

– overleggen met patient en familie welke aanpak verder gevolgd 

zal worden naargelang het RISICO VAN DE PROCEDURE



RISICOBEPALING van KLEPINTERVENTIE

NIET-INVASIEF KLEPBILAN

• Duplexscan halsvaten

• longfunctie

• echografie abdomen + aorta abdominalis

• bijkomende testen ifv klinische bevindingen: bv CT schedel igv
vroeger CVA, Dopper OL igv perifeer vaatlijden, …

• 6 min wandeltest

• MMSE (Mini-Mental State Examination) 

• tandnazicht

• ademhalingskinesitherapie: buikademhaling aanleren

• (anesthaesie raadpleging)



INVASIEVE ONDERZOEKEN

• enkel indien de patient een KLEPINTERVENTIE wil ondergaan en                                    
het risico aanvaardbaar lijkt

• R-L CATHETERISATIE, AORTOGRAM en CORONAROGRAFIE

– bepaling van coronair lijden &  LV functie

– bevestiging van ernst van kleplijden

– nazicht van vullingsdrukken en graad van pulmonale hypertensie

• ! anticoagulatie tijdig stoppen

• ! het gebruik van konakion vermijden

• ! nefroprotectie zo nodig

• ! nierfunctie volgen



RISICOBEPALING

• STS score

• EuroScore II

• cognitieve functie

• frailty

• het risico bespreken met patient en familie

• het risico vermelden in het verslag naar huisarts en specialist

• bij verhoogd risico pre-OP raadpleging bij cardiale chirurgen 
plannen 



STS score
Society of Thoracic Surgeons

• gebaseerd op 774881 OP (CABG, klep, CABG + klep)         

tussen 2002 en 2006 (90% van de cardiale OP in de VS)

• schatting van het risico op mortaliteit en majeure morbiditeit 

(CVA, nierfalen, verlengde ventilatie, diepe wondinfectie en 

reOP)

• goede inschatting voor hoog risico patienten



EuroSCORE II
European System for Cardiac Operative Risk Evaluation

http://www.euroscore.org/calc.html

• gebaseerd op 22381 patienten uit 43 landen die cardiale heelkunde 

ondergingen in de zomer van 2010

• goede inschatting van het operatief risico

• zwakkere predictieve waarde bij oudere dan bij jongere patienten

• klinische beoordeling!

• ook in rekening brengen van andere risicofactoren!                                                       
(verkalkt atherosclerotisch lijden van de aorta, klepverkalkingen, voedingsstatus, 

cognitieve functie, frailty, …)



COGNITIEVE DYSFUNCTIE

• 521 pten > 80j + cardiale OP:

– 33% preOP normale cognitieve functie

– 46% postOP persistente cognitieve achteruitgang

// 2x hogere mortaliteit op verloop van 10j



FRAILTY

• uitgesproken kwetsbaarheid tgv afname van fysiologische reserves 

• getypeerd door osteoporose en verlies van skeletspiermassa

• prevalentie: 8% 70-79j, 16% 80-85j, 26% > 85j

• hogere prevalentie van frailty in de populatie met CV afwijkingen 



KLINISCHE PRESENTATIE van FRAILTY

• aspecifieke klachten

– vermoeidheid, onverklaard gewichtsverlies, herhaalde infecties, …

• recidiverend vallen

– spontane val, fracturen

• verminderde mobiliteit

• verlies van ADL (Activities of Daily Living) en IADL (Instrumental

Activities of Daily Living) (disability)

– wisselende functionaliteit van dag tot dag

• delirium



hoe FRAILTY bepalen?

• Cardiovascular Health Study (CHS) of Fried index: 

– > 5% niet-intentioneel gewichtsverlies het voorbije jaar

– gedaald uithoudingsvermogen: uitputting bij lichte inspanning

– spierzwakte (handknijpkracht: M < 30 kg, V < 20 kg)

– trage wandelsnelheid (> 6 s/5m of < 0,833 m/s)

• 3 of > 3 = frailty

• Study of Osteoporotic Fractures Index:

– geen 5x kunnen rechtkomen van een stoel zonder hulpmiddelen



FRAILTY is voorspellend voor

• hospitalisatie

• opname in WZC

• snellere cognitieve achteruitgang

• meer co-morbiditeit en hogere mortaliteit

– Health ABS study: frailty //

• 30% hoger risico om hartfalen te ontwikkelen

• hogere 1j mortaliteit bij chronisch hartfalen (17% vs 5%)



FRAILTY en cardiale interventie

• cardiale heelkunde:

• de STS voorspelde mortaliteit en majeure morbiditeit is 2x groter bij 

patienten met frailty

• TAVI:

• frailty is beste voorspeller van mortaliteit, majeure bloeding, vasculaire 

complicaties, infarct, CVA of hartfalen 1j na TAVI



RISICO van MITRALISKLEPCHIRURGIE                 

bij patienten > 75j

• Cleveland Clinic patient database:

• 5737 pten met ernstig MI

• 1095 pten in hartfalen

• 47% Miklepvervanging of repair: 

– 7% OP risico (vervanging > repair)

– 15% OP risico indien + CABG

• 53% medicale R/: 

– 20% mortaliteit na 1j

– 50% mortaliteit na 5j

– herhaalde hospitalisaties voor hartfalen



RISICO van MITRALISKLEPREPAIR igv ernstig MI en 

normale LVEF: invloed van pulmonale hypertensie en VKF



RISICO van AORTAKLEPCHIRURGIE           

bij patienten > 80j

• 30d mortaliteit: 8-10%    

• 30d mortaliteit in combinatie met CABG: 20%                                

• 1/3/5j overleving: 85, 80, 70%



RISICO van TRIPLE KLEPCHIRURGIE

• degeneratief AS & MI & functioneel TI

• 25% voordien reeds cardiale heelkunde ondergaan

• 70% NYHA III of IV

• 50% + CABG



PTAV

percutane transluminele aorta valvuloplastie

• 3-10% hospitaal mortaliteit

• restenose na 6 maanden

• 65% overleving na 1 jaar  

• enkel indien definitieve 

aortaklepinterventie kan volgen 

na 3 tal maanden                                                                                                    



TAVI

transcatheter aortic valve implantation



selectie TAVI kandidaten                          

multidisciplinair heart team

• AS < 0,8 cm²

• NYHA III of IV

• Euro II score > 10% of

• 1 of meer aandoeningen of technische problemen die het risico van 

cardiale chirurgie fors verhogen

– ernstig longlijden

– porseleinen aorta

– VG radiotherapie thoracaal

– VG CABG met greffe onder het sternum

– frailty



TAVI

• succesvolle procedure in 86%

• 30d mortaliteit 12%

• complicaties: klep positionering, obstructie ostium coronaire arterie, 
paravalvulair lek, AV block, CVA, vasculaire complicaties

RetroFlex™ Transfemoral

Valve Delivery System

Ascendra™ Transapical

Valve Delivery System



TAVI



TAVI



TAVI

Leon et al. NEJM 2016, 374, 1609-19



MitraClip

• degeneratieve of functionele MI en STS score > 10%

• cardiale levercirrose,  pulmonale hypertensie,           

RV functie, ernst TI en aanwezigheid van PM 

worden niet meegeteld in STS score



MitraClip



MitraClip in België



MitraClip in UZ Leuven



MitraClip in UZ Leuven



self-expandable transcatheter mitral valve



self-expandable transcatheter mitral valve



64 patients since 2015

• 73 +- 13y

• STS score 14 +- 9%

• LV EF 59 +- 11%

• NYHA III or IV

• procedural success 72%

• mean MVA 2,2+-0,95 cm²

• need for a second valve in 11 pts: migration in 5 and

regurgitation in 6

• embolization in LA 6%

• LVOT obstruction 9%

• hospital mortality 30%



BESLUIT

• oudere patient in zijn geheel beschouwen en niet enkel cardiaal

• in overleg met patient en familie het beleid bepalen, afhankelijk 

van het volledig risicoprofiel

• indien conservatieve behandeling regelmatige opvolging door 

huisarts organiseren

• indien gekozen wordt voor heelkunde, indicatie tijdig stellen

• percutane procedures bieden extra mogelijkheden

• de extra kost moet gecompenseerd worden door betere 

levenskwaliteit en prognose


