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1 Inleiding
Voor de ontwikkeling van de transmurale zorgstandaard voor aortaklepstenose is het kleplijden-netwerk (KLnetwerk) geïnitieerd. Binnen het KL-netwerk zijn zowel de huisartsen, cardiologen en thoraxchirurgen
betrokken uit de regio Zuidoost Brabant. Gezamenlijk heeft de ontwikkeling van de transmurale zorgstandaard
plaatsgevonden voor zowel de 1ste, 2de als 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant. Deze zorgstandaard is ontwikkeld
op basis van de methodiek van het Nederlands Hart Netwerk (NHN) door het volgen van 5 sessies. In dit
document wordt een beschrijving gegeven van de inhoud van de transmurale zorgstandaard voor het KLnetwerk in de regio Zuidoost Brabant. Daarbij wordt ook toegelicht welke definities worden toegepast om de
benodigde kwaliteitsindicatoren (uitkomst-, proces- en structuurindicatoren) in kaart te kunnen brengen.

1.1 Samenstelling documenten
De inhoud van de documenten binnen het KL-netwerk is samengesteld door de huisartsen, cardiologen en
thoraxchirurgen. Binnen het NHN wordt voor het in kaart brengen van de benodigde gegevens gebruik
gemaakt van de laatste evidentie betreffende kwaliteitsindicatoren en (inter)nationale literatuur. Vandaar
dat de volgende bronnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van de zorgstandaard:
- Nederlandse Hart Registratie (NHR);
- Nationale bronnen (o.a. richtlijnen NVVC en NHG);
- Internationale bronnen (o.a. ESC richtlijnen of wetenschappelijke literatuur).
In het laatste hoofdstuk van dit document is een literatuurlijst opgenomen waarbij de gebruikte bronnen
worden vermeld.
De documenten van de transmurale zorgstandaard voor het KL-netwerk bevatten:
- Definitie voor aortaklepstenose;
- Initiële conditie voor aortaklepstenose;
- Uitkomstindicatoren voor aortaklepstenose;
- Zorgproces voor aortaklepstenose (in zowel de 1ste, 2de en 3de lijn);
- Protocollen voor aortaklepstenose;
- Procesindicatoren voor aortaklepstenose;
- Structuurindicatoren voor aortaklepstenose;
- Audit voor aortaklepstenose;
- Regionale Transmurale Afspraak (RTA) voor aortaklepstenose.

1.2 Evaluatie documenten
Nadat alle documenten voor de transmurale zorgstandaard in kaart zijn gebracht (en goedgekeurd) door het
betreffende netwerk wordt de standaard geïmplementeerd binnen de betrokken zorginstellingen.
Gezien het belang dat de zorgstandaard voldoet aan de laatste evidentie worden de gegenereerde
documenten voor de zorgstandaard iedere 12 maanden geëvalueerd. Waarbij gekeken wordt of de
informatie nog steeds voldoet aan de laatste evidentie (betreffende kwaliteitsindicatoren en (inter)nationale
literatuur). Indien nodig worden de documenten geüpdatet.
Daarnaast leveren de betrokken zorginstellingen periodiek (iedere 6 maanden) de benodigde informatie aan
betreffende de initiële condities, uitkomst- en procesindicatoren. Gebaseerd op deze informatie worden de
uitkomstindicatoren, initiële condities en zorgprocessen geoptimaliseerd. Door deze optimalisatie wordt de
kwaliteit van de zorgstandaard geborgd en continu verbeterd.

SESSIE 1

2

2 Transmurale zorgstandaard Aortaklepstenose
Door de doelstellingen per sessie aan te klikken in onderstaande figuur (definitie ziektebeeld, initiële conditie, uitkomstindicator, zorgproces, protocol,
procesindicator, structuurindicator, audit, RTA of gehanteerde definities in KL-netwerk) wordt automatisch doorverwezen naar de behorende documenten van het
KL-netwerk. Klik in onderstaande figuur het benodigde document aan.
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3 Definitie Aortaklepstenose

NAAM ZIEKTEBEELD
AORTAKLEPSTENOSE

NETWERK: [KLEPLIJDEN / AORTAKLEPSTENOSE]
DEFINITIE ZIEKTEBEELD
DEFINITIE ZIEKTEBEELD

Verworven obstructieve aandoening van de aortaklep als geïsoleerde aandoening. Modified from: Baumgartner,
Aortaklepstenose kan worden onderverdeeld in: gering (mild), matig (moderate) en ernstig H., Hung, J., Bermejo, J.,
(severe).
Chambers, J. B., Evangelista,
A., Griffin, B. P., et al. (2009).
De verdeling van geringe, matige en ernstige aortaklepstenose ziet er als volgt uit:
Echocardiographic
assessment of valve stenosis:
EAE/ASE recommendations
for clinical practice. Journal of
the American Society of
Echocardiography, 22(1), 123.

ONDER INCLUSIE IN HET KL-NETWERK WORDT VERSTAAN:
Alle patiënten die zich presenteren met nieuw aortaklepstenose
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BRON

4 Initiële conditie Aortaklepstenose

NR.

CONDITIE

1.

Geslacht

2.

5

Leeftijd

NETWERK: [KLEPLIJDEN / AORTAKLEPSTENOSE]
INITIELE CONDITIE
CATEGORISATIE
INVLOED OP ZIEKTEBEELD

BRON

-

Meetbaar
Beter,
Handboek
Dataverzameling, 2017

Man
Vrouw

Geboortedatum van de patiënt.

Vrouwen worden geassocieerd met
betere klinische kenmerken op baseline
en verbeterde overleving. Daarnaast
wordt het vrouwelijk geslacht gezien als
een voorspeller voor ‘midterm survival’
na een TAVI.

Hayashida, K., Morice, M. C.,
Chevalier, B., Hovasse, T., Romano,
M., Garot, P., et al. (2012). Sexrelated differences in clinical
presentation and outcome of
transcatheter
aortic
valve
implantation for severe aortic
stenosis. Journal of the American
College of Cardiology, 59(6), 566571.

Een oudere leeftijd is een voorspeller Meetbaar
Beter,
Handboek
voor de ontwikkeling van symptomen en Dataverzameling, 2017
slechtere
uitkomsten
voor
asymptomatische patiënten.
Vahanian, A., Alfieri, O., Andreotti,
F., Antunes, M. J., Barón-Esquivias,
G., et al. (2012). Guidelines on the
management of valvular heart
disease (version 2012) The Joint
Task Force on the Management of
Valvular Heart Disease of the
European Society of Cardiology
(ESC) and the European Association
for
Cardio-Thoracic
Surgery

(EACTS). European heart journal,
33(19), 2451-2496.
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3.

Lengte

Lengte in centimeter (cm).

De lengte van een patiënt is mogelijk een
(onafhankelijke) voorspeller voor de
degeneratie
van
de
aortaklep
(tegengestelde associatie).

Stewart, B. F., Siscovick, D., Lind, B.
K., Gardin, J. M., Gottdiener, J. S.,
Smith, V. E., Kitzman, D. W. & Otto,
C. M. (1997). Clinical factors
associated with calcific aortic valve
disease. Journal of the American
College of Cardiology, 29(3), 630634.

4.

Gewicht

Gewicht in kilogram (kg).

De Body Mass Index (BMI) van een
patiënt is mogelijk een (onafhankelijke)
voorspeller voor de degeneratie van de
aortaklep (tegengestelde associatie).

Lindroos, M., Kupari, M., Valvanne,
J., Strandberg, T., Heikkilä, J., &
TlLVIS, R. (1994). Factors associated
with
calcific
aortic
valve
degeneration in the elderly.
European heart journal, 15(7), 865870.

5.

Ernst van aortaklepstenose

De ernst van aortaklepstenose is onderverdeeld De ernst van aortaklepstenose is onder
in:
te verdelen in 3 categoriën (gering, matig
1= Gering aortaklepstenose
en ernstig).
2= Matig aortaklepstenose
3= Ernstig aortaklepstenose

Baumgartner, H., Hung, J., Bermejo,
J., Chambers, J. B., Evangelista, A.,
Griffin, B. P., et al. (2009).
Echocardiographic assessment of
valve
stenosis:
EAE/ASE
recommendations for clinical
practice. Journal of the American
Society of Echocardiography, 22(1),
1-23.

6.

Symptomatisch /
asymptomatisch
(enkel voor patiënten met
ernstig aortaklepstenose)

Patiënten
met
asymptomatisch New York Heart Association (NYHA)
aortaklepstenose (NYHA=1) en patiënten met classificatie is een subjectief gegeven en
symptomatisch aortaklepstenose (NHYA>1).
mogelijk gerelateerd aan het stadium en
prognose van aortaklepstenose.

Baumgartner, H., Falk, V., Bax, J. J.,
De Bonis, M., Hamm, C., Holm, P. J.,
et al. (2017). 2017 ESC/EACTS
Guidelines for the management of

valvular heart disease. European
heart journal, 38(36), 2739-2791.
7.

7

Linkerventrikelfunctie

De linkerventrikelfunctie wordt uitgedrukt als Echocardiografie is de belangrijkste
ejectiefractie (EF, in %). De geregistreerde EF techniek om de LVEF vast te stellen.
mag niet langer dan 6 maanden vóór de
interventie zijn vastgesteld. De laatst gemeten EF
vóór de interventie wordt geregistreerd.

Meetbaar
Beter,
Handboek
Dataverzameling, 2017

Baumgartner, H., Falk, V., Bax, J. J.,
De Bonis, M., Hamm, C., Holm, P. J.,
et al. (2017). 2017 ESC/EACTS
Guidelines for the management of
valvular heart disease. European
heart journal, 38(36), 2739-2791.

Baumgartner, H., Falk, V., Bax, J. J.,
De Bonis, M., Hamm, C., Holm, P. J.,
et al. (2017). 2017 ESC/EACTS
Guidelines for the management of
valvular heart disease. European
heart journal, 38(36), 2739-2791.

8.

Aanwezigheid van
coronairlijden
(enkel voor patiënten met
ernstig aortaklepstenose)

Patiënten met coronairlijden (STEMI, NSTE-ACS,
stabiele angina pectoris (AP) of instabiele angina
pectoris (IAP)) en/of een voorgeschiedenis van
PCI/CABG en/of een aanwezige stenose.

Coronaire, cerebrovasculaire en perifeer
arteriële ziekten hebben een negatieve
impact op lange en korte overleving na
een chirurgische ingreep en TAVI.

9.

Diabetes Mellitus

Patiënten die diabetes mellitus type 1 of type 2
hebben.

Associaties zijn aangetoond tussen Meetbaar
Beter,
Handboek
kleplijden en diabetes mellitus, waarbij Dataverzameling, 2017
de aanwezigheid van diabetes mellitus
resulteert in een slechtere prognose.
Otto, C. M., & Prendergast, B.
(2014). Aortic-valve stenosis—from
patients at risk to severe valve
obstruction. New England Journal
of Medicine, 371(8), 744-756.

10.

Hypertensie

-

Hypertensie is een veel voorkomende
co-morbiditeit in patiënten met
aortaklepstenose. Daarnaast is bekend
dat hypertensie een invloed heeft op
zowel de beoordeling van de ernst van

Systolische bloeddruk ≥140 mmHg en/of
diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg gemeten
gedurende 2 of meer opeenvolgende
momenten, onder rustomstandigheden,
en/of

Baumgartner, H., Falk, V., Bax, J. J.,
De Bonis, M., Hamm, C., Holm, P. J.,
et al. (2017). 2017 ESC/EACTS
Guidelines for the management of
valvular heart disease. European
heart journal, 38(36), 2739-2791

Actueel
gebruik
medicatie.

8

van

antihypertensieve het aortaklepstenose en de structuur
van de linkerventrikel.
Rieck, Å. E., Cramariuc, D., Boman,
K., Gohlke-Bärwolf, C., Staal, E. M.,
Lønnebakken, M. T., et al. (2012).
Hypertension in Aortic Stenosis.
Women, 27, 42.

11.

Nierinsufficiëntie

In de rapportage worden de volgende
categorieën voor nierinsufficiëntie gehanteerd
aan de hand van de eGFR:
1) ≥ 60 ml/min;
2) 30-59 ml/min;
3) 15-29 ml/min;
4) < 15 ml/min.

Er
is
een
associatie
tussen Meetbaar
Beter,
Handboek
nierinsufficiëntie
en
verhoogde Dataverzameling, 2017
mortaliteit na o.a. een klepinterventie en
TAVI.
Baumgartner, H., Falk, V., Bax, J. J.,
De Bonis, M., Hamm, C., Holm, P. J.,
et al. (2017). 2017 ESC/EACTS
Guidelines for the management of
valvular heart disease. European
heart journal, 38(36), 2739-2791.

12.

Eerdere cardiochirurgie /
Eerdere percutane
interventies (PCI)

Patiënten die een eerdere cardiochirurgie Voorgaande cardio chirurgische ingreep Meetbaar
Beter,
Handboek
hebben ondergaan, waarbij opening van het verslechtert
de
prognose
bij Dataverzameling, 2017
pericardium
heeft
plaatsgevonden, aortakleplijden.
voorafgaande aan de interventie gedurende het
hele leven. Hieronder valt ook: TAVI, minimaalinvasieve mitralisklepchirurgie en mini-maze.

13.

Logistische EuroSCORE II
(enkel voor patiënten met
ernstig aortaklepstenose)

Laatst bepaalde logistische EuroSCORE II De EuroSCORE II is meer accuraat om te
gemeten vóór de interventie (continu gemeten differentiëren tussen patiënten met een
in % met 2 decimalen nauwkeurig, bijv. 25,03%). hoog-en laag risico voor chirurgische
ingreep en deze score kan beter de
postoperatieve uitkomsten na een
klepinterventie voorspellen.

Meetbaar
Beter,
Handboek
Dataverzameling, 2017
Baumgartner, H., Falk, V., Bax, J. J.,
De Bonis, M., Hamm, C., Holm, P. J.,
et al. (2017). 2017 ESC/EACTS
Guidelines for the management of
valvular heart disease. European
heart journal, 38(36), 2739-2791

5 Uitkomstindicatoren Aortaklepstenose
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NETWERK: [KLEPLIJDEN / AORTAKLEPSTENOSE]
UITKOMSTINDICATOREN
DEFINITIE

NR.

INDICATOR

BRON

1.

Lange termijn overleving: follow-up 5 jaar na
diagnosestelling

Patiënten die overleven als functie van het aantal verstreken Meetbaar Beter, Handboek
dagen na de diagnosestelling met een maximale follow-up duur Dataverzameling, 2017
van 5 jaar.

2.

Mortaliteit na interventie

Patiënten die ongeacht doodsoorzaak binnen 1 jaar (≤ 365 dagen) Meetbaar Beter, Handboek
na de interventie overlijden.
Dataverzameling, 2017

3.

Symptomatisch / asymptomatisch

Patiënten met asymptomatisch aortaklepstenose (NYHA=1) en Meetbaar Beter, Handboek
patiënten met symptomatisch aortaklepstenose (NHYA>1).
Dataverzameling, 2017

4.

Linkerventrikelejectiefractie (LVEF)

De linkerventrikelfunctie wordt uitgedrukt als ejectiefractie (EF, in
%). Indien enkel de linkerkamerfunctie is genoteerd wordt de
volgende indeling gehanteerd:
- Goed (LVEF >50%)
- Matig (LVEF 30 – 50%)
- Slecht (LVEF <30%)

5.

Complicaties na klepinterventie

Onder complicaties wordt verstaan: bloedingen (aangeduid Meetbaar Beter, Handboek
middels BARC-index), endocarditis, trombo-embolie, structureel Dataverzameling, 2017
falen van de klep, pacemaker implantatie, paravalvulaire lekkage,
kleptrombose en obstructie van de klep (‘pannus’)

6.

Vrijheid van re-interventie (+ datum van
(re)interventie)

Patiënten die vrij zijn van een aortaklepreïnterventie Meetbaar Beter, Handboek
(aortaklepvervanging,
aortaklepreparatie
of
percutane Dataverzameling, 2017
paravalvulaire lekkage (PVL) sluiting [ook niet geïsoleerde

Baumgartner, H., Falk, V., Bax, J.
J., De Bonis, M., Hamm, C., Holm,
P. J., et al. (2017). 2017
ESC/EACTS Guidelines for the
management of valvular heart
disease. European heart journal,
38(36), 2739-2791

ingrepen includeren]) aan dezelfde aortaklep als functie van het
aantal verstreken dagen na de interventie.
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6 Zorgproces Aortaklepstenose
6.1 Zorgproces in de 1ste lijn

11

12

6.2 Zorgproces in de 2de lijn

13

14

15

6.3 Zorgproces in de 3de lijn

16

17

7 Protocollen
ONDERWERP
Richtlijn voor aanvullende diagnostiek cq. verwijzing van patiënten met aortaklepstenose van de 1ste
naar de 2de lijn.

DOEL
Beschrijving van de criteria van de patiënt met een aortaklepstenose en de benodigde informatie bij
aanvullende diagnostiek cq. verwijzing van patiënten met aortaklepstenose van de 1ste naar de 2de lijn.

VAN TOEPASSING VOOR 1STE, 2DE OF 3DE LIJN (INTERACTIE)
Van toepassing voor aanvullende diagnostiek cq. verwijzing van patiënten met aortaklepstenose van de
1ste naar de 2de lijn.

CRITERIA
Verwijzing naar de 2de lijn indien:
- souffle wordt gehoord en patiënt geeft wél klachten aan (o.a. vermoeidheid, kortademigheid
bij inspanning, duizeligheid, etc.) wordt de patiënt voor een consult doorgestuurd naar de
cardioloog.
- een matige of ernstige aortaklepstenose wordt geconstateerd vindt verwijzing naar de
cardioloog plaats.
- patiënt in de 2de lijn onder controle staat en geeft klachten aan, kan in overleg met cardioloog
eventueel een eerdere controle plaatsvinden.

BENODIGDE INFORMATIE / WERKWIJZE
Benodigde informatie voor het verwijzen van patiënten van de 1ste naar de 2de lijn bestaat uit:
- Reden van verwijzen van de patiënt;
- Anamnese met symptoombeschrijving;
- Voorgeschiedenis patiënt;
- Co-morbiditeit van de patiënt;
- Medicatie van de patiënt;
- Bevindingen bij lichamelijk onderzoek (beschrijving van de souffle, bloeddruk, polsfrequentie,
etc.);
- Indien aanwezig ook informatie van aanvullend onderzoek, zoals lab, ECG en echo;
- Beelden en verslag van echo.

18

ONDERWERP
Richtlijn voor follow-up beleid voor patiënten met een verworven aortaklepstenose.

DOEL
Beschrijving van de criteria en de benodigde informatie voor het follow-up beleid van de patiënt met
een verworven aortaklepstenose.

VAN TOEPASSING VOOR 1STE, 2DE OF 3DE LIJN (INTERACTIE)
Van toepassing voor de follow-up van patiënten met een verworven aortaklepstenose.

CRITERIA
Criteria voor de follow-up van patiënten met aortaklepstenose zijn:
1. Bij geringe aortaklepstenose: De patiënt dient over 2 á 3 jaar terug te komen voor controle
inclusief echocardiogram;
2. Bij matige aortaklepstenose: De patiënt dient over +/- 1 jaar terug te komen voor controle
inclusief echocardiogram;
3. Bij asymptomatisch ernstige aortaklepstenose: controle elk halfjaar met eventueel een
echocardiogram (minimaal jaarlijks een echocardiogram) en zo nodig fietsergometrie.
a. De patiënt krijgt het advies om geen piekinspanning te verrichten en bij kortademigheid
bij inspanning, duizeligheid, wegrakingen, AP klachten meteen contact op te nemen met
de cardioloog.
4. Bij symptomatisch ernstige aortaklepstenose overweegt de cardioloog de indicatie voor een
klepingreep.
Na een klepingreep blijft de patiënt onder controle bij de cardioloog.

BENODIGDE INFORMATIE / WERKWIJZE
De terugkoppeling over de ingreep naar zowel de 1ste als 2de lijn (in navolging van categorie 4) bestaat
minimaal uit:
- Medicatie overzicht (specifiek antistolling – gewenste duur en soort);
- Ontslagbrief van de patiënt (o.a. verloop, eventuele complicaties, etc.);
- Naar de verwijzer in de 2de lijn wordt ook het OK-verslag toegestuurd;
- Advies bij ingebrachte klep m.b.t. endocarditis profylaxe.
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ONDERWERP
Richtlijn voor het eventueel bespreken van patiënten met een aortaklepstenose in het kleppenteam
(2de naar de 3de lijn).

DOEL
Beschrijving van de criteria voor het eventueel bespreken van patiënten met een aortaklepstenose in
het kleppenteam en de benodigde informatie voor de 3de lijn voor het bespreken van de patiënt.

VAN TOEPASSING VOOR 1STE, 2DE OF 3DE LIJN (INTERACTIE)
Van toepassing voor het verwijzen van een patiënt van de 2de naar de 3de lijn (kleppenteam in een
tertiair centrum).

CRITERIA
De criteria voor het verwijzen van een patiënt met aortaklepstenose van de 2de naar de 3de lijn zijn
(kleppenteam in een tertiair centrum):
- Patiënten met symptomatisch ernstige aortaklepstenose;
- Patiënten met asymptomatisch ernstige aortaklepstenose zonder typische klachten, bij
slechter wordende linkerkamerfunctie.
Daarnaast kan een klepingreep worden overwogen als:
- Patiënten met asymptomatisch ernstige aortaklepstenose met een snelle progressie (>0,3
m/s per jaar) en/of een maximale snelheid van de aortaklep van >5,5 m/s.
Processchema voor operatie:

20

BENODIGDE INFORMATIE / WERKWIJZE
De informatie die nodig is voor het tertiair centrum is:
- Voorgeschiedenis;
- Lengte en gewicht;
- Medicatie;
- Anamnese;
- Co-morbiditeit;
- Volledig lichamelijk onderzoek (o.a. bloeddruk, auscultatie);
o Indruk van vitaliteit van patiënt;
- ECG en beschrijving;
- Lab onderzoek (o.a. bezinking, Hb, kreat);
- Thorax foto (verslag);
- Echo (verslag en beelden);
- Inspanningstest (indien uitgevoerd);
- CAG (verslag en beelden);
- EUROSCORE risicofactoren;
- Focusonderzoek kaak;
- Voorstel van verwijzend cardioloog (incl. onderbouwing m.b.t. wijze van interventie);
- Eventueel overige consulten afhankelijk van de voorgeschiedenis van de patiënt.
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ONDERWERP
Richtlijn voor het terugverwijzen van een patiënt met een aortaklepstenose na een specialistische
behandeling in een tertiair centrum (3de lijn naar 2de lijn).

DOEL
Beschrijving van de procedure voor het terugverwijzen van de patiënten van de 3de naar de 2de lijn (na
afloop van een specialistische behandeling).

VAN TOEPASSING VOOR 1STE, 2DE OF 3DE LIJN (INTERACTIE)
Van toepassing voor het terugverwijzen van patiënten van de 3de naar de 2de lijn.

CRITERIA
De criteria voor het terugverwijzen van een patiënt van de 3de naar de 2de lijn zijn:
- Indien voldoende stabiel gaat patiënt na +/- 4 dagen na de ingreep terug naar het verwijzend
ziekenhuis
- Na +/- 6 weken wordt een TTE gemaakt in het tertiair centrum en vindt een consult plaats bij de
thoraxchirurg
o Indien het echo goed is
 Terugverwijzing naar de verwijzer
 Beelden en verslag delen via EVOCS

BENODIGDE INFORMATIE / WERKWIJZE
De benodigde informatie bij het terugverwijzen van de patiënt zijn:
- OK-verslag
o Bij grote complicaties en overlijden verwijzend cardioloog en huisarts zo spoedig
mogelijk telefonisch op de hoogte stellen.
- Ontslagbrief
o Welke type klep en maat klep is geïmplanteerd;
o Medicatie patiënt (incl. afbouw of stoppen met medicatie en antistolling);
o Opnamebeloop;
o Laatste beschikbare informatie;
 Lab, lichamelijk onderzoek, ECG, X-thorax, etc.
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8 Procesindicatoren Aortaklepstenose
NETWERK: [KLEPLIJDEN / AORTAKLEPSTENOSE]
PROCESINDICATOREN
DEFINITIE

NR.

INDICATOR

1.

Patiënten met geringe aortaklepstenose
worden één keer in de 2 á 3 jaar beoordeeld
inclusief een echocardiogram om de status van
het
kleplijden
te
monitoren
(incl.
documentatie/toelichting als hier niet aan
voldaan is).

Iedere 2 á 3 jaar wordt de status van het kleplijden N.V.T.
gemonitord en beoordeeld bij patiënten met geringe
aortaklepstenose middels een echocardiogram. Indien
een andere termijn is aangehouden wordt de reden
hiervan gedocumenteerd.

2.

Patiënten met matige aortaklepstenose
worden jaarlijks beoordeeld inclusief een
echocardiogram om de status van het kleplijden
te beoordelen.

Ieder jaar wordt de status van het kleplijden gemonitord N.V.T.
en beoordeeld bij patiënten met matige
aortaklepstenose middels een klinisch onderzoek
aangevuld met een echocardiogram.

3.

Een asymptomatische patiënt met ernstig
aortaklepstenose wordt ieder half jaar
beoordeeld (incl. poliklinische controle)
eventueel met een echocardiogram en/of (NTpro)BNP en/of een inspanningstest (maar
minimaal jaarlijks).

Iedere 6 maanden wordt de status van een patiënt met N.V.T.
asymptomatisch ernstige aortaklepstenose beoordeeld
met een poliklinisch controle. Eventueel wordt jaarlijks
de status beoordeeld met een echocardiogram (op
indicatie eerder). Echter, de echocardiogram wordt
minimaal jaarlijks uitgevoerd en beoordeeld. Daarnaast
wordt eventueel (NT-pro)BNP onderzocht en/of een
inspanningstest uitgevoerd.

4.

Bij een symptomatische patiënt met ernstige
aortaklepstenose dient bij voorkeur binnen 1
week na aanmelding een definitief besluit te
zijn van het kleppenteam (incl. documentatie
als hier niet aan voldaan is).

Na aanmelding van een patiënt met symptomatisch N.V.T.
ernstige aortaklepstenose bij het kleppenteam, dient bij
voorkeur binnen 1 week een besluit van het
kleppenteam te zijn. Indien dit niet binnen 1 week lukt
wordt de reden hiervan gedocumenteerd en met de
verwijzer gecommuniceerd.

23

BRON

5.

Binnen 4 weken na de beslissing van het
kleppenteam dient de interventie te zijn
uitgevoerd (poliklinische patiënt) en binnen 2
weken na de beslissing van het kleppenteam
dient de interventie te zijn uitgevoerd (klinische
patiënt).

6.

Na de diagnose van ernstige aortaklepstenose Bij een patiënt met symptomatisch ernstige N.V.T.
(bij een symptomatische patiënt) zijn bij aortaklepstenose zijn binnen 3 weken de CAG,
voorkeur binnen 3 weken de volgende focusonderzoek kaak en labonderzoek uitgevoerd.
onderzoeken uitgevoerd: CAG, focusonderzoek
kaak en labonderzoek.
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Bij een poliklinische patiënt dient binnen 4 weken na de N.V.T.
beslissing van het kleppenteam de interventie te zijn
uitgevoerd. Bij een klinische patiënt dient binnen 2
weken na de beslissing van het kleppenteam de
interventie te zijn uitgevoerd.

9 Structuurindicatoren Aortaklepstenose
NETWERK: [KLEPLIJDEN / AORTAKLEPSTENOSE]
STRUCTUURINDICATOREN
DEFINITIE

NR.

INDICATOR

1.

Er is een vraagstelling genoteerd bij verdere Binnen het EPD of in een aanvraagformulier is de vraagstelling N.V.T.
diagnostische onderzoeken.
voor verdere diagnostische onderzoeken vermeld.

2.

De informatie (verslagen en beelden) zijn De benodigde beelden en verslagen voor aortaklepstenose zijn N.V.T.
uitwisselbaar tussen het diagnostisch centrum uitwisselbaar en inzichtelijk tussen het diagnostisch
en het ziekenhuis.
centrum/anderhalve lijns centrum en het ziekenhuis.

3.

De informatie voorziening tussen de huisarts en De informatie voor (terug)verwijzing tussen de huisarts en N.V.T.
cardioloog verloopt middels de HASP richtlijn.
cardioloog verloopt middels de ‘Huisarts-Specialist’ richtlijn
(HASP).

4.

Echocardiografisch onderzoek dient te De Standard Operating Procedures (SOP) van de NVVC moeten N.V.T.
gebeuren volgens de SOP criteria van de NVVC. worden gevolgd bij echocardiografisch onderzoek.
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10 Audit Aortaklepstenose

NR.

NETWERK: [KLEPLIJDEN / AORTAKLEPSTENOSE]
UITKOMSTINDICATOREN (VASTGESTELD IN SESSIE 1)
NAAM
SCORING
NORM

1.

Lange termijn overleving: follow-up 5 jaar
na diagnosestelling

2.

Mortaliteit na interventie

3.

Symptomatisch / asymptomatisch

4.

Linkerventrikelejectiefractie (LVEF)

5.

Complicaties na klepinterventie

6.

Vrijheid van re-interventie (+ datum van
(re)interventie)

NR.

COMPLEETHEID
>95%
COMPLEETHEID
>95%
COMPLEETHEID
>50%
COMPLEETHEID
>90%
COMPLEETHEID
>80%
COMPLEETHEID
100%

PROCESINDICATOREN (VASTGESTELD IN SESSIE 4)
NAAM
SCORING
NORM

1.

Patiënten met geringe aortaklepstenose
worden één keer in de 2 á 3 jaar
beoordeeld inclusief een echocardiogram
om de status van het kleplijden te
monitoren (incl. documentatie/toelichting
als hier niet aan voldaan is).

90%

2.

Patiënten met matige aortaklepstenose
worden jaarlijks beoordeeld inclusief een
echocardiogram om de status van het
kleplijden te beoordelen.

90%

3.

Een asymptomatische patiënt met ernstig
aortaklepstenose wordt ieder half jaar
beoordeeld (incl. poliklinische controle)
eventueel met een echocardiogram en/of
(NT-pro)BNP en/of een inspanningstest
(maar minimaal jaarlijks).

90%

4.

Bij een symptomatische patiënt met
ernstige aortaklepstenose dient bij
voorkeur binnen 1 week na aanmelding
een definitief besluit te zijn van het

100%
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kleppenteam (incl. documentatie als hier
niet aan voldaan is).
5.

Binnen 4 weken na de beslissing van
kleppenteam dient de interventie te
uitgevoerd (poliklinische patiënt)
binnen 2 weken na de beslissing van
kleppenteam dient de interventie te
uitgevoerd (klinische patiënt).

het
zijn
en
het
zijn

50%

6.

Na
de
diagnose
van
ernstige
aortaklepstenose (bij een symptomatische
patiënt) zijn bij voorkeur binnen 3 weken
de volgende onderzoeken uitgevoerd:
CAG,
focusonderzoek
kaak
en
labonderzoek.

90%

NR.

STRUCTUURINDICATOREN (VASTGESTELD IN SESSIE 4)
NAAM
SCORING
NORM

1.

Er is een vraagstelling genoteerd bij
verdere diagnostische onderzoeken.

90%

2.

De informatie (verslagen en beelden) zijn
uitwisselbaar tussen het diagnostisch
centrum en het ziekenhuis.

>90%

3.

De informatie voorziening tussen de
huisarts en cardioloog verloopt middels de
HASP richtlijn.

>90%

4.

Echocardiografisch onderzoek dient te
gebeuren volgens de SOP criteria van de
NVVC.

100%
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11 RTA Aortaklepstenose
NETWERK: [KLEPLIJDEN / AORTAKLEPSTENOSE]
REGIONALE TRANSMURALE AFSPRAAK NEDERLANDS HART NETWERK
DOELSTELLINGEN
Afstemming rondom diagnostiek, (medicamenteuze) behandeling, consultatie/verwijzing en
berichtgeving rondom patiënten met verworven aortaklepstenose in de 1ste, 2de en 3de lijn. Deze
Regionale Transmurale Afspraak (RTA) geeft een indicatie voor het handelen bij aortaklepstenose
gebaseerd op bestaande richtlijnen en standaarden.

DEFINITIE AORTAKLEPSTENOSE
Verworven obstructieve aandoening van de aortaklep als geïsoleerde aandoening. Aortaklepstenose
kan worden onderverdeeld in: gering (mild), matig (moderate) en ernstig (severe).
De verdeling van geringe, matige en ernstige aortaklepstenose ziet er als volgt uit:

BELEID 1STE LIJN
Anamnese en initieel onderzoek
Anamnese:
- Klachten en symptomen: vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning, duizeligheid en
collaps.
- Uitvragen van actuele co-morbiditeit.
Lichamelijk onderzoek:
- Bloeddruk, polsfrequentie, hartritme, oedeem voeten/enkels, auscultatie van hart en longen.

Vervolgonderzoek
Indien souffle wordt gehoord en patiënt geeft géén klachten aan volgt echo ter evaluatie hiervan
(conform de SOP-criteria echocardiografie) of patiënt wordt verwezen naar de cardioloog. Als uit het
echo blijkt dat er sprake is van geringe aortaklepstenose en de patiënt heeft een goede
linkerkamerfunctie dan kan de huisarts er eventueel voor kiezen om de patiënt zelf te begeleiden,
met periodieke controle (conform het follow-up beleid) middels echocardiografie. Als blijkt dat er
sprake is van een matige of ernstige aortaklepstenose wordt de patiënt verwezen naar de cardioloog.

Verwijzing naar 2de lijn
Verwijzing naar de 2de lijn indien:
- souffle wordt gehoord en patiënt geeft wél klachten aan (o.a. vermoeidheid, kortademigheid
bij inspanning, duizeligheid, etc.) wordt de patiënt voor een consult doorgestuurd naar de
cardioloog.
- een matige of ernstige aortaklepstenose wordt geconstateerd vindt verwijzing naar de
cardioloog plaats.
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-

patiënt in de 2de lijn onder controle staat en geeft klachten aan, kan in overleg met cardioloog
eventueel een eerdere controle plaatsvinden.

Benodigde informatie voor het verwijzen van patiënten van de 1ste naar de 2de lijn bestaat uit:
- Reden van verwijzen van de patiënt;
- Anamnese met symptoombeschrijving;
- Voorgeschiedenis patiënt;
- Co-morbiditeit van de patiënt;
- Medicatie van de patiënt;
- Bevindingen bij lichamelijk onderzoek (beschrijving van de souffle, bloeddruk, polsfrequentie,
etc.);
- Indien aanwezig ook informatie van aanvullend onderzoek, zoals lab, ECG en echo;
- Beelden en verslag van echo.

BELEID 2DE LIJN
Anamnese en initieel onderzoek
Vóór het eerste consult bij de cardioloog is er bij de patiënt (minimaal) een ECG gemaakt.
Anamnese:
- Klachten, beloop van klachten, klachten gedurende inspanning, risicofactoren, comorbiditeit/cardiale voorgeschiedenis, medicatiegebruik
Lichamelijk onderzoek:
- O.a. auscultatie van hart en longen, bloeddruk, polsfrequentie, lengte, gewicht, controle
oedeem.

Vervolgonderzoek
Mogelijke vervolgonderzoeken zijn o.a.:
- Echo, X-thorax, inspanningstest, labonderzoek (minimaal: Hb, nierfunctie en eventueel NTproBNP).
Bij symptomatisch ernstig aortaklepstenose worden vervolgonderzoeken gepland als voorbereiding
op de ingreep. Vervolgonderzoeken bestaan o.a. uit:
- X-thorax;
- CAG;
- eventueel CT-scan;
- eventueel consulten bij overige specialismen.

Doorverwijzing 3de lijn
-

Patiënten met symptomatisch ernstige aortaklepstenose;
Patiënten met asymptomatisch ernstige aortaklepstenose zonder typische klachten, bij
slechter wordende linkerkamerfunctie.

Daarnaast kan een klepingreep worden overwogen als:
- Patiënten met asymptomatisch ernstige aortaklepstenose met een snelle progressie (>0,3
m/s per jaar) en/of een maximale snelheid van de aortaklep van >5,5 m/s.
De informatie die nodig is voor het tertiair centrum is:
- Voorgeschiedenis;
- Lengte en gewicht;
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-

Medicatie;
Anamnese;
Co-morbiditeit;
Volledig lichamelijk onderzoek (o.a. bloeddruk, auscultatie);
o Indruk van vitaliteit van patiënt;
ECG en beschrijving;
Lab onderzoek (o.a. bezinking, Hb, kreat);
Thorax foto (verslag);
Echo (verslag en beelden);
Inspanningstest (indien uitgevoerd);
CAG (verslag en beelden);
EUROSCORE risicofactoren;
Focusonderzoek kaak;
Voorstel van verwijzend cardioloog (incl. onderbouwing m.b.t. wijze van interventie);
Eventueel overige consulten afhankelijk van de voorgeschiedenis van de patiënt.

BELEID 3DE LIJN
Interventies
(Aorta)klepinterventie:
- Biologische of mechanische klepvervanging;
- TAVI.

Terugverwijzing 2de lijn
De criteria voor het terugverwijzen van een patiënt van de 3de naar de 2de lijn zijn:
- Indien voldoende stabiel gaat patiënt na +/- 4 dagen na de ingreep terug naar het verwijzend
ziekenhuis
- Na +/- 6 weken wordt een TTE gemaakt in het tertiair centrum en vindt een consult plaats bij
de thoraxchirurg
o Indien het echo goed is
 Terugverwijzing naar de verwijzer
 Beelden en verslag delen via EVOCS
De benodigde informatie bij het terugverwijzen van de patiënt zijn:
- OK-verslag
o Bij grote complicaties en overlijden verwijzend cardioloog en huisarts zo spoedig
mogelijk telefonisch op de hoogte stellen.
- Ontslagbrief
o Welke type klep en maat klep is geïmplanteerd;
o Medicatie patiënt (incl. afbouw of stoppen met medicatie en antistolling);
o Opnamebeloop;
o Laatste beschikbare informatie;
 Lab, lichamelijk onderzoek, ECG, X-thorax, etc.

FOLLOW-UP BELEID
Criteria voor de follow-up van patiënten met aortaklepstenose zijn:
1. Bij geringe aortaklepstenose: De patiënt dient over 2 á 3 jaar terug te komen voor controle
inclusief echocardiogram;
2. Bij matige aortaklepstenose: De patiënt dient over +/- 1 jaar terug te komen voor controle
inclusief echocardiogram;
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3. Bij asymptomatisch ernstige aortaklepstenose: controle elk halfjaar met eventueel een
echocardiogram (minimaal jaarlijks een echocardiogram) en zo nodig fietsergometrie.
a. De patiënt krijgt het advies om geen piekinspanning te verrichten en bij kortademigheid
bij inspanning, duizeligheid, wegrakingen, AP klachten meteen contact op te nemen met
de cardioloog.
4. Bij symptomatisch ernstige aortaklepstenose overweegt de cardioloog de indicatie voor een
klepingreep.
Na een klepingreep blijft de patiënt onder controle bij de cardioloog.
De terugkoppeling over de ingreep naar zowel de 1ste als 2de lijn (in navolging van categorie 4)
bestaat minimaal uit:
- Medicatie overzicht (specifiek antistolling – gewenste duur en soort);
- Ontslagbrief van de patiënt (o.a. verloop, eventuele complicaties, etc.);
- Naar de verwijzer in de 2de lijn wordt ook het OK-verslag toegestuurd;
- Advies bij ingebrachte klep m.b.t. endocarditis profylaxe.

ADDENDA
Processchema klepingreep
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12 Definities KL-netwerk
Voor het in kaart brengen van de uitkomstindicatoren, procesindicatoren en initiële condities is het van belang
om uniforme definities te hanteren per netwerk. De uniforme definities van het NHN zijn (zoveel mogelijk)
gebaseerd op bestaande definities uit diverse nationale en internationale bronnen, o.a.:
- Nederlands Hart Registratie (NHR);
- Nationale bronnen (o.a. richtlijnen NVVC en NHG);
- Internationale bronnen (o.a. ESC richtlijnen of wetenschappelijke literatuur).
CORONAIRLIJDEN
Coronairlijden is gedefinieerd als coronaire atherosclerose welke leidt tot progressieve lumenvernauwing van
één of meerdere kransslagaderen (coronairen) met myocardiale ischemie tot gevolg. Onder coronairlijden
worden de volgende entiteiten onderscheiden:
- ST Elevantie Myocard Infart (STEMI);
- Non-ST Elevatie Myocard Infarct (NSTE-ACS);
- Instabiele angina pectoris (IAP);
- Stabiele angina pectoris (AP);
- Status na percutane coronaire interventie (PCI) of Coronary Artery Bypass Grafting / bypassoperatie
(CABG).
Bronvermelding:
Rofﬁ et. al (2015). 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting
without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehv320
NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (Tweede herziening). Rutten FH, Bohnen AM, Schreuder BP, Pupping
MDA, Bouma M. Huisarts Wet 2004:47(2):83-95.

DIABETES MELLITUS
Met medicatie behandelde diabetes mellitus. Er zijn twee typen diabetes mellitus, maar binnen het NHN wordt
geen onderscheid gemaakt tussen deze twee typen.
- Diabetes mellitus type 1: terugkerende of persisterende hyperglycemie ten gevolge van een absoluut
insulinetekort waarbij de behandeling bestaat uit insuline.
- Diabetes mellitus type 2: terugkerende of persisterende hyperglycemie ten gevolge van
insulineresistentie waarbij de behandeling bestaat uit dieet, orale medicatie en/of insuline. (NB:
Zwangerschapsdiabetes ten tijde van de interventie uitsluiten).
Diabetes mellitus gediagnosticeerd voorafgaande aan de interventie wordt gekarakteriseerd door chronische
hyperglycaemie waarbij één van de onderstaande criteria wordt aangetoond:
- Nuchter plasmaglucosespiegel ≥ 7,0 mmol/l (≥ 126 mg/dl);
- Plasmaglucose ≥ 11,1 mmol/l (≥ 200 mg/dl) twee uur na inname van 75g orale glucose als in de
glucosetolerantietest (plasmaglucose meting dient niet plaats te vinden ten tijde van of kort na een
glucose infuus);
- Symptomen van hyperglycaemie en terloops gemeten plasmaglucose ≥ 11,1 mmol/l (≥ 200 mg/dl)
(plasmaglucose meting dient niet plaats te vinden ten tijde van of kort na een glucose infuus);
- Geglycosyleerd hemoglobine ≥ 48 mmol/l.
Bronvermelding:
American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2013; 36 (Suppl 1):
S67-S74. PMID 23264425.
Rydén L, Grant P, Anker SD et al. ESC guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases developed
in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2013; 34: 3035-3087. PMID 23996285.
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HYPERTENSIE
- Systolische bloeddruk ≥140 mmHg en/of diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg gemeten gedurende 2 of
meer opeenvolgende momenten, onder rustomstandigheden, en/of
- Actueel gebruik van antihypertensieve medicatie.
Bronvermelding:
Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R et al. Refining clinical risk stratification for prediction stroke and thromboembolism
in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the EuroHeart Survey on atrial fibrillation. Chest 2010;
137: 263-272. PMID 19762550.

LINKER VENTRIKEL EJECTIEFRACTIE (LVEF)
Ejectiefractie (EF) wordt in de fysiologie gedefinieerd als het quotiënt van slagvolume (einddiastolisch volume
– eindsystolisch volume) gedeeld door het einddiastolisch volume. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
gebruikte methode om de ejectiefractie vast te stellen (linker kamer angiografie, SPECT, echocardiografie, MRI
of CT).
Bronvermelding:
Lang, R. M., Badano, L. P., Mor-Avi, V., Afilalo, J., Armstrong, A., et al. Recommendations for Cardiac Chamber
Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the
European Association of Cardiovascular Imaging. European Heart Journal of Cardiovascular Imaging 2015; 16:
233–271.

EUROPEAN SYSTEM FOR CARDIAC OPERATIVE RISK EVALUATION (EuroSCORE)
De EuroSCORE I (http://www.euroscore.org/calc.html) geeft een overschatting van de risico op mortaliteit bij
een operatie. Daarnaast is de berekening van het operatierisico matig. Vandaar dat deze maat niet langer
gebruikt dient te worden voor het maken van beslissingen. De EuroSCORE II en de Society of Thoracic Surgeons
(STS) score (http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/#/) geven een meer accurate inschatting van het hoog en laag
risico voor patienten die een chirurgische ingreep moeten ondergaan en geven een betere voorspelling van de
postoperatieve uitkomsten na een klepinterventie.
Bronvermelding:
Baumgartner, H., Hung, J., Bermejo, J., Chambers, J. B., Evangelista, A., Griffin, B. P., et al. (2009).
Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice. Journal of the
American Society of Echocardiography, 22(1), 1-23.

NIERFUNCTIESTOORNISSEN (NIERINSUFFICIENTIE)
Het voorafgaand aan de ingreep aanwezig zijn van verminderde geschatte Glomerular Filtration Rate (eGFR)
<60 ml/min/1,73 m2, gemeten met behulp van de CKD-EPI formule.
Het gemeten kreatinine mag niet langer geleden dan 3 maanden vóór de interventie/behandeling zijn
vastgesteld. De laatst gemeten waarde vóór de interventie/behandeling wordt geregistreerd. Bij acute
patiënten mag ook serum kreatinine tot 24 uur (≤ 24 uur) na de interventie geregistreerd worden.
Bronvermelding:
Stevens PE, Levin A et al. Evaluation and management of chronic kidney disease: synopsis of the kidney disease:
improving global outcomes 2012 clinical practice guideline. Ann Intern Med 2013; 158: 825-830. PMID
23732715.

NYHA KLASSE
Classificatie opgesteld door de New York Heart Association (NYHA) is gebaseerd op het inspanningsvermogen
van de patiënt. De volgende categorieën worden onderscheiden:
- Klasse I: Geen beperking van het inspanningsvermogen. Voor leeftijd normale lichamelijke activiteit
veroorzaakt geen overmatige vermoeidheid, palpitaties of dyspnoe.
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-

Klasse II: Enige beperking van het inspanningsvermogen. In rust geen klachten maar voor leeftijd
normale lichamelijke inspanning veroorzaakt overmatige vermoeidheid, palpitaties of dyspnoe.
Klasse III: Ernstige beperking van het inspanningsvermogen. In rust geen of weinig klachten maar
lichte lichamelijke inspanning veroorzaakt overmatige vermoeidheid, palpitaties of dyspnoe.
Klasse IV: Geen enkele lichamelijke inspanning mogelijk zonder klachten; ook klachten in rust.

Bronvermelding:
The Criteria Committee of the New York Heart Association . Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases
of the Heart and Great Vessels. 9th ed Little, Brown & Co; Boston, Mass: 1994. pp. 253–256.

PCI
Een percutane coronaire interventie (PCI) is een angioplastiek, ook wel 'dotteren' genoemd, van een
vernauwing (stenose) in een kransslagader.
TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION (TAVI)
Via een katheter (Transcatheter) wordt een nieuwe aortaklep (Aortic Valve) geïmplanteerd (Implantation).
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