
���  1 Leidraad algemene diagnostiek/therapie bij 
cardiale ziektebeelden

1.1   CARDIOMYOPATHIEËN

1.1.1 Aritmogene rechterventrikelcardiomyopathie (ARVC)
Omschrijving
Bijzondere vorm van cardiomyopathie met vervanging van normaal rechter-
ventrikelmyocard door vet en fibrotisch weefsel.

Symptomatologie
• non-sustained of sustained ventriculaire tachycardieën, veelal met linker-

bundeltakblok (LBTB)-morfologie; soms ventrikelfibrillatie;
• rechterventrikelfalen (RV-falen).

Diagnostiek
• ecg: (in)compleet rechterbundeltakblok (RBTB) met negatieve T in V1-V3,

laaggevolteerde fragmentaties ter hoogte van ST-junctie in V1 en/of V2 (e-
golven: slechts in 20% van de patiënten met ARVC zichtbaar), intraven-
triculaire geleidingsstoornis; 

• echocardiogram: lokale of diffuse verwijding van de RV-wand met ter
plaatse contractiestoornis; 

• MRI: lokale aneurysmavorming RV-wand; eventueel weefselkarakterise-
ring.

Diagnosestelling ARVC
Major criteria:
• familiaire aanleg bevestigd door obductie of anderszins;
• epsilongolf of QRS-breedte > 110 ms in V1- V3;
• ernstige RV-dilatatie en systolische disfunctie zonder of met slechts

geringe betrokkenheid van de LV;
• gelokaliseerde RV-aneurysmata (a- of dyskinetische gebieden);
• ernstige segmentele RV-dilatatie;
• vettige verbindweefseling van myocard (endomyocardiale biopsie).
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Minor criteria:
• familieanamnese van plotse hartdood (< 35 jaar);
• familieanamnese gebaseerd op klinisch diagnostische criteria;
• late potentialen (signal-averaged ecg);
• negatieve T-golven in V2 en V3 zonder RBTB bij personen > 12 jaar;
• tachycardie met LBTB-configuratie (sustained of non-sustained) op ecg,

holter of gedurende inspanningstest;
• PCV’s (> 1000 per 24 uur) tijdens holterregistratie;
• milde globale RV-disfunctie en/of RV-dilatatie bij behouden LV-functie;
• milde segmentele RV-dilatatie;
• regionale RV-hypokinesie.

Diagnose ARVC wordt gebaseerd op:
• 2 major criteria, of
• 1 major en 2 minor criteria, of
• 4 minor criteria.

Therapeutisch beleid
• antiaritmicum, eventueel op geleide van elektrofysiologisch onderzoek; 
• RF-katheterablatie; 
• inwendige cardioverterdefibrillator (ICD) met mogelijkheid van antitachy-

cardie-pacing;
• pompfunctieondersteunende medicatie.

1.1.2 Dilaterende cardiomyopathie (DCM)
Definitie
Hartspieraandoening waarbij de systolische functie van de linkerventrikel
gestoord is, gepaard gaande met dilatatie van de linkerventrikel.

Diagnose
• echocardiografie: gedilateerde LV met slecht contractiepatroon;
• MRI (met contrast): late enhancement.

Diagnostische criteria
• LVEF < 45% en/of fractionele verkorting < 25%;
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• LVEDD > 117% van de voorspelde waarde.

Oorzaken
• ischemisch (na myocardinfarcering);
• non-ischemisch:

– myocarditis; 
– metabole stoornis (vitamine B1-deficiëntie, enz.); 
– intoxicaties (alcohol, thyreotoxicose, enz.); 
– infiltratieve ziekten; 
– geneesmiddelen (bijv. adriamycine); 
– bestraling; 
– hartklepafwijking;
– postcardioplegie; 
– postpartum; 
– tachycardie (tachycardiomyopathie); 
– spierziekten (erfelijk); 
– onbekend. 

Gevolgen
• pompfunctiestoornis, al dan niet met LV-dissynchronie (SL-delay > 40-60

ms); 
• arteriële trombo-embolie; 
• geleidingsstoornissen (vnl. intraventriculair zoals LBTB);
• ritmestoornissen:

– atriale tachyaritmieën (atriumfibrillatie);
– ventriculaire tachyaritmieën (VT/VF).

Therapeutisch beleid
• oorzakelijk;
• symptomatisch (pompfunctieondersteunende medicatie, cardiale resyn-

chronisatietherapie (CRT), cardiochirurgie); 
• profylactisch (antistolling, ICD); 
• harttransplantatie. 
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1.1.3 Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)
Definitie
Hartspieraandoening waarbij ten gevolge van concentrische of niet-concen-
trische linkerventrikelhypertrofie de diastolische functie van de linkerventri-
kel gestoord is.

Onderverdeling
• hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HOCM): met obstructie van

de uitstroombaan van de LV;
• hypertrofische niet-obstructieve cardiomyopathie (HCM): zonder obstruc-

tie van de uitstroombaan van de LV.

Diagnose
Normale tot kleine afmeting van de LV bij echocardiografie met concentri-
sche of niet-concentrische verdikking van het myocard, al dan niet gepaard
gaand met obstructie van de uitstroombaan van de LV (NB: obstructie kan
soms alleen bij adrenerge stimulatie manifest worden).

Diagnosestelling
Echocardiografische criteria:
major criteria:
• LV-wanddikte ≥ 13 mm anterieure septum of ≥ 15 mm posterieure sep-

tum of vrije wand;
• ernstige SAM (systolic anterior motion) mitralisklep (contact septum en

anterior mitral valve leaflet (aMVL)).
minor criteria:
• LV-wanddikte 12 mm anterieure septum/achterwand of 14 mm posterieu-

re septum/vrije wand;
• matige SAM (geen contact septum en aMVL);
• overmatig mitralisklepweefsel.

Elektrocardiografische criteria:
major criteria:
• linkerventrikelhypertrofie (LVH) en repolarisatiestoornissen;
• negatieve T-golven in I en aVL (≥ 3 mm) (met QRS-T-asverschil ≥ 30°), V3-
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V6 (≥ 3 mm) of II, III en aVF (≥ 5 mm);
• abnormale Q (> 40 ms of 25% van de R-top) in minstens 2 afleidingen van

II, III, aVF (in afwezigheid van linker anterieur fasciculair blok (LAFB)), V1-
V4, of aVL, V5- V6.

minor criteria:
• LBTB of (geringe) intraventriculaire geleidingsstoornis;
• geringe repolarisatiestoornissen in de precordiale afleidingen;
• diepe S in V2 (> 25 mm).

Diagnose wordt gebaseerd op:
• 1 major criterium, óf
• 2 minor echocardiografische criteria, óf
• 1 minor echocardiografisch criterium met 2 minor elektrocardiografische

criteria.
NB: andere oorzaken van LVH (fysiek sterk getrainde personen, hypertensie,
aortaklepstenose) moeten zijn uitgesloten.

Echocardiografische classificatie volgens Maron
• type I: hypertrofie anterobasale septum met normale wanddiktes elders

(10%);
• type II: hypertrofie interventriculaire septum met normale wanddiktes

laterale wanden (20%);
• type III: hypertrofie interventriculaire septum alsook van de anterieure en

anterolaterale wand (65%);
• type IV: normale anterobasale septumdikte maar aanwezigheid van hyper-

trofie elders zoals posterieure septum en posterolateraal (5%). 

Therapeutisch beleid
• calciumantagonist, bij voorkeur verapamil; als alternatief bètablokker al

dan niet in combinatie met calciumantagonist; 
• symptomatisch (pompfunctieondersteunende medicatie), CAVE: bij

obstructieve vorm van hypertrofische cardiomyopathie geen vaatverwijder
of dopamineagonist; 

• profylactisch (antistolling); 
• antiaritmicum in geval van supraventriculaire of ventriculaire tachyaritmie;
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• primaire preventie van plotse dood met behulp van ICD bij hoogrisico -
patiënten;

• cardiochirurgie: resectie volgens Morrow (= septale myectomie en myo -
tomie) bij voorkeur met mitralisklepplastiek of -vervanging; 

• selectieve alcoholinjectie in eerste septale tak van de ramus descendens
anterior resulterend in een gecontroleerd septaal infarct;

• harttransplantatie. 

Aanvullend onderzoek
• holteronderzoek (ventriculaire tachycardie (VT!)); 
• familieonderzoek;
• genetisch onderzoek/genetic counseling.

1.1.4 Restrictieve cardiomyopathie
Definitie
Hartspieraandoening waarbij geen sprake is van dilatatie van de linkerven-
trikel noch van hypertrofie, en waarbij sprake is van een restrictieve vul-
lingsstoornis van de linkerventrikel.

Oorzaken
• amyloïdose; 
• sclerodermie; 
• sarcoïdose; 
• hemosiderose; 
• metastasen; 
• bestraling; 
• Löffler (endomyocardiale fibrose); 
• friedreichataxie; 
• onbekend. 

Klinisch beeld
Voornamelijk rechtszijdige decompensatio cordis.

Diagnose
Normale LV-diameter bij echocardiografie en normale tot licht gehypertrofi-
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eerde LV-wanden met restrictieve vullingsstoornis LV; dilatatie van LA en RA;
met MRI mogelijkheid van weefselkarakterisering.

Therapeutisch beleid
• symptomatisch (pompfunctieondersteunende medicatie; antiaritmicum); 
• profylactisch (antistolling); 
• oorzakelijk; 
• harttransplantatie. 

1.2  CORONAIRVAATLIJDEN

1.2.1 Acute coronaire syndromen
Definitie
Klinische presentatie van een patiënt met pijn op de borst, waarbij sterke
verdenking bestaat op instabiele angina pectoris, non-ST-elevatie myocard-
infarct (NSTEMI) of ST-elevatie myocardinfarct (STEMI).

Handelwijze bij opname
Zie stroomdiagram in tabel 1.

a. Instabiele angina pectoris
Onderverdeling
• recent (opnieuw) ontstane angina pectoris (AP); 
• progressieve angina pectoris (in frequentie en/of duur en/of intensiteit); 
• angina pectoris in rust; 
• dreigend myocardinfarct. 

Pathofysiologie
Bloeding in of ulceratie van atheromateuze plaque in coronaire vaatwand.
Dit induceert plaatjesaggregatie, al dan niet gepaard gaand met coronair -
spasme, met als gevolg obstructie van coronaire bloeddoorstroming.
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Classificatie volgens Braunwald
1 klinische presentatie: 

• nieuw of hernieuwd ontstane ernstige of progressieve AP bij inspan-
ning, d.w.z. duur < 2 maanden, afnemende inspanningstolerantie door
AP, in frequentie en/of in ernst toenemende AP;

• AP in rust, subacuut, d.w.z. één of meer aanvallen van AP in rust in de
voorafgaande maand maar niet gedurende de laatste 48 uur;
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Tabel 1



• AP in rust, acuut, d.w.z. één of meer aanvallen van AP in rust geduren-
de de laatste 48 uur. 

2 klinische omstandigheden: 
• extracardiaal (bijv. anemie, tachycardie, enz.);
• primair (alléén coronairvaatlijden);
• post-AMI.

3 dynamische ecg-veranderingen: 
• afwezig; 
• aanwezig.

4 intensiteit anti-ischemische medicatie: 
• geen medicatie;
• orale medicatie; 
• intraveneuze medicatie.

Diagnostiek
• anamnese (!); 
• ecg ten tijde van AP: gewijzigde repolarisatie; 
• bij twijfel omtrent diagnose: stresstest; optioneel CT-scan (calciumscore

coronairen); 
• coronairangiografie indien positieve troponinetest en/of blijvende instabi-

liteit ondanks medicatie en/of aanwijzingen voor groot bedreigd gebied
van myocard. 

Therapeutisch beleid
• bedrust; 
• sedatie; 
• nitroglycerine i.v. op geleide van pijn en tensie. Aanvangsdosering 1 mg/

uur en dosering te verhogen met stappen van 0,5 mg/uur tot 5 mg/uur op
geleide van tensie en pijn. Bij sinustachycardie > 100/min en/of bloeddruk
< 90 mmHg dosering niet verder verhogen. Bij hoofdpijn als bijwerking
kan 500-1000 mg paracetamol worden gegeven. 24 uur na stabilisering
eventueel overnemen met langwerkend nitraat per os of transdermaal; 

• bètablokker per os en eventueel i.v.; 
• indien bètablokker gecontra-indiceerd: alternatief calciumantago nist;

nooit monotherapie met nifedipine!
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• salicylaat: levenslang, bij voorkeur carbasalaatcalcium;
• laagmoleculaire heparine s.c. 2 dd gedurende 5-7 dagen, of:

fondaparinux s.c. 2,5 mg 1dd gedurende 5 dagen (of tot aan ontslag);
• clopidogrel oplaaddosis 600 mg, gevolgd door 1 dd 75 mg gedurende 

6-12 maanden; 
• HMG-CoA-reductaseremmer (statine): levenslang met als streefwaarden

totaal cholesterol < 4,5 mmol/l en LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l;
• glycoproteïne-IIb/IIIa-receptorantagonist intraveneus periprocedureel in

geval van percutane coronaire interventie (PCI); 
• intra-aortale ballonpomp bij onvoldoende effect van bovenstaande thera-

peutische maatregelen én in afwachting van PCI of coronary artery bypass
graft (CABG); 

• PCI of CABG op basis van het coronairangiogram.

Indicatie invasief beleid in relatie tot risicostratificatie
Zie stroomdiagram in tabel 2.

b. Acuut myocardinfarct (AMI)
Oorzaak
Intracoronaire trombusvorming op basis van plaqueruptuur.

Zeldzame oorzaken
• coronairspasme; 
• coronaire dissectie (spontaan, iatrogeen); 
• aneurysma dissecans aortae thoracalis ascendens; 
• coronair trauma (scherp of stomp thoraxtrauma); 
• embolie (trombus, klepkalk, klepvegetatie, tumor).

Onderverdeling
• non-ST-elevatie myocardinfarct (NSTEMI);
• ST-elevatie myocardinfarct (STEMI).

Diagnostiek
• anamnese: pijn op de borst in rust met karakteristiek(e) lokalisatie, karak-

ter en uitstraling, langer dan 15 minuten durend, niet reagerend op nitro-
glycerine, gepaard gaande met vegetatieve bijverschijnselen; 
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• ecg:
– STEMI:

� ST-elevatie > 1 mm in afleiding I, II, III, aVL, aVF, V3, V4, V5, of V6;
� ST-elevatie > 2 mm in afleiding V1 of V2;
� ST-depressie > 2 mm in afleiding V1-V3 compatibel met een acuut

achter wandinfarct;
� nieuw ontstaand LBTB (zie tabel 3).

– NSTEMI: alle andere ecg-bevindingen; veelal ST-depressies;
• laboratoriumonderzoek: stijging troponine (I of T), CK- en CK-MB-massa; 
• echocardiografie: regionale wandbewegingsstoornis; 
• coronairangiografie: afsluiting infarctgerelateerde coronairarterie.

Algemene therapeutische maatregelen bij opname coronary-care unit (CCU)
• ritmebewaking aansluiten; 
• 12-kanaals ecg (bij OW-infarct ook rechts uitgedraaid ecg: V4R); 
• waaknaald of waakinfuus; 
• zuurstoftoediening 2 l/min de eerste 24-48 uur (CAVE: COPD); 
• pijnbestrijding: fentanylcitraat tot 4 × 0,05 mg i.v. bij aanhoudende pijn,

daarna zo nodig een langer werkend morfinepreparaat zoals (nico)morfine
5-10 mg i.v.;

• trombocytenaggregatieremmer: salicylaat (eerste gift 2-3 × normale
onderhoudsdosering). NB: acetylsalicylzuur ook beschikbaar voor intrave-
neus gebruik in de vorm van Aspegic-ampullen à 500 mg wanneer de pa -
tiënt acetylsalicylzuur niet per os tot zich kan nemen (bijv. na reanimatie); 

• laagmoleculaire heparine: 2 dd s.c. voor de duur van 72 uur;
• nitroglycerine i.v. de eerste 24-48 uur voor coronaire vasodilatatie en pre-

loadverlaging. Aanvangsdosering 1 mg/uur en dosering te verhogen met
stappen van 0,5 mg/uur tot 5 mg/uur op geleide van tensie en pijn. Bij
sinustachycardie > 100/min en/of bloeddruk < 90 mmHg dosering niet
verder verhogen. Bij hoofdpijn als bijwerking kan 500-1000 mg parace -
tamol worden gegeven. Nitroglycerine-infusie uitsluipen en vervolgens
stoppen indien hoogste waarde CK is bereikt of indien 24 uur pijnvrij
(CAVE: RV-infarct!).
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schema voor bepaling infarctkans bij pijn op de borst en compleet 
linker bundeltakblok

Tabel 3

kans op infract in %

NB: schema geeft geen informatie over de lokalisatie van het infarct

ST-elevatie ≥ 1 mm
concordant met QRS-complex?

patiënt met pijn op de borst

ST-depressie ≥ 1 mm in
V1, V2 of V3?

ST-elevatie ≥ 5 mm discordant met QRS-complex?

ja nee

ja nee ja nee

ja nee ja nee ja nee ja nee



Specifieke therapeutische maatregelen bij NSTEMI
• clopidogrel 1 dd 75 mg na eenmalige oplaaddosis van 600 mg; continue-

ren tot 12 maanden na het acute moment;
• bètablokkerende therapie: metoprolol 1 dd 50 mg per os; bij hypertensie

en/of sinustachycardie metoprolol i.v. (CAVE: decompensatio cordis!);
bètablokker in principe bij iedere patiënt met acuut myocardinfarct toe-
dienen tenzij contra-indicaties; te geven vanaf moment van opname voor
een duur van ten minste 1 à 2 jaar en mogelijk langer; 

• ACE-remmer dient te worden voorgeschreven aan in principe alle patiën-
ten met een acuut myocardinfarct tenzij contra-indicaties; toe te dienen
binnen 24 uur na het optreden van klachten voor een duur van ten min-
ste 2 maanden; in geval van hartfalen met of zonder klachten levenslang;
met oog op therapietrouw bij voorkeur een langwerkende ACE-remmer; 

• HMG-CoA-reductaseremmer (statine): levenslang met als streefwaarden
totaal cholesterol < 4,5 mmol/l en LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l; 

• op indicatie coronairangiografie na stabilisering.

Specifieke therapeutische maatregelen bij STEMI
• reperfusietherapie (percutane coronaire interventie = PCI of trombolyse)

bij alle patiënten met klachten van pijn op de borst < 6 uur bestaand. PCI
ook overwegen bij langer bestaande pijnklachten (6-12 uur), zeker wan-
neer het een te verwachten groot myocardinfarct betreft dan wel een
myocardinfarct met hemodynamische instabiliteit;

• de voorkeur gaat uit naar PCI boven trombolyse bij:
– uitvoering door een ervaren team binnen 90 minuten na diagnose -

stelling;
– hemodynamische instabiliteit (shock);
– contra-indicatie voor trombolyse;
– lang interval tussen ontstaan klachten en diagnosestelling (> 4 uur);
– falende trombolyse bij te verwachten groot myocardinfarct (= rescue

PCI).
• trombolyse is een goed alternatief voor PCI indien dit niet op tijd gerea -

liseerd kan worden en mits toegediend in de vroege fase van het acute
myocardinfarct (bijv. thuistrombolyse) en bij afwezigheid van contra-indi-
caties.
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Contra-indicaties voor trombolyse
Absolute contra-indicaties:
• recent trauma (< 2 weken); 
• recente operatie (< 2 weken); 
• recent CVA (< 6 maanden); 
• recente tractusdigestivusbloeding (haematemesis of melaena; < 4 weken); 
• recente ernstige hematurie (< 2 weken); 
• bekende stollingsstoornis;
• intramusculaire injectie voorafgaand aan opname.
Relatieve contra-indicaties:
• (langdurige) hartmassage voor of tijdens opname; 
• ernstige bijkomende ziekte met korte levensverwachting; 
• leeftijd > 85 jaar; 
• (te verwachten) menstruatie; 
• tijdsinterval klacht tot opname tussen 6 en 12 uur;
• zwangerschap; 
• (ernstige) diabetische retinopathie; 
• ernstige en onvoldoende gereguleerde hypertensie met oogfundusbloedin-

gen. 

Keuze trombolyticum
Bij voorkeur tenecteplase (TNK-tPA) omdat het een eenmalige bolustoe -
diening betreft en geen tolerantie geeft zoals na eenmalige toediening van
streptokinase het geval is. Voor dosering zie tabel 4.
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lichaamsgewicht (kg) dosering (mg i.v.)

> 60 30
60-69 35
70-79 40
80-89 45
≥ 90 50

Tabel 4

dosering tenecteplase naar lichaamsgewicht



Tenecteplase dient samen met een i.v. bolus van 7500 E ongefractioneerde
heparine te worden gegeven, gevolgd door laagmoleculaire heparine 2 dd s.c.
gedurende 72 uur.

Coupering werking trombolyticum
Toediening van vers plasma en stollingsfactorenconcentraat; daarnaast óf
tranexaminezuur 10 mg/kg langzaam i.v. infunderen (15-30 min) en na 2 uur
herhalen, óf 500.000 KIE aprotinine in 5-10 minuten en vervolgens ieder uur
50.000 KIE aprotinine in 5 minuten tot volledige inhibitie trombolyse (streef-
waarde fibrinogeen > 0,5-0,8 g/l).

Voorwaarden overplaatsing naar afdeling Nazorg na NSTEMI/STEMI
• pijnvrij zonder nitroglycerine i.v.; 
• daags na bereiken hoogste waarde CK; 
• bij afwezigheid complicaties.

Beleid afdeling Nazorg 
• telemetrie gedurende 2 × 24 uur; telemetrie langer voortzetten in geval

van groot myocardinfarct, gecompliceerd verlopen myocardinfarct, of
begeleidende ritme- en/of geleidingsstoornissen;

• start hartrevalidatie volgens schema en met begeleiding vanuit de afde-
ling fysiotherapie. Richtlijn: 
– 3-5 dagen bij beperkt, ongecompliceerd AMI; 
– 7 dagen bij middelgroot, ongecompliceerd AMI; 
– 9-10 dagen bij groot of gecompliceerd AMI. 

Ontslagprocedure
Voor of bij ontslag dient men een afsluitend gesprek te voeren met patiënt
en zo mogelijk zijn/haar partner. In dat gesprek moeten aan de orde komen:
• medicatie; 
• dieetadviezen; 
• rookverbod; 
• specifieke leefregels: 

– autorijverbod de eerste 2 weken; 
– middagrustuurtje; 
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– inspanningsniveau; 
– seksualiteit; 
– werkhervatting; 
– gebruiksaanwijzing kortwerkend nitraat sl. 

• poliklinische hartrevalidatie; 
• poliklinische nacontrole;
• tonen van videofilm Nederlandse Hartstichting. 

c. Myocardcomplicaties van acuut myocardinfarct: 
linkerventrikel vrije wandruptuur
Definitie
Rupturering van de linkerventrikel vrije wand na acuut myocardinfarct lei-
dend tot een gedekte perforatie, een vals aneurysma cordis of tamponnade
(veelal dodelijke complicatie).

Pathofysiologie
Verhoogde intrapericardiale druk door bloedverlies uit de LV-caviteit naar de
pericardiale ruimte.

Symptomatologie
• acute pijn op de borst in het beloop na acuut myocardinfarct;
• abrupte bloeddrukdaling; 
• shock;
• tamponnade;
• acute circulatiestilstand (polsloze elektrische activiteit).

Lichamelijk onderzoek
• vitale functies;
• verhoogde centraalveneuze druk (CVD).

Aanvullend onderzoek
• ecg: sinustachycardie, persisterende/toegenomen ST-elevaties;
• echocardiografie: pericardeffusie, ruptuurplaats;
• zo mogelijk coronairangiografie ter voorbereiding op cardiochirurgisch ingrij-

pen.
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Therapeutisch beleid
• zo mogelijk afterload reducerende medicatie;
• antistolling couperen;
• evt. pericardpunctie;
• spoedcardiochirurgie (sluiten defect).

papillairespierruptuur
Definitie
Partiële of volledige rupturering van de voorste of achterste papillaire spier
na acuut myocardinfarct leidend tot mitralisklepprolaps en -insufficiëntie
(bijna altijd in kader van onderwandinfarct).

Pathofysiologie
Acute LV-volumeoverbelasting.

Symptomatologie
• acuut hartfalen; 
• cardiogene shock. 

Lichamelijk onderzoek
• vitale functies; 
• nieuw ontstane holosystolische souffle aan de apex (differentiële diagno-

se: ventrikelseptumruptuur).

Aanvullend onderzoek
• ecg: sinustachycardie, persisterende/toegenomen ST-elevaties;
• X-thorax: longvaatstuwing, interstitieel en/of alveolair longoedeem;
• echocardiografie: mitralisklepprolaps met pendelend papillairespierrestant

aan de chordae (bij voorkeur TEE);
• doppleronderzoek: mitralisklepinsufficiëntie;
• hartkatheterisatie (bijv. swan-ganz): hoge V-top in AP-wiggendrukcurve;
• zo mogelijk coronairangiografie ter voorbereiding op cardiochirurgisch

ingrijpen.
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Therapeutisch beleid
• symptomatisch: 

– zuurstof nasaal, via kapje, met venturimasker; evt. beademing;
– vermindering nabelasting met ACE-remmer of vaatverwijder;
– positief inotropica (dobutamine, dopamine);
– lisdiureticum;
– intra-aortale ballonpomp.

• oorzakelijk: 
– mitralisklepvervanging (zo mogelijk mitralisklepplastiek).

ventrikelseptumruptuur
Definitie
Rupturering van het interventriculaire septum als complicatie van infero- of
anteroseptaal myocardinfarct, leidend tot een acute links-rechtsshunt op
ventrikelniveau.

Pathofysiologie
Acute LV-volumeoverbelasting.

Symptomatologie
• acuut hartfalen;
• cardiogene shock. 

Lichamelijk onderzoek
• vitale functies;
• nieuw ontstane holosystolische souffle over precordium (differentiële dia-

gnose: mitralisklepinsufficiëntie t.g.v. papillairespierruptuur).

Aanvullend onderzoek
• ecg: sinustachycardie, persisterende/toegenomen ST-elevaties; 
• X-thorax: longvaatstuwing, interstitieel en/of alveolair longoedeem; 
• echocardiogram: onderbreking continuïteit interventriculair septum; 
• doppleronderzoek: links-rechtsshunt op ventrikelniveau; 
• hartkatheterisatie (swan-ganz): zuurstofsprong op ventrikelniveau; 
• LV-angiografie: contrastoverloop naar RV;
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• zo mogelijk coronairangiografie ter voorbereiding op cardiochirurgisch
ingrijpen.

Therapeutisch beleid
• symptomatisch: 

– zuurstoftoediening (evt. beademing); 
– lisdiureticum; 
– vermindering nabelasting; 
– positieve inotropica; 
– intra-aortale ballonpomp (IABP). 

• oorzakelijk: 
– chirurgisch sluiten van ventrikelseptumdefect (hoge operatiesterfte!).

1.2.2 Stabiele angina pectoris
Definitie
Angina pectoris geprovoceerd door inspanning, overgang van warmte naar
koude, emoties of na een maaltijd; de klachten verdwijnen binnen enkele
minuten na staken van de inspanning en/of na inname van nitroglycerine
sublinguaal.

Oorzaken
• obstructieve coronairsclerose; 
• aortaklepstenose; 
• coronairspasme; 
• combinaties van bovengenoemde oorzaken.

Uitlokkende factoren
• koude; 
• maaltijd; 
• lichamelijke inspanning; 
• psychische belasting; 
• hypertensie; 
• hypercirculatie (anemie, koorts, hyperthyreoïdie, AV-shunt). 
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Classificatie (New York Heart Association; NYHA)
Klasse I : geen of sporadisch klachten;
Klasse II : alleen klachten bij zware lichamelijke inspanning;
Klasse III : klachten bij geringe lichamelijke inspanning;
Klasse IV : klachten in rust en/of ’s nachts.

Diagnostiek
• anamnese (!) + risico-inschatting volgens Diamond-Forrester (zie tabel 5);
• atherosclerosetest bij onbekende coronaire voorgeschiedenis: CT-scan cal-

ciumscore coronairen (Agatston-score), zie paragraaf 2.2;
• functioneel onderzoek naar ischemie:

– inspannings-ecg: repolarisatiestoornissen, zie paragraaf 2.7; 
– radionuclide myocardperfusiescintigrafie (SPECT) met lichamelijke in -

span ning en/of met farmacologische stress (adenosine of dobutamine):
reversibel perfusiedefect, reversibele wandbewegingsstoornis, zie para-
graaf 2.10; 

– stressechocardiografie met behulp van dobutamine i.v.: reversibele
wandbewegingsstoornis, zie paragraaf 2.12;

– stress-MRI met behulp van dobutamine of adenosine: reversibele
wand bewegingsstoornis, reversibel perfusiedefect, zie paragraaf 2.9.

• coronairangiografie: coronaire anatomie, zie paragraaf 2.1.
N.B. Voor wat betreft de sensitiviteit en de specificiteit van de diverse func-
tionele onderzoeken: zie tabel 6.

33

LEIDRAAD CARDIOLOGIE

priorkans (%) op coronairsclerose in relatie met leeftijd, geslacht en aard van
de borstpijn

leeftijd asymptomatisch niet-angineuze pijn atypische typische
angineuze pijn angineuze pijn

(jr) man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw

30-39 2 0,3 4 2 34 12 76 26

40-49 5 1 13 3 51 22 87 55

50-59 10 3 20 7 65 31 93 73

60-69 12 7 27 14 72 51 94 86

Tabel 5



Therapeutisch beleid
• nitroglycerine sublinguaal ter coupering aanval; 
• salicylaat (alternatief bij allergie of intolerantie: clopidogrel); 
• bètablokker; 
• calciumantagonist; 
• langwerkend nitraat per os of transdermaal (1 dd ’s ochtends waardoor

nitraatvrij interval ’s nachts); 
• combinatie van 2 of 3 bovengenoemde antianginosa; 
• correctie uitlokkende factor; 
• PCI of CABG indien geïndiceerd; 
• in geval van aortaklepstenose aortaklepvervanging; 
• maatregelen in het kader van secundaire preventie.

1.2.3 Preventie coronairvaatlijden
Aanbevelingen voor primaire of secundaire preventie
Algemene maatregelen:
• stoppen met roken; 
• gewichtsreductie; BMI < 25 kg/m2; buikomvang man < 94 cm, vrouw < 80 cm;
• mediterraan dieetadvies;
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sensitiviteit/specificiteit non-invasieve diagnostische testen
diagnostische test sensitiviteit (%) specificiteit (%)

(range) (range)

inspannings-ecg 68 77

planaire scintigrafie 79 73

(70-94) (43-97)

SPECT 88 77

(73-98) (53-96)

stress-echo 76 88

(40-100) (80-95)

stress-MRI 95 95

Tabel 6



• voldoende lichaamsbeweging (30 minuten per dag ‘met transpiratie’).

Specifieke maatregelen:
• hartrevalidatie gedurende 2-3 maanden in aansluiting op cardiale gebeur-

tenis;
• bloeddrukcontrole en -behandeling in geval van hypertensie met als

streefwaarde < 130/85 mmHg;
• trombocytenaggregatieremmer voor onbepaalde tijd: bij voorkeur carba-

salaatcalcium 1 dd 100 mg (bij allergie of intolerantie: clopidogrel);
• bètablokker indien geen contra-indicaties; minstens gedurende 1 jaar;
• ACE-remmer voor onbepaalde tijd;
• statine voor onbepaalde tijd met als streefwaarde totaal cholesterol < 4,5

mmol/l en LDL-cholesterol < 2-5 mmol/l;
• optimale instelling antidiabetische medicatie (HbA1c < 6).

Cardiovasculair risicomanagement in kader van primaire preventie
Hierbij kan worden gebruik gemaakt van de volgende risicoscoresystemen:
1 Framingham-risicoscore;
2 PROCAM (PROspective CArdiovascular Münster heart study) risicoscore;
3 SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation).

1 + 2 bepalen 10-jaarsrisico op fataal en niet-fataal myocardinfarct (laag
risico 0-10%; intermediair risico 10-20%; hoog risico > 20%);
3 bepaalt 10-jaarsrisico op cardiovasculaire dood (hoog risico volgens ESC >
5%; in Nederland gedefinieerd > 10%).

Framingham-score
• zie www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/atglance.pdf;
• score wordt bepaald aan de hand van geslacht, leeftijd, systolische bloed-

druk (onbehandeld/behandeld), roken, totaal cholesterol, HDL-cholesterol.
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PROCAM-score
• zie www.chd-taskforce.com;
• score wordt bepaald aan de hand van leeftijd, roken (afgelopen jaar), myo-

cardinfarct < 60 jaar bij eerstegraads familielid, systolische bloeddruk,
diabetes mellitus, geslacht, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceri-
den, conversiefactor woonplaats.

SCORE
• zie www.escardio.org;
• score wordt bepaald aan de hand van hoog- of laagrisicoland (laagrisico-

landen: België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Spanje, Zwitser -
land, Portugal; hoog risicolanden: rest van Europa, inclusief Nederland),
geslacht, leeftijd, roken, systolische bloeddruk, ratio totaal cholesterol/
HDL-cholesterol.

Extra informatie bij primaire preventie: calciumscore coronairen m.b.v. Multi -
detector CT (MDCT); zie tabel 7.

Interpretatie percentielen:
• < 25e percentiel: lager dan gemiddelde kalkafzetting in coronairen (vaat-

leeftijd 10 jaar < kalenderleeftijd);
• 25e-75e percentiel: gemiddelde kalkafzetting in coronairen (vaatleeftijd =

kalenderleeftijd);
• > 75e-90e percentiel: overmatige kalkafzetting in coronairen (vaatleeftijd

10 jaar > kalenderleeftijd);
• 90e percentiel: sterk overmatige kalkafzetting in coronairen (vaatleeftijd

20 jaar > kalenderleeftijd).

NB: calciumscore vooral van toegevoegde waarde bij intermediair risico (10-
20%).
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1.3  HARTFALEN

1.3.1 Acuut hartfalen
Klinisch beeld
(Dreigende) asthma cardiale = acuut longoedeem.

Pathofysiologie
Acute drukverhoging in linkeratrium en/of vv. pulmonales als gevolg van
obstructie van de bloedstroom naar LV of acuut LV-hartfalen of de combi -
natie van beide. Het acute LV-hartfalen kan zijn veroorzaakt door druk- of
volume overbelasting van de LV, door verminderde contractiliteit van de LV,
of door een combinatie hiervan.

Oorzaken
• arteriële hypertensie; 
• myocardischemie (obstructief coronair vaatlijden);
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leeftijdspercentielen voor de coronaire calciumscore binnen elke leeftijdsgroep
leeftijd < 40 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >74

mannen

25e percentiel 0 0 0 1 4 13 32 64 166

50e percentiel 1 1 3 15 48 113 180 310 473

75e percentiel 3 9 36 103 215 410 566 892 1071

90e percentiel 14 59 154 332 554 994 1299 1774 1982

vrouwen

25e percentiel 0 0 0 0 0 0 1 3 9

50e percentiel 0 0 0 0 1 3 24 52 75

75e percentiel 1 1 2 5 23 57 145 210 241

90e percentiel 3 4 22 55 121 193 410 631 709

Tabel 7



• myocardaandoening (myopathie, myocardinfarct); 
• hartklepaandoening van de aorta- en/of mitralisklep; 
• intracardiale tumor (myxoma cordis); 
• veno-occlusive disease.

Uitlokkende factoren
• tachyaritmie (bijv. atriumfibrillatie bij mitralisklepstenose); 
• bradyaritmie; 
• hypercirculatie (koorts, anemie, enz.); 
• geneesmiddelen (bètablokker, prednison); 
• therapieontrouw; 
• dieetfouten (overmatig natrium); 
• lichamelijke of emotionele stress; 
• longembolie; 
• acute nierinsufficiëntie; 
• hypertensie; 
• coronaire insufficiëntie. 

Symptomatologie
• vrij plotseling ontstane heftige dyspnoe; 
• tachypnoe; 
• orthopnoe; 
• hoestprikkel zonder sputumproductie; 
• indien er sputum is, dan roze schuimend aspect; 
• sterk transpireren; 
• doodsangst. 

Lichamelijk onderzoek
• tachypnoe; 
• perifere vasoconstrictie (bleekheid); 
• perifere cyanose; 
• tachycardie; 
• souffles over het hart; 
• galopritme (S3); 
• crepitaties of vochtige rhonchi. 
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Aanvullend onderzoek
• bloedgasanalyse: respiratoire acidose; 
• bij twijfel aan diagnose: NT-proBNP (zie tabel 8);
• X-thorax: longvaatstuwing met alveolair oedeem, groot hart; 
• ecg: sinustachycardie, tachyaritmie, bradyaritmie, oud of vers myocardin-

farct, myocardischemie, linkerventrikelhypertrofie (LVH);
• swan-ganzkatheter: verhoogde wiggendruk AP, verhoogde AP-druk, lage

CO, verlaagde veneuze saturatie; 
• echocardiogram + doppleronderzoek: LV-disfunctie, klepgebrek. 

Differentiële diagnostiek
• asthma bronchiale! (COPD in voorgeschiedenis, sputumproductie, koorts,

recente luchtweginfectie, langzamere progressie); 
• ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome).

Therapeutisch beleid
Symptomatische therapie:
• bedrust, halfzittend, afhangende benen; 
• zuurstoftoediening nasaal 5-10 l/min; evt. met kapje of venturimasker

(CAVE: asthma bronchiale); 
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NT-proBNP bij verdenking acuut hartfalen

acuut hartfalen niet acuut hartfalen matig acuut hartfalen
waarschijnlijk waarschijnlijk

< 35 pmol/l 35-212 pmol/l > 212 pmol/l

NT-proBNP bij verdenking chronisch hartfalen

leeftijd afkapwaarde

≤ 75 jaar 15 pmol/l

> 75 jaar 53 pmol/l

� onder deze waarde is hartfalen vrijwel uitgesloten

Tabel 8



• morfine i.v. 5-10 mg; evt. te herhalen na 15-30 minuten; 
• lisdiureticum: furosemide 80-160 mg i.v. of bumetanide 2-4 mg i.v.; evt.

te herhalen na 30 minuten; alternatief: continu infuus van 250-1000 mg
furosemide/24 uur of 5-10 mg bumetanide/24 uur;

• vermindering nabelasting met nitroprussidenatrium i.v. bij hypertensie; 
• vermindering voorbelasting met nitroglycerine i.v. op geleide van tensie

(zeker bij myocardischemie/-infarct); 
• digitalisatie bij atriumfibrilleren (eerste dag 0,5+0,25+0,25 mg; tweede

dag 0,25+0,25 mg; vanaf derde dag onderhoudstherapie afhankelijk van
nierfunctie en spiermassa); 

• dobutamine 5-10 μg/kg/min en/of dopamine 2-5 μg/kg/min; 
• non-invasieve beademing met positive end-expiratory pressure (PEEP) bij

onvoldoende effect op bovengenoemde maatregelen (BiPAP Vision); 
• invasieve beademing met PEEP wanneer onvoldoende effect van non-

invasieve beademing.

Oorzakelijke therapie
Afhankelijk van oorzaak en uitlokkende factor.

Controles
• urineproductie (blaaskatheter); 
• bloeddruk (Dynamap, intra-arterieel); 
• laboratoriumonderzoek (arteriële bloedgasanalyse, nierfunctie, elektroly-

ten, hartenzymen); 
• evt. swan-ganz (drukken, saturaties, CO).

1.3.2 Chronisch hartfalen
Onderverdeling
• linkszijdig versus rechtszijdig hartfalen; 
• ‘backward’ versus ‘forward’ hartfalen; 
• hartfalen met verminderde systolische LV-functie (= systolisch hartfalen)

versus hartfalen met behouden systolische LV-functie (= diastolisch hart-
falen).
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Oorzaken linkszijdig hartfalen
Stuwing in het veneuze deel van de kleine circulatie (capillaire longvaatbed)
als gevolg van:
• volumeoverbelasting LV (bijv. mitralisklepinsufficiëntie, links-rechts -

shunt); 
• drukoverbelasting LV (bijv. AS, hypertensie); 
• contractiliteitsstoornis LV-myocard (bijv. cardiomyopathie, myocard -

infarct); 
• instroombelemmering LV (bijv. MS, LA-myxoom); 
• combinaties van bovengenoemde oorzaken. 

Oorzaken rechtszijdig hartfalen
Stuwing in het veneuze deel van de grote circulatie als gevolg van:
• volumeoverbelasting RV (bijv. TI, links-rechtsshunt); 
• drukoverbelasting RV (bijv. PS, pulmonale hypertensie); 
• contractiliteitsstoornis RV-myocard (bijv. RV-myocardinfarct); 
• instroombelemmering RV (bijv. TS, pericarditis constrictiva); 
• combinaties van bovengenoemde oorzaken. 

Uitlokkende factoren
• tachyaritmie; 
• bradyaritmie; 
• hypercirculatie (koorts, anemie); 
• geneesmiddelen (bètablokker); 
• therapieontrouw; 
• dieetfouten; 
• lichamelijke of emotionele stress; 
• longembolie; 
• acute nierinsufficiëntie; 
• hypertensie; 
• coronaire insufficiëntie. 
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Symptomatologie linkszijdig hartfalen
• dyspnée d’effort; 
• orthopnoe; 
• nyctodyspnoe; 
• dyspnoe de repos; 
• hoestprikkel zonder sputumproductie; 
• vermoeidheid. 

Symptomatologie rechtszijdig hartfalen
• bovenbuikklachten; 
• oedeemvorming (pretibiaal, presacraal); 
• nycturie; 
• gewichtstoename; 
• toename buikomvang (ascites); 
• vermoeidheid. 

Lichamelijk onderzoek bij linkszijdig hartfalen
• tachypnoe; 
• tachycardie; 
• galopritme (S3); 
• crepitaties of vochtige rhonchi; 
• pleuravocht. 

Lichamelijk onderzoek bij rechtszijdig hartfalen
• verhoogde centraalveneuze druk; 
• ‘pitting’ oedeem pretibiaal/presacraal; 
• hepatomegalie; 
• ascites; 
• pleuravocht. 

Aanvullende onderzoeken
• elektrocardiogram (NB: een normaal ecg sluit hartfalen vrijwel uit!); 
• X-thorax;
• laboratoriumonderzoek (creatinine, Hb, TSH, NT-proBNP);
• echocardiogram + doppleronderzoek;
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• MRI;
• hartkatheterisatie (bijv. swan-ganzkatheter); 
• angiocardiografie; 
• radionuclideangiografie (LVEF, RVEF, shuntberekening). 

Therapeutisch beleid
• zo mogelijk oorzaak en/of uitlokkende factor behandelen;
• leefregels (bedrust, dieet, hartrevalidatie na recompensatie);
• medicatie:

– lisdiureticum bij hartfalen met vochtretentie;
– ACE-remmer en/of angiotensine-II-antagonist;
– bètablokker;
– aldosteronantagonist;
– digoxine (zeker bij atriumfibrilleren; optioneel bij sinusritme en sterk

gedilateerde LV);
– veneuze vaatverwijder (vermindering voorbelasting);
– orale antistolling (zeker bij atriumfibrilleren en/of arteriële trombo-

embolie; optioneel bij sinusritme en sterke dilatatie LV).
• niet-medicamenteus:

– cardiale resynchronisatietherapie, al dan niet gecombineerd met in -
wen dige defibrillator;

– geometrische LV-reconstructie, al dan niet met restrictieve mitralisa-
nuloplastiek;

– LV-assist device ter overbrugging naar harttransplantatie;
– harttransplantatie.

1.4  HARTKLEPAANDOENINGEN

1.4.1 Aortaklepinsufficiëntie (AI)
Oorzaken
• aangeboren (meestal in combinatie met stenose); 
• acuut reuma; 
• endocarditis; 
• aortaklepsclerose (klepdegeneratie); 
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• M. Bechterew; 
• syndroom van Marfan; 
• aneurysma (dissecans) aorta ascendens; 
• lues (luetische aortitis); 
• membraneus ventrikelseptumdefect; 
• trauma. 

Pathofysiologie
Volumeoverbelasting linkerventrikel.

Onderverdeling
Acute versus chronische aortaklepinsufficiëntie.

Lichamelijk onderzoek
• diastolisch lekgeruis derde ic-ruimte links; 
• austin-flinthartgeruis apex; 
• hoge polsdruk; 
• dubbelgeruis Duroziez. 

Aanvullend onderzoek
• ecg: LVH;
• X-thorax: LV-vergroting, longvaatovervulling; 
• echocardiogram: LV-dilatatie, aortaklepafwijking, pathologie aorta ascen-

dens (TEE bij verdenking op aortapathologie); 
• doppleronderzoek: pressure-halftime; kleurendoppler: semikwantitatief; 
• hartkatheterisatie: verhoogde LVEDP, hoge polsdruk; 
• supravalvulaire aortografie: regurgitatie van contrast naar LV (graad I =

regurgitatie net te zien, graad II = regurgitatie + aankleuring van deel LV,
graad III = aankleuring gehele LV die qua intensiteit gelijk is aan aorta,
graad IV = aankleuring LV sterker dan aorta); 

• CT-scan en/of MRA. 

Therapeutisch beleid
• causaal behandelen (endocarditis, syfilis, enz.); 
• vermindering nabelasting met ACE-remmer of calciumantagonist nifedipine;
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• diureticum bij hartfalen met vochtretentie;
• endocarditisprofylaxe in voorkomende gevallen (paragraaf 5.2);
• aortaklepvervanging of -plastiek indien 1) klachten ondanks medicatie

persisteren en/of 2) LV-eindsystolische diameter ≥ 55 mm bij echocardio-
grafie en/of 3) LVEF < 55%.

1.4.2 Aortaklepstenose (AS)
Onderverdeling
• valvulaire aortastenose; 
• subvalvulaire aortastenose; 
• supravalvulaire aortastenose. 

Oorzaken
• congenitaal (unicuspide of bicuspide aortaklep); 
• klepdegeneratie (aortasclerose); 
• acuut reuma (meestal in combinatie met AI.

Pathofysiologie
Drukoverbelasting linkerventrikel.

Symptomatologie
• asymptomatisch; 
• angina pectoris; 
• collaps (tijdens inspanning); 
• decompensatio cordis; 
• ritmestoornis (ventriculair); 
• AV-geleidingsstoornis. 

Prognose
• bij angina pectoris, levensverwachting < 5 jaar; 
• bij collaps, levensverwachting < 3 jaar; 
• bij decompensatio cordis, levensverwachting < 2 jaar. 

Lichamelijk onderzoek
• vertraagde upstroke a. carotis; 
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• frémissement precordiaal, carotiden; 
• systolisch uitdrijvingsgeruis 2R; 
• ejectietoon; 
• vierde harttoon; 
• lage polsdruk. 

Aanvullend onderzoek
• ecg: LVH, intraventriculaire en/of AV-geleidingsstoornis; 
• X-thorax: LV-vergroting, klepkalk bij doorlichting; 
• echocardiogram: aangetaste aortaklep met afgenomen klepseparatie, LV-

hypertrofie, uiteindelijk LV-dilatatie; AVA (= klepoppervlak)-bepaling. Bij
twijfel AVA (bijv. visueel ernstige AS + lage gradiënt bij verminderde LV-
functie): dobutamine stressecho;

• doppleronderzoek: drukgradiënt over aortaklep, compliantieverlies van LV,
verminderd klepoppervlak; 

• hartkatheterisatie: drukgradiënt over aortaklep, vernauwd aortaostium. 

Ernst
• mild: klepoppervlak > 1,5 cm2 (> 0,9 cm2/m2); 
• matig: klepoppervlak 1,1-1,5 cm2 (0,6-0,9 cm2/m2);
• ernstig: klepoppervlak ≤ 1,0 cm2(< 0,6 cm2/m2). 

Therapeutisch beleid
• endocarditisprofylaxe in voorkomende gevallen (paragraaf 5.2); 
• piekbelasting vermijden; 
• vaatverwijdende geneesmiddelen zijn relatief gecontra-indiceerd; 
• aortaklepvervanging bij symptomen en/of klepoppervlak ≤ 1,0 cm2 en/of

drukgradiënt over aortaklep > 60 mmHg bij hartkatheterisatie.
• Experimenteel percutane of transapicale aortaklep implantatie

1.4.3 Mitralisklepinsufficiëntie (MI)
Oorzaken
Valvulair:
• mitralisklepprolaps (myxomateuze degeneratie, overmatig klepweefsel,

chordaruptuur);
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• reumatisch vitium (klepverdikking en -restrictie, commissurale fusie);
• endocarditis (klepdestructie, soms met perforatie);
• papillairespierruptuur (onderwandinfarct); 
• congenitaal (‘cleft’ mitralisklep).
Non-valvulair:
• mitralisanulusdilatatie (niveau 2 en 3 bij TEE: AnM: aMVL > 1,1): dilate-

rende cardiomyopathie;
• regionale LV-disfunctie (‘verplaatsing’ papillaire spier): myocardischemie

en/of -infarct.

Functionele insufficiëntie-indeling volgens Carpentier
• Type 1: anulusdilatatie met normale klepbeweging;
• Type 2: excessieve klepbeweging (bijv. Barlow);
• Type 3: restrictieve klepbeweging: systolische en diastolische restrictie.

Pathofysiologie
Volumeoverbelasting linkerventrikel.

Lichamelijk onderzoek
• hoogfrequent systolisch geruis apex (holosystolisch, telesystolisch); 
• derde harttoon; 
• flowgeruis in diastole bij ernstige MI.

Aanvullend onderzoek
• ecg: LVH, atriumfibrilleren; 
• X-thorax: LV-vergroting, LA-vergroting, longvaatovervulling; 
• echocardiogram: LV-dilatatie, LA-dilatatie, mitralisklepprolaps, mitralis-

klepdeformatie, deformatie subvalvulaire apparaat, vegetaties (om een
goed beeld van de mitralisklep te verkrijgen is – zeker met het oog op chi-
rur gie – TEE een vereiste); 

• doppleronderzoek: systolische terugvloed in LA (semikwantitatief), ver-
hoogde AP-druk; 

• hartkatheterisatie: verhoogde AP-wiggendruk met hoge V-top (alleen
hoge V-top bij niet-compliant LA); 

• LV-angiografie: regurgitatie van contrast naar LA (graad I = regurgitatie
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net te zien, graad II = regurgitatie + vluchtige aankleuring LA, graad III =
aankleuring LA gelijk aan LV, graad IV = aankleuring LA sterker dan LV +
reflux naar vv. pulmonales). 

Therapeutisch beleid
• causale therapie (bijv. antibiotica bij endocarditis); 
• vermindering nabelasting met ACE-remmer; 
• vermindering voorbelasting met langwerkend nitraat; 
• diureticum bij hartfalen met vochtretentie; 
• bij begeleidend atriumfibrilleren trachten sinusritme te herstellen (medi-

camenteus of met elektrocardioversie); 
• endocarditisprofylaxe in voorkomende gevallen (paragraaf 5.2);
• cardiochirurgie (klepplastiek of klepvervanging).

Indicatie tot klepchirurgie
Chronische ernstige mitralisklepinsufficiëntie (graad 3: PV-flow: S < D; graad
4: PV-flow: omkering S en/of LVEF 50-60% en/of LVESD ≥ 45 mm; ook in
geval van nieuw ontstaan atriumfibrilleren). Klepchirurgie dus onafhankelijk
van aan- en/of afwezigheid van symptomen.

TTE en TEE bepalen reparabiliteit van mitralisklep:
• indien reparabel: mitralisklepplastiek (bijna altijd in combinatie met plaat-

sing van ring in anulus);
• indien niet raparabel: indien LV-ejectiefractie > 30%: klepvervanging;

indien LV-ejectiefractie < 30%: medicamenteuze therapie.

Bij sterk gedilateerde LV (dilaterende cardiomyopathie): mitralisanulus
‘down  sizen’ met 2 ringmaten onder gemeten AnM-diameter.
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1.4.4 Mitralisklepstenose (MS)
Oorzaken
• acuut reuma; 
• mitralisklepdegeneratie; 
• linkeratriummyxoom (equivalent beeld van mitralisstenose).

Pathofysiologie
Drukoverbelasting linkeratrium.

Lichamelijk onderzoek
• mitralisblos; 
• luide eerste harttoon; 
• openingstoon mitralisklep; 
• diastolische roffel/roulement apex. 

Aanvullend onderzoek
• ecg: linkeratriumhypertrofie (P-mitrale), atriumfibrilleren; 
• X-thorax: verstreken harttaille, LA-vergroting, stompe hoek carina, long-

vaatstuwing; 
• echocardiogram: vergroot LA, normaal of klein LV, achterste klepblad

mitralis gaat niet in oppositie als gevolg van verkleefde commissuren,
afgenomen EF-slope en DE-amplitude, kalkafzetting in mitralisklep of
subvalvulaire apparaat (TEE is noodzakelijk indien ballonklepdilatatie of
commissurotomie wordt overwogen); 

• doppleronderzoek: drukgradiënt over mitralisklep, mitralisklepostium ver-
nauwd, pulmonale drukverhoging; 

• hartkatheterisatie: drukgradiënt over mitralisklep bij simultane drukre-
gistratie LV en AP-wiggendruk, pulmonale drukverhoging. 

Therapeutisch beleid
• vermindering voorbelasting met langwerkend nitraat; 
• diureticum bij longoedeem; 
• hartfrequentie zo traag mogelijk houden (digitalis, bètablokker, verapamil)

om vullingsduur in diastole te verlengen; 
• endocarditisprofylaxe in voorkomende gevallen (zie paragraaf 5.2); 
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• antistollingstherapie indien begeleidend atriumfibrilleren en/of LA ≥ 50 mm; 
• invasieve therapie (ballonklepdilatatie of mitralisklepvervanging) indien

in va liderende klachten ondanks medicamenteuze therapie en/of mitralis -
klep ostium 1,0-1,5 cm2 en/of pulmonale hypertensie in rust > 45 mmHg).

Indicatie ballonklepdilatatie op basis van Wilkinsscore
Totale echocardiografische Wilkinsscore (zie tabel 9) wordt gebaseerd op
ana lyse van klepmobiliteit, valvulaire en subvalvulaire verdikking, en calci -
fica tie met een gradering van 0-4 volgens bovengenoemde criteria. Totale
score 0-16.
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Wilkinsscore (echocardiografische gradering mitralisklepstenose)

graad mobiliteit subvalvulaire verdikking

1 zeer mobiele klep; alleen tip van minimale verdikking vlak onder
klepbladen restrictief mitralisklepbladen

2 midden- en basale delen van klep verdikking chordale structuren tot een derde
normaal mobiel deel van de chordae

3 klep blijft naar voren bewegen verdikking breidt zich uit naar distaal voorbij
tijdens diastole, hoofdzakelijk  een derde deel van de chordae
vanaf basis

4 geen of minimale beweging van uitgebreide verdikking en verkorting van alle
klepbladen tijdens diastole  chordale structuren tot aan papillairspieren
vanaf basis

graad verdikking calcificatie

1 klepbladen hebben zo goed als een enkel gebied met versterkte densiteit
normale dikte (4-5 mm)

2 klepbladen in midden normaal van verspreide gebieden met versterkte densiteit,
dikte; verdikking (5-8 mm) aan beperkt tot klepranden
randen

3 verdikking (5-8 mm) van gehele densiteit uitbreidend tot midden van
klep klepranden

4 aanzienlijke verdikking van het  uitgebreide densiteit van alle klepbladen
klepweefsel (> 8-10 mm)

Tabel 9



Indicatie ballondilatatie mitralisklep:
• beweeglijke klep zonder subvalvulaire uitbreiding (Wilkinsscore ≤ 8);
• minder gunstige anatomie (Wilkinsscore 9-12): individuele beslissing;
• weigering patiënt zich te laten opereren.

Contra-indicaties ballondilatatie mitralisklep:
• trombus in linker atrium;
• mitralisklepinsufficiëntie > graad 2;
• uitgebreide subvalvulaire calcificatie van klep of subvalvulair apparaat

(Wilkinsscore > 12).

1.5  HARTRITMESTOORNISSEN

1.5.1 Bradyaritmieën
Definitie
Ventrikelfrequentie < 50/min.

Pathogenese
• sinusknoopdisfunctie (sick sinus syndrome): 

– extreme sinusbradycardie (< 40/min);
– sinusarrest;
– sino-auriculair blok;
– brady-tachycardiesyndroom.

• AV-knoopdisfunctie:
– tweedegraads AV-blok;
– derdegraads AV-blok.
– combinatie van beide. 

Oorzaken
• degeneratie sinusknoop/AV-knoop; 
• medicatie (bètablokker (ook in oogdruppels!), digitalis, antiaritmicum); 
• coronaire insufficiëntie (bijv. acuut OW-infarct); 
• kleplijden (aortaklepstenose); 
• postcardiochirurgie; 
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• myocarditis; 
• sarcoïdose; 
• borreliose (ziekte van Lyme); 
• congenitaal. 

Symptomatologie
• trage pols; 
• vermoeidheid; 
• duizeligheid, bijna-wegraking; 
• wegraking (adams-stokes-aanval); 
• concentratiestoornis, geheugenstoornis; 
• decompensatio cordis. 

Diagnostiek
• oriënterend laboratoriumonderzoek (o.a. TSH);
• ecg; 
• telemetrie; 
• 24-uurs ecg;
• inspannings-ecg (chronotrope respons; geleidingsstoornis);
• echocardiografie (LV-functie);
• optioneel inwendige event-recorder;
• eventueel elektrofysiologisch onderzoek.

Therapeutisch beleid
• medicamenteus:

– atropine 0,25-0,50 mg i.v., te herhalen na 10-15 minuten;
– isoprenaline startdosis 1-3 μg /min i.v., stapsgewijs op te hogen tot 8

μg/min op geleide van de ventrikelfrequentie; 
– adrenaline 1 mg i.v., te herhalen na 5 minuten bij onvoldoende effect. 

• pacemakerimplantatie:
– tijdelijk (transveneus, transcutaan) (zie paragraaf 3.8);
– permanent (zie paragraaf 3.9).
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1.5.2 Erfelijke primaire elektrische hartziekten
a. Catecholaminegeïnduceerde polymorfe ventriculaire tachycardieën

(CPVT)

Omschrijving
Inspanningsgebonden of door plotselinge emotie geïnduceerde polymorfe
ventriculaire tachyaritmie, optredend bij een individu met een normaal rust-
ecg en zonder aantoonbare structurele hartafwijking.

Oorzaak
Autosomaal dominante aandoening met een genetisch defecte cardiale rya-
nodinereceptor (RyR2), leidend tot lekkage van calcium vanuit het sarco-
plasmatisch reticulum naar de intracellulaire ruimte.

Symptomatologie (bij lichamelijke inspanning en/of emotie)
• palpitaties;
• syncope;
• plotse dood.

Diagnostiek
• anamnese (inclusief familieanamnese!);
• inspanningselektrocardiografie: induceerbare polymorfe ventriculaire

tachy cardie (VT);
• genetisch onderzoek.

Therapie
• bètablokker;
• ICD.

b. Congenitaal lang QT-syndroom (LQTS)
Omschrijving
Erfelijke aandoening gekenmerkt door ventriculaire tachyaritmieën, type tor-
sade de pointes, optredend in een individu met een structureel normaal hart
en op het ecg een verlengd QT-interval.
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Oorzaak
Autosomaal dominante aandoening of recessieve mutatie van een van de
acht geïdentificeerde LQTS-genen die specifieke ionkanalen in het myocard
aansturen.

Symptomatologie
• palpitaties;
• ventriculaire tachyaritmie (type torsade de pointes);
• syncope;
• plotse dood.

Diagnostiek
• anamnese (inclusief familieanamnese);
• 12-afleidingen ecg;
• 24-uurs ecg-registratie;
• inwendige looprecorder;
• inspanningselektrocardiografie;
• genetisch onderzoek (genotypering).

Therapie
• initieel bètablokker;
• gespecificeerd op grond van genotypering.

Onderverdeling naar genotype
LQT 1: mutatie in KCNQ1-gen;
LQT 2: mutatie in KCNH2-gen;
LQT 3: mutatie in SCN5A-gen;
LQT 4: mutatie in ANK2-gen;
LQT 5: mutatie in KCNE1-gen;
LQT 6: mutatie in KCNE2-gen;
LQT 8: mutatie in CACNA1c-gen.

LQT1-syndroom:
• stoornis in het kaliumionkanaal Iks;
• prevalentie: 50% van gegenotypeerde patiënten met LQTS;
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• inspanningsgebonden symptomen (zwemmen!);
• therapie: bètablokker;
• gunstige prognose, ook zonder ICD.

LQT2-syndroom:
• stoornis in het kaliumionkanaal Ikr;
• prevalentie: 30-40% van gegenotypeerde patiënten met LQTS;
• symptomen veelal geïnduceerd door auditieve stimuli of arousal;
• therapie: bètablokker, ICD;
• ongunstige prognose zonder ICD.

LQT3-syndroom:
• stoornis in het natriumionkanaal INa;
• prevalentie: 10-15% van gegenotypeerde patiënten met LQTS;
• symptomen veelal geïnduceerd door auditieve stimuli of arousal;
• therapie: bètablokker, ICD;
• ongunstige prognose zonder ICD.

LQT4-syndroom:
• stoornis in de regulerende werking van het intracellulaire eiwit ankyrine-

B op de intracellulaire lokalisatie van ionkanalen;
• lage prevalentie;
• gepaard gaand met sinusbradycardie, paroxismaal atriumfibrilleren en

polyfasische T-golven;
• prognose en therapie onbekend.

LQT5-syndroom:
• stoornis in het kaliumionkanaal Iks;
• prevalentie: 2-3% van gegenotypeerde patiënten met LQTS;
• symptomen tijdens rust;
• therapie: bètablokker, eventueel ICD.

LQT6-syndroom:
• stoornis in het kaliumionkanaal Ikr;
• lage prevalentie (< 1%);
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• gunstige prognose.

LQT8-syndroom:
• stoornis in het calciumionkanaal (CaV1.2);
• lage prevalentie (< 1%);
• gepaard gaand met sterk verlengd QT-interval;
• cutane syndactylie, aangeboren hartgebreken, milde mentale retardatie,

autisme en metabole stoornissen kunnen erbij voorkomen;
• slechte prognose: noodzaak tot ICD-therapie.

c. Congenitaal kort QT-syndroom (SQTS)
Omschrijving
Erfelijke aandoening gekenmerkt door levensbedreigende ventriculaire
tachyaritmieën, optredend in een individu met een structureel normaal hart
en op het ecg een kort QT-interval en smalle, hoge T-toppen (hyperkaliëmie-
patroon).

Oorzaak
Mutatie in het KCNHZ-gen.

Symptomatologie
• ventriculaire tachyaritmieën;
• syncope;
• plotse dood.

Diagnostiek
• anamnese (inclusief familieanamnese);
• 12-kanaals ecg;
• 24-uurs ecg (holterregistratie);
• inwendige looprecorder;
• genetisch onderzoek (genotypering).
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Therapie
• geen medicamenteuze opties;
• (eventueel) inwendige defibrillator.

d. Syndroom van Brugada
Omschrijving
Autosomaal dominante aandoening gekenmerkt door levensbedreigende
ventriculaire tachyaritmieën in een individu met een structureel normaal
hart en op het ecg ST-segment elevatie in de rechts precordiale afleidingen
(V1-V3) en een (incompleet) rechter bundeltakblok.

Oorzaak
• mutatie in het SCN5A-gen (slechts in 20% van alle patiënten met het syn-

droom van Brugada!);
• overall effect van de genetische mutaties op het natriumkanaal.

Symptomatologie
• ventriculaire tachyaritmieën (polymorfe VT);
• syncope;
• plotse dood.
NB: klinische symptomen doen zich achtmaal zo vaak voor bij mannen dan
bij vrouwen met het brugadasyndroom.

Diagnostiek
• anamnese (inclusief familieanamnese);
• 12-kanaals ecg;
• flecaïnideprovocatietest;
• elektrofysiologisch onderzoek;
• genetisch onderzoek (genotypering).

Typering op grond van ecg:
• ‘coved’-type met J-puntelevatie > 2 mm of 0,2 mV met een aflopend ST-

segment zonder iso-elektrische lijn overgaand in een negatieve T-golf;
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• ‘saddle back’-type of zadelvormtype met J-puntelevatie > 2 mm of 0,2 mV
met geleidelijk dalend ST-segment gevolgd door een positief-negatieve T-
golf.

Flecaïnideprovocatietest:
• indicaties:

– patiënten met syncope of symptomen suggestief voor het brugadasyn-
droom en een normaal ecg of een ecg met kenmerken van het ‘saddle
back’-type;

– familieleden van dragers van het brugadasyndroom;
– asymptomatische patiënten met een twijfelachtig ecg.

• uit te voeren op een hartbewakingseenheid;
• toediening van flecaïnide (2 mg/kg in 15 min. met maximum van 150 mg)

intraveneus onder continue monitoring van een 12-kanaals ecg;
• test wordt als positief beschouwd indien de ‘coved’-type ST-segment -

elevatie verschijnt in de rechts precordiale afleidingen óf wanneer er een
J-punt elevatie zichtbaar wordt van meer dan 2 mm in patiënten met een
voor dien normaal ecg;

• bij twijfelachtig resultaat kan het nuttig zijn de elektroden V1 en V2 één
in tercostale ruimte hoger te plaatsen;

• toediening van flecaïnide direct stoppen bij een duidelijk positieve test of
bij optreden van repetitieve ventriculaire ritmestoornissen;

• in geval van optreden ventriculaire ritmestoornissen kan intraveneuze iso-
prenaline (startdosis 1-3 μg/ min) therapeutisch zijn;

• patiënten dienen na een positieve provocatietest telemetrisch bewaakt te
worden tot het effect van de medicatie volledig is verdwenen.

Risico-inschatting op plotse dood
Het risico op plotse dood kan worden ingeschat op grond van symptomato-
logie, elektrocardiografie en geprogrammeerde elektrische stimulatie, wat
voor het te voeren beleid van groot belang is; zie tabel 10.

58

LEIDRAAD CARDIOLOGIE



1.5.3 Extrasystolie
Definitie
Premature atriale of ventriculaire depolarisatie.

Pathofysiologie
• gestoorde impulsvorming (verhoogde automatie); 
• gestoorde impulsgeleiding (re-entry, echo-beat). 

Oorzaken
Meest voorkomende oorzaak is een mentale en/of fysieke overbelasting.

Onderverdeling
Premature atriale en ventriculaire contracties (respectievelijk PAC en PVC).

Diagnostiek
• ecg; 
• 24-uurs ecg; 
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kans op plotse dood na stellen van de diagnose brugadasyndroom

afwijkend uitgangs-ecg:

• asymptomatisch, niet induceerbaar 1,8%

• syncope, niet-induceerbaar 4,1%

• asymptomatisch, induceerbaar 14,0%

• syncope, induceerbaar 27,2%

afwijkend ecg na flecaïnide i.v.:

• asymptomatisch, niet induceerbaar 0,5%

• syncope, niet-induceerbaar 1,2%

• asymptomatisch, induceerbaar 4,5%

• syncope, induceerbaar 9,7%

Tabel 10



• inspannings-ecg (cave: catecholaminerge polymorfe VT);
• op indicatie uitgebreidere diagnostiek.

Therapeutisch beleid
• geruststelling door goede uitleg;
• optioneel bètablokker indien adrenerg geïnduceerd;
• optioneel klasse Ic-antiaritmicum indien vagaal geïnduceerd. 

1.5.4 Pre-excitatiesyndroom Wolff-Parkinson-White (WPW)
Pathofysiologie
Extraverbinding tussen atrium en ventrikel waarover elektrische impuls van-
uit het atrium sneller wordt voortgeleid naar de ventrikel dan via de AV-
knoop.

Ecg-kenmerken
• kort PR-interval (< 120 msec); 
• deltagolf; 
• gestoorde repolarisatie. 
Lokalisatie extraverbinding d.m.v.:
• polariteit deltagolf (zie tabel 11); 
• endocardiale mapping (elektrofysiologisch onderzoek). 

Onderverdeling
• extraverbinding met lange effectief refractaire periode (ERP ≥ 220 msec)

waardoor atrioventriculaire re-entrytachycardie (AVRT) meer op de voor-
grond treedt; bij AFib is dan de ventrikelfrequentie ≤ 270/min of het kort-
ste RR-interval ≥ 220 msec (prognostisch gunstig); 

• extraverbinding met korte refractaire periode (ERP < 220 msec) waardoor
minder of geen kans op AVRT; echter bij AFib is dan de ventrikelfrequen-
tie > 270/min of kortste RR-interval < 220 msec (prognostisch ongunstig
i.v.m. risico op VF). 

Symptomatologie
• asymptomatisch; 
• paroxismale supraventriculaire tachycardieën (AVRT); 
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• boezemfibrilleren met zeer snelle kamerrespons (breed QRS!); 
• plotselinge dood (AFib met zeer snel kamervolgen leidend tot VF). 

Onderzoek
• ecg: intermitterende of permanente deltagolf; 
• 24 uurs-ecg; 
• echocardiogram: bijkomende structurele hartafwijking; 
• inspannings-ecg: indien deltagolf verdwijnt bij oplopende hartfrequentie,

dan ERP lang; 
• procaïnamidetest (500 mg procaïnamide i.v. in 10-15 min): indien delta-

golf niet verdwijnt, dan korte ERP; 
• elektrofysiologisch onderzoek, geïndiceerd indien aanwijzingen voor
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indeling volgens Frank (1977)

lokalisatie extra-
verbinding

Tabel 11

I II III aVR aVL aVF V1 V2 V6

rechts anterior+ + - - + + - + +

rechts posterior 
paraseptaal

+ - - - + - ±S + +

links posterior 
paraseptaal

+ - - - + - ±R + +

links lateraal- + + - - + + + -

rechts anterior+ + + - ± + - + +

+: positieve δ-golf, -: negatieve δ-golf, ±S: predominante negatieve deflectie 
van het QRS-complex, ±R: predominante positive deflectie van het QRS-complex



extraverbinding met korte ERP en/of ter voorbereiding op radiofrequen-
cy(RF)-katheterablatie. 

Therapeutisch beleid
• terminatie AVRT: 

– sinuscaroticusmassage; 
– verapamil 5-10 mg i.v. als bolus binnen 1 min; 
– adenosine: bolusinjectie van 6 mg i.v., gevolgd door 12 mg i.v. bolusin-

jectie indien geen conversie; 
– sotalol 80 mg i.v. in 10 min; 
– disopyramide 50-100 mg i.v. in 5-10 min; 
– procaïnamide 250-500 mg i.v. in 10-15 min; 
– overdrive pacing; 
– getriggerde elektrocardioversie. 

• terminatie AFib (in volgorde van voorkeur): 
– flecaïnide 2 mg/kg i.v. in 15 min (maximum 150 mg); 
– disopyramide 50-100 mg i.v. in 5-10 min; 
– procaïnamide 250-500 mg i.v. in 10-15 min; 
– getriggerde elektrocardioversie (geïndiceerd boven medicatie bij hemo-

dynamische instabiliteit!); 
– nooit digitaliseren vanwege verdere verkorting van ERP van de extra-

verbinding onder deze therapie en derhalve grotere kans op VF! 
• RF-katheterablatie, zeker indien: 

– jonge patiënt (< 30 jaar); 
– frequente paroxismen van AVRT; 
– bijwerkingen antiaritmicum; 
– beroepskeuze dit vereist; 
– korte ERP-extraverbinding (strikt geïndiceerd). 

1.5.5 Tachyaritmieën
Onderverdeling
Supraventriculaire versus ventriculaire tachyaritmieën.
Supraventriculaire tachyaritmieën:
• sinustachycardie; 
• atriale tachycardie (AT), atriale frequentie 100-250/min; 
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• atriumflutter (AFl), atriale frequentie 250-350/min; 
• atriumfibrillatie (AFib), atriale frequentie > 350/min; 
• AV-nodale re-entrytachycardie (AVNRT); 
• atrioventriculaire re-entrytachycardie (AVRT). 
Ventriculaire tachyaritmieën:
• ventriculaire tachycardie (VT), frequentie 100-250/min; 
• ventrikelflutter (VFl), frequentie > 250/min; 
• ventrikelfibrillatie (VF); 
• torsade de pointes. 

Oorzaken
• gestoorde impulsvorming (bijv. verhoogde automaticiteit); 
• gestoorde impulsgeleiding (bijv. re-entry); 
• combinaties van beide (bijv. parasystolie). 

Diagnostiek
• anamnese; 
• volledig 12-kanaals ecg ten tijde van tachyaritmie en tijdens sinusritme

(zo nodig met papiersnelheid 50 mm/sec en amplitude 20 mm/mV); 
• intracardiaal afgeleid ecg (atrium) ten tijde van tachyaritmie; 
• elektrofysiologisch onderzoek. 

Therapie
• medicamenteus (antiaritmica): afhankelijk van de soort tachyaritmie en

het na te streven effect (terminatie, preventie recidief);
• katheterablatie (in opzet curatief);
• ICD;
• ritmechirurgie.

Farmacologische classificatie antiaritmica volgens Vaughan-Williams
Klasse I: membraanstabiliserende geneesmiddelen:

• Ia: toename refractaire periode; 
• Ib: toename refractaire periode + vertraging intraventri-

culaire geleiding; 
• Ic: vertraging intraventriculaire geleiding (toename 
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QRS-duur). 
Klasse II: bèta-adrenerge receptorblokkerende geneesmiddelen; 
Klasse III: actiepotentiaalverlengende geneesmiddelen; 
Klasse IV: calciuminstroomblokkerende geneesmiddelen (calciumantago-

nisten). 

Antiaritmica
Klasse Ia: procaïnamide, kinidine, disopyramide; 
Klasse Ib: lidocaïne, fenytoïne, mexiletine; 
Klasse Ic: flecaïnide, propafenon; 
Klasse II: bètablokkers (waaronder ook sotalol); 
Klasse III: sotalol, amiodaron; 
Klasse IV: verapamil, diltiazem. 

Specifieke antiaritmische therapie naar soort tachycardie
Sinustachycardie:
• onderliggende oorzaak behandelen (decompensatio cordis, hyperthyreoï-

die, anemie, koorts, enz.); 
• evt. klasse-II-antiaritmicum (zeker in geval van inappropriate sinustachy-

cardia). 

Atriale tachycardie:
• aanvalsbehandeling: 

– vagale stimulatie (carotismassage); 
– chemische conversie met sotalol; alternatief is een klasse-I-antiaritmi-

cum (flecaïnide, disopyramide, propafenon); 
– overdrive pacing (burst-stimulatie); 
– elektrocardioversie (getriggerd!). 

• preventie recidief (palliatief): 
– klasse-III-antiaritmicum (sotalol); 
– klasse-Ic- of -Ia-antiaritmicum; 
– His-bundelablatie (RF) gevolgd door VVIR of DDDR-pacemakerimplan-

tatie (met mogelijkheid van mode switch). 
• preventie recidief (curatief): 

– RF-katheterablatie; 

64

LEIDRAAD CARDIOLOGIE



– ritmechirurgie (indien andere hartchirurgie noodzakelijk). 

Atriumflutter:
• aanvalsbehandeling: 

– vagale stimulatie (carotismassage); 
– chemische conversie met klasse-III- of klasse-Ic-antiaritmicum (cave

1:1 AV-geleiding); 
– overdrive pacing (burst-stimulatie); 
– elektrocardioversie (getriggerd!). 

• regulering hartfrequentie:
– digoxine al dan niet in combinatie met bètablokker of calciumantago-

nist (verapamil), al dan niet in combinatie met digoxine; 
– in uitzonderlijke situaties His-bundelablatie (RF) gevolgd door VVIR of

DDDR-pacemakerimplantatie (met mogelijkheid van mode switch). 
• preventie recidief (palliatief): 

– sotalol; 
– klasse-Ic-antiaritmicum; 
– amiodaron. 

• preventie recidief (curatief): 
– RF-katheterablatie aritmogeen substraat (istmusablatie) in geval van

typische flutter; 
– ritmechirurgie (indien andere hartchirurgie noodzakelijk).

Atriumfibrillatie:
• aanvalsbehandeling: 

– vagale stimulatie (carotismassage); 
– chemische conversie met klasse-Ic-antiaritmicum; alternatief sotalol,

amiodaron; 
– elektrocardioversie (getriggerd!). 

• regulering hartfrequentie: 
– bètablokker of calciumantagonist (verapamil), al dan niet in combina-

tie met digoxine; 
– His-bundelablatie (RF) gevolgd door VVIR- of DDDR-pacemakerimplan-

tatie. 
• preventie recidief (palliatief): 
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– klasse-Ic-antiaritmicum (eventueel in combinatie met verapamil, of
bètablokker); 

– sotalol; 
– amiodaron; 
– pacemakertherapie (atrial preference pacing). 

• preventie recidief (curatief): 
– RF-katheterablatie (elektrische isolatie pulmonale venen);
– ritmechirurgie (MAZE), vaak in combinatie met andere hartchirurgie. 

• antistollingstherapie: 
– algemeen: elke vorm van atriumfibrilleren (paroxismaal, persisterend en

permanent) vormt een indicatie voor antistolling in geval van aanwe-
zigheid risicofactoren.

– specifiek: risicostratificatie aan de hand van de CHADS2-score. 

CHADS2-score:
• hartfalen met gedilateerde LV 1 punt
• hypertensie 1 punt
• diabetes mellitus 1 punt
• leeftijd > 75 jaar 1 punt
• ischemisch CVA in voorgeschiedenis 2 punten
Bij een score van 0: óf geen antitrombotische therapie óf trombocyten -
aggregatieremmer; bij score van 1: óf trombocytenaggregatieremmer óf
vitamine-K-antagonist; bij score van ≥ 2: altijd vitamine-K-antagonist.

AV-nodale re-entrytachycardie (AVNRT):
• aanvalsbehandeling: 

– vagale stimulatie (carotismassage); 
– chemische conversie met verapamil of adenosine (geleidingsblok slow

pathway); 
– elektrocardioversie (getriggerd!). 

• preventie recidief (palliatief): 
– sotalol; 
– verapamil; 
– klasse-Ic-antiaritmicum (flecaïnide, propafenon). 

• preventie recidief (curatief): 
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– RF-katheterablatie (slow pathway); 

Atrioventriculaire re-entrytachycardie (AVRT):
• aanvalsbehandeling: 

– vagale stimulatie (carotismassage); 
– chemische conversie met verapamil of adenosine (geleidingsblok AV-

knoop) of klasse-I-antiaritmicum (geleidingsblok extraverbinding),
alternatief sotalol en evt. amiodaron; 

– elektrocardioversie (getriggerd!). 
• preventie recidief (palliatief): 

– sotalol; 
– klasse-Ic-antiaritmicum; 
– evt. amiodaron. 

• preventie recidief (curatief): 
– RF-katheterablatie (extraverbinding).

Ventriculaire tachycardie (VT):
• aanvalsbehandeling: 

– procaïnamide (100-250 mg bolus; te herhalen na 5 à 10 minuten tot
max. 1000 mg);

– amiodaron (150 mg bolus; te herhalen na 5 à 10 minuten tot max. 600
mg); 

– getriggerde elektrocardioversie (lage energie bijv. 10-20 J);
– bij hemodynamische collaps direct overgaan op defibrillatie (200 J bifa-

sisch); zie paragraaf 1.8.4; 
– inwendige cardioverter/defibrillator met mogelijkheid van antitachy-

cardiepacing. 
• preventie recidief (palliatief):

– antiaritmische medicatie, eventueel ingesteld op geleide van resultaten
elektrofysiologisch onderzoek. Sotalol eerste keuze! Laatste keuze: ami-
o daron. 

• preventie recidief (curatief):
– RF-katheterablatie (alleen in geval van beperkt aantal morfologieën) of

ritmechirurgie (mapping guided endocardresectie).
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Ventrikelfibrillatie (VF):
• aanvalsbehandeling: 

– uitwendige defibrillatie (200 J bifasisch); 
– inwendige defibrillator.

• preventie recidief in acute fase van myocardinfarct: 
– lidocaïne 100 mg als bolus, gevolgd door onderhoudsinfuus à 2-4 mg/min.

• preventie recidief in subacute/chronische fase myocardinfarct of in geval
van niet-ischemische cardiomyopathie:
– eliminatie uitlokkende factor (coronaire revascularisatie, behandeling

elektrolytstoornis);
– antiaritmische medicatie, eventueel ingesteld op geleide van resultaten

elektrofysiologisch onderzoek (bij voorkeur amiodaron).

Torsade de pointes:
Omschrijving: ventriculaire tachycardie met frequentie 200-250/min en ge -
kenmerkt door QRS-complexen met wisselende amplitude. 
• oorzaken: 

– aangeboren (lang QT-syndroom); 
– hypokaliëmie; 
– medicatie; 
– bradyaritmie. 

• behandeling: 
– onderliggende oorzaak behandelen; 
– magnesiumsulfaat bolusinjectie 2 g in 3-5 min; zo nodig herhalen; 
– atriale of ventriculaire overdrive pacing (stim. freq. 100/min). 

• bij bekende torsade de pointes en/of lang QT-interval zijn de volgende
medicamenten, die het QT-interval kunnen verlengen, gecontra-indiceerd: 
– klasse-III-antiaritmica: sotalol, amiodaron, ibutilide, dofetilide; 
– klasse-I-antiaritmica: kinidine, procaïnamide, disopyramide; 
– antihistaminica: astemizol, difenhydramine, hydroxyzine, loratadine,

me quitazine, promethazine, terfenadine; 
– antimalariamiddelen: chloroquine, halofantrine, hydroxychloroquine,

kinine, mefloquine; 
– antimicrobiële middelen: amantadine, ampicilline, erytromycine, itra-

conazol, ketoconazol, spiramycine, pentamidine, cotrimoxazol, trime-
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thoprim, sulfamethoxazol; 
– antimitotica: amsacrine, doxorubicine; 
– antipsychotica en antidepressiva: (tri- en tetracyclische antidepressiva

en fenothiazines), amitriptyline, chloorpromazine, desipramine, halope-
ridol, imipramine, maprotiline, nortriptyline, pimozide, thioridazine, tri-
fluoperazine; 

– vasoactieve middelen: adenosine, ketanserine, lidoflazine, (intracoro-
nair) papaverine, terodiline, vasopressine; 

– overige middelen: chloralhydraat, cisapride, epoprostenol, hypokaliëmi-
sche diuretica, jodiumhoudende contrastmiddelen, organische fosfaten,
probucol.

1.6  ONTSTEKINGEN VAN HET HART

1.6.1 Endocarditis
Pathogenese
Ontsteking van het endocard en/of van een hartklep veroorzaakt door een
micro-organisme.

Risicogroepen
• aangeboren of verworven klepdeformatie met insufficiëntie en/of steno-

sering; 
• congenitaal vitium cordis; 
• klepprothese (mechanische, homograft, bioprothese); 
• intraveneuze drugsgebruiker (rechtszijdige endocarditis). 

Klinisch beeld
• acute endocarditis: hoge koorts, sepsis en klepinsufficiëntie; 
• subacute endocarditis: subfebriele temperatuur, algehele malaise, verma-

gering, nachtelijk zweten en klepinsufficiëntie. 

Diagnostiek
• lichamelijk onderzoek: veranderde auscultatie, splinterbloedingen; 
• laboratoriumonderzoek: bloedbeeld, infectieparameters, ery-cilinders urine; 
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• bloedkweek (3 bloedkweken binnen 24 uur zonder gebruik van antibioti-
ca; de daaropvolgende 24 uur eventueel opnieuw 3 bloedkweken): groei
pathogeen micro-organisme; 

• echocardiogram: (klep)vegetaties, abces (bij voorkeur TEE); 
• doppleronderzoek: klepinsufficiëntie; 
• fundoscopie: septische embolieën. 

Duke-criteria
pathologische criteria:
• micro-organisme gekweekt uit of histologisch aangetoond in: 

– vegetatie in situ; 
– ge-emboliseerde vegetatie; 
– intracardiaal abces.

• pathologisch-anatomisch kenmerk:
– vegetatie of intracardiaal abces met actieve endocarditis. 

klinische criteria:
• primair:

– positieve bloedkweek (bij herhaling!);
– bewijs van cardiale betrokkenheid;
– kenmerkend echocardiografisch beeld (klepvegetatie en/of abces en/of

partiële dehiscentie kunstklep);
– nieuw ontstane klepinsufficiëntie.

• secundair:
– predisponerende factoren (hartklepgebrek tevoren); 
– koorts > 38 °C; 
– vasculaire fenomenen: septische embolieën, septische longinfarcten,

mycotisch aneurysma, janewaylaesies; 
– immunologische fenomenen: glomerulonefritis, oslernoduli, rothvlek-

ken, positieve reumafactor; 
– niet kenmerkend, maar wel voor endocarditis verdacht echocardiogra-

fisch beeld.

Endocarditis bewezen in geval van:
• 1 pathologisch criterium; 
• 2 primaire klinische criteria; 
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• 1 primair klinisch criterium en 3 secundaire, of 
• 5 secundaire criteria. 

Complicaties
• septische embolieën; 
• hartfalen; 
• abcedering (aortawortel, mitralisklepring); 
• fisteling (links-rechtsshunt AO � RA); 
• neerslagen immuuncomplexen (glomerulonefritis); 
• geleidings- of ritmestoornis. 

Therapeutisch beleid
antibiotica:
• bactericide middel; 
• intraveneuze toediening;
• hoge dosering; 
• gedurende 4-6 weken; 
• op geleide van resistentiebepaling bloedkweek;
• in overleg met infectioloog/microbioloog. 
cardiochirurgie: 
• bij voorkeur na antibiotische therapie; 
• tijdens antibiotische therapie indien: 

– recidiverende embolie; 
– hartfalen (medicatie refractair); 
– persisterende infectie; 
– ernstige begeleidende klepinsufficiëntie. 

Controles
• temperatuur; 
• auscultatie (dagelijks!); 
• laboratorium (BSE, CRP, bloedbeeld, nierfunctie); 
• echocardiogram + doppleronderzoek: 1 week na aanvang behandeling en

aan het einde ervan; tussendoor op indicatie; 
• TEE: bij aanvang behandeling en aan het einde ervan; in geval van com-

plicaties; preoperatief.
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1.6.2 Myocarditis
Definitie
Ontsteking van het myocard en interstitium.

Oorzaken
• viraal (parvovirus B19 bij 50% aanwezig, in mindere mate humaan her-

pesvirus-6, epstein-barrvirus, enterovirussen en adenovirussen, ook hiv); 
• bacterieel; 
• schimmel; 
• parasiet; 
• spirocheet; 
• auto-immuun.

Diagnostiek
• anamnese: vermoeidheid, dyspnoe, borstpijn, palpitaties;
• lichamelijk onderzoek: koorts, tachycardie, decompensatio cordis;
• ecg: diffuse repolarisatiestoornissen, tachycardie, AV-geleidingsstoornis-

sen;
• X-thorax: vergroot hart, longvaatstuwing;
• echocardiografie: diffuse wandbewegingsstoornissen, dilatatie LV;
• myocardbiopt: Dallas-criteria: ontstekingsinfiltraat met geassocieerde myo -

cytnecrose of beschadiging niet karakteristiek voor ischemische schade.

Therapeutisch beleid
• bedrust; 
• pompfunctieondersteunende therapie (ACE-remmer, langwerkend nitraat,

diureticum); 
• oorzakelijke therapie; 
• antiflogistica? 
• corticosteroïden? 

Prognose
Met of zonder medicatie herstelt het merendeel symptoomloos; beperkt deel
overleeft acute fase niet, bij ander deel ontstaat dilaterende vorm van cardio  -
myopathie.
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1.6.3 Pericarditis
Definitie
Ontsteking van het pericard.

Oorzaken
• viraal; 
• bacterieel (tuberculose!); 
• chemisch (bijv. uremie); 
• traumatisch; 
• auto-immuun (RA/SLE/MCTD); 
• na cardiochirurgie (hemopericard); 
• myocardinfarct; 
• postpericardiotomiesyndroom (M. Dressler); 
• postmyocardinfarctsyndroom (M. Dressler); 
• neoplastisch; 
• na radiotherapie (mediastinum); 
• idiopathisch. 

Onderverdeling
I. 1. acute pericarditis;

2. chronische pericarditis. 
II. 1. pericarditis effusiva; 

2. pericarditis constrictiva; 
3. pericarditis non-effusiva non-constrictiva. 

Symptomatologie
Acute pericarditis:
• scherpe, stekende pijn op de borst die houdingsafhankelijk is en gerela-

teerd aan de ademhaling; 
• koorts; 
• algehele malaise. 
Chronische pericarditis constrictiva:
• vermoeidheid; 
• dyspnoe (d’effort/de repos); 
• hoge hartfrequentie; 
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• bovenbuikklachten; 
• gewichtstoename; 
• enkeloedeem; 
• ascites. 
Pericarditis effusiva:
• vermoeidheid; 
• hoge hartfrequentie; 
• dyspnoe; 
• evt. rechts decompensatio cordis. 

Lichamelijk onderzoek
Acute pericarditis:
• pericardwrijven. 
Constrictiva:
• verhoogde centraalveneuze druk; 
• sinustachycardie; 
• pulsus paradoxus; 
• perifere cyanose; 
• rechts decompensatio cordis. 
Effusiva: zelfde bevindingen als bij constrictiva, echter evt. tekenen van
rechts decompensatio cordis; ook verschijnselen van tamponnade mogelijk
(zie paragraaf 1.8.7).

Aanvullend onderzoek
• laboratoriumonderzoek: hemogram, infectieparameters, nierfunctie, virus-

serologie met interval van 2 weken (Coxsackie-, echo-, adeno-, cytome-
galie-, en influenzavirus; Mycoplasma; hiv op indicatie), antistreptolysi -
netiter (AST), reumafactor, ANF/LE; overweeg feceskweek op cardiotrope
virussen in overleg met microbioloog; 

• ecg: gegeneraliseerde STT-afwijkingen (ST-elevatie), depressie PQ-seg-
ment;

• X-thorax: kalkschil rond hart (constrictiva), cardiomegalie (effusiva); 
• echocardiogram: verdikt pericard (constrictiva), pericardvocht (effusiva),

instroombelemmering RV; 
• hartkatheterisatie: pulsus paradoxus arterieel, hoge RA-druk, diep X- en
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Y-dal in RA-curve, equalisatie diastolische druk van diverse hartcomparti-
menten, ‘square root’-fenomeen LV/RV-vullingsdruk. 

Therapeutisch beleid
Acute pericarditis:
• pijnstilling: non-steroïde anti-inflammatoire drug (NSAID); 
• corticosteroïden eventueel (bij M. Dressler en auto-immuunpericarditis): 5

dagen 30-60 mg prednison per os, daarna afbouwen met 5 mg per dag. 
Pericarditis constrictiva:
• pericardectomie. 
Pericarditis effusiva:
• pericardiocentese (evt. pericardvenster), overweeg na pericarddrainage

het viscerale en pariëtale pericardblad met elkaar te verkleven (chemisch
met tetracycline of chemotherapeuticum).

NB: pericardvocht verkregen bij pericardiocentese dient te worden onder-
zocht in de diverse laboratoria op:
• hemoglobinegehalte; 
• totaal eiwit (exsudaat vs. transsudaat); 
• cholesterol;
• glucose;
• LDH (excessief verhoogd bij pericarditis carcinomatosa); 
• gramkleuring (+ ziehl-neelsenkleuring!) en PCR; 
• bacteriekweek (tuberculose); 
• cytologie; 
• evt. virologie en immunologie.
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1.7  VAATAFWIJKINGEN

1.7.1 Aneurysma aortae
Definitie
Lokale fusiforme of sacculaire verwijding van de aorta.

Oorzaken
• congenitaal; 
• atherosclerose; 
• anulo-aortale ectasie: 

– hypertensie; 
– aortakleplijden; 
– M. Marfan; 
– idiopathisch.

• lues;
• na trauma of aortachirurgie (vals aneurysma).

Indeling
• thoracaal: 

– ascendens; 
– aortaboog; 
– descendens; 
– combinatie. 

• thoracoabdominaal; 
• abdominaal. 

Indeling volgens Crawford:
I. voornamelijk thoracaal; 
II. beide segmenten gelijkelijk aangedaan; 
III. voornamelijk abdominaal; 
IV. volledig infradiafragmaal. 

Symptomatologie
Veelal asymptomatisch.
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Risico
• rupturering; 
• dissectie; 
• trombo-embolie; 
• cholesterolembolieën;
• diffuse intravasale stolling.

Diagnostiek
• echo(cardio)grafie (al dan niet met TEE); 
• CT-scan; 
• MRI; 
• aortografie. 

Ruptuurkans aneurysma aortae abdominalis
• diameter < 40 mm cumulatief 1% in 6 jaar; 
• diameter 40-49 mm cumulatief 2% in 6 jaar; 
• diameter ≥ 50 mm cumulatief 20% in 6 jaar; 
Mortaliteit geruptureerd atherosclerotisch aneurysma aortae abdominalis:
80%!

Therapie
• causaal behandelen; 
• aortachirurgie in geval van: 

– symptomen, of 
– abdominale aortadiameter ≥ 55 mm, dan wel thoracale aortadiameter
≥ 60 mm, of 

– toename aortadiameter > 5 mm per jaar, of 
– anulo-aortale ectasie met diameter ≥ 50 mm in aanwezigheid van aor-

taklepinsufficiëntie.
• aortachirurgie bij M. Marfan in geval van: 

– aortadiameter ≥ 55 mm, of 
– aortadiameter ≥ 50 mm + positieve familieanamnese voor aortadissec-

tie, of 
– toename aortadiameter > 2 mm per jaar. 
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1.7.2 Aortadissectie
Pathogenese
Intimascheur aorta gevolgd door dissectie van de aortawand in de lengte-
richting van het vat, met als gevolg intimaflap in het lumen, los van de
adventitia. Door deze intimaflap ontstaat de scheiding van het aortalumen in
een vals en een waar lumen.

Classificatie
Volgens Stanford:
type A: aorta ascendens betrokken bij dissectie;
type B: aorta ascendens niet betrokken bij dissectie.

Volgens DeBakey:
type I: dissectie aorta ascendens en aortaboog;
type II: dissectie aorta ascendens;
type III: dissectie aorta descendens.

Anamnese
• plotseling ontstane, heftige en scheurende pijn in de borst en/of in de rug; 
• klachten voortkomend uit orgaanperfusiestoornis (hemibeeld bij afsluiting

a. carotis, acute buik bij afsluiting a. mesenterica, enz.); 
• klachten voortkomend uit extravasatie bloed (hypovolemische shock bij

bloedverlies intrathoracaal of abdominaal, tamponnade bij bloedverlies in
pericard); 

• klachten voortkomend uit aortaklepinsufficiëntie (acuut hartfalen). 

Lichamelijk onderzoek
• heftig pijnlijk met sterke onrust; 
• (soms) hypertensie. 

Bij complicaties
• shock; 
• bloeddrukverschil links/rechts of arm/been; 
• afwezige perifere arteriële pulsaties; 
• hemibeeld; 
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• acute buik; 
• aortaklepinsufficiëntie; 
• tamponnade; 
• collaps. 

Aanvullend onderzoek
• ecg: LVH, acuut myocardinfarct; 
• X-thorax: verbreed mediastinum, pleuravocht; 
• laboratorium: Hb-daling, diffuse intravasale stolling, nierfunctiestoornis; 
• echocardiografie: dubbelcontour aortawand, pericardeffusie, aortaklepin-

sufficiëntie; 
• CT-scan: dubbelcontour, intimaflap, pericardvocht, pleuravocht, uitbrei-

ding en relatie tot grote arteriën goed te visualiseren; 
• TEE: intimaflap, intramuraal hematoom; bijna 100% sensitiviteit; 
• MRA: intimaflap, extravasaat, flowonderzoek, pericardvocht, pleuravocht,

uitbreiding en relatie tot grote arteriën goed te visualiseren;
• aortografie: intimaflap, dubbelcontour.

Therapeutisch beleid
• bloeddruk verlagen tot systolisch ≤ 120 mmHg met intraveneuze medica-

tie: 
– labetalol (bij voorkeur), 20-80 mg i.v. als bolus meestal gevolgd door

intraveneuze onderhoudstherapie met 0,5-2 mg/min; 
– nitroprussidenatrium, 0,5-10 μg/kg/min i.v.

• pijnstilling met morfinomimetica; 
• sedatie; 
• 3 weken bedrust bij aneurysma dissecans type B (of type III); 
• operatie indien: 

– aneurysma dissecans type A (type I/II), of 
– aneurysma dissecans type B (type III) met perfusiestoornis vitaal orgaan

(bijv. darm, nier); 
• als alternatief voor operatie bij aneurysma dissecans type B (type III)

endovasculaire prothese. 
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Controles
• bloeddruk (bij voorkeur intra-arterieel); 
• laboratoriumonderzoek (Hb, Ur, Creat, stolling); 
• urineproductie speciaal bij type-B-dissectie (blaaskatheter).

1.8  OVERIGE AANDOENINGEN

1.8.1 Hypertensie
Definitie
Leeftijd < 60 jaar: - systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg

- diastolische bloeddruk > 90 mmHg
Leeftijd ≥ 60 jaar: - systolische bloeddruk ≥ 160 mmHg

- diastolische bloeddruk > 90 mmHg

systolisch diastolisch
normotensie < 140 < 90
hypertensie stadium 1 (mild) 140-159 90-99
hypertensie stadium 2 (matig) 160-179 100-109
hypertensie stadium 3 (ernstig) 180-209 110-119
hypertensie stadium 4 (zeer ernstig) > 210 > 120

Interpretatie 24-uurs bloeddrukmeting
• hypertensie: 

– gemiddelde bloeddruk over 24 uur > 135/85 mmHg;
– gemiddelde bloeddruk overdag > 140/90 mmHg; 

• nachtelijke hypertensie: nachtelijke daling < 10-15% van de dagwaarden
(‘non-dipper’). 

Oorzaken
• primair of idiopathisch; 
• secundair bij: 

– renovasculair lijden (stenose a. renalis); 
– nierlijden (diabetische nefropathie); 
– endocrinologische afwijking (feochromocytoom, hyperaldosteronisme); 
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– coarctatio aortae; 
– zwangerschap; 
– orale anticonceptie; 
– neurologisch lijden (hersentumor); 
– volumeoverbelasting (nierinsufficiëntie); 
– dieetfouten (overmatig zout- of dropgebruik). 

Diagnostiek
• herhaalde meting bloeddruk in rustsituatie; 
• bloeddrukmeting linker- en rechterarm; 
• lichamelijk onderzoek (pulsaties onderste extremiteiten; zo mogelijk

bloeddruk benen); 
• laboratoriumonderzoek (nierfunctie, elektrolyten, glucose, urine op eiwit

en sediment); 
• ecg (LVH); 
• echocardiogram (LVH); 
• consult oogarts voor fundoscopie bij lang bestaande ernstige hypertensie

of gecompliceerde hypertensie: 
– graad 1 = vernauwd lumen; 
– graad 2 = crossing-over, vaatwandverdikking; 
– graad 3 = fundusbloedingen; 
– graad 4 = papiloedeem. 

• echo nieren;
• MRA nierarteriën.

Therapeutisch beleid
• oorzakelijk; 
• symptomatisch: 

– dieet (natriumbeperkt); 
– antihypertensivum. 

Soorten antihypertensiva:
• diuretica (vnl. thiazidediuretica); 
• bètablokkers; 
• calciumantagonisten; 
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• ACE-remmers; 
• angiotensine-II-antagonisten; 
• alfablokkers; 
• directe vaatverwijders; 
• centraal werkende middelen (bijv. methyldopa); 
• overige antihypertensiva (bijv. ketanserine, urapidil). 

Therapievoorkeur
• Algemeen

Om de therapietrouw te bevorderen, wordt de voorkeur gegeven aan een
eenmaal daagse dosering. Stoppen met roken en gewichtsreductie hebben
meer resultaat dan medicamenteuze behandeling van een matige bloed-
drukverhoging.
Bij onvoldoende resultaat van monotherapie heeft het combineren van
twee middelen in het algemeen de voorkeur boven het overgaan op een
ander middel. Bij intolerantie voor een ACE-remmer is een angiotensine-
II-antagonist het alternatief.

• Specifiek
– hypertensie + systolisch hartfalen: ACE-remmer, angiotensine-II-anta-

gonist, bètablokker, diureticum;
– hypertensie + diastolisch hartfalen: ACE-remmer, angiotensine-II-an -

ta gonist, bètablokker, calciumantagonist; 
– hypertensie + diabetes mellitus: ACE-remmer, angiotensine-II-antago-

nist, calciumantagonist; 
– hypertensie + coronairvaatlijden: bètablokker, ACE-remmer, calcium -

antagonist;
– hypertensie + aritmie: bètablokker, ACE-remmer, angiotensine-II-anta-

gonist, calciumantagonist.

Hypertensieve crisis 
Definitie
Hypertensie met persisterende diastolische bloeddruk > 140 mmHg én ge -
paard gaand met één of meer van de volgende karakteristieken:
• fundoscopische afwijkingen (retinabloedingen en -exsudaten, papil -

oedeem); 
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• neurologische afwijkingen (hoofdpijn, verwardheid, somnolentie, stupor,
visusverlies, epileptiforme aanvallen, coma); 

• decompensatio cordis; 
• nierbeschadiging; 
• hemolyse. 

Therapie
• ziekenhuisopname; 
• nitroprussidenatrium 0,5-10 μg/kg/min i.v.; 
• labetalol 20-80 mg i.v. als bolus meestal gevolgd door intraveneuze

onderhoudstherapie met 0,5-2 mg/min (NB: labetalol speciaal geïndiceerd
bij hypertensie en aneurysma dissecans); 

• nitroglycerine i.v. 2-6 mg/uur (speciaal bij hypertensie en coronairlijden). 

Controles
• bloeddruk (evt. intra-arterieel); 
• nierfunctie, elektrolyten; 
• fundoscopie; 
• neurologisch vervolgonderzoek.

1.8.2 Longembolie
Definitie
Ge-emboliseerde trombus in de a. pulmonalis waardoor longinfarct ontstaat,
met als gevolg een verminderde longfunctie (ventilatie/perfusiemismatch) en
in geval van een grote trombus een verhoogde pulmonale vaatweerstand met
pulmonale drukverhoging.

Risicofactoren
• oudere leeftijd; 
• immobilisatie (postoperatief); 
• zwangerschap (postpartum); 
• nicotineabusus; 
• orale anticonceptie; 
• maligniteit. 
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Symptomatologie
• pijn in/op de borst, vastzittend aan de ademhaling (DD: pericarditis); 
• (plotselinge) dyspnoe of tachypnoe; 
• tachycardie (sinustachycardie, atriale tachyaritmie); 
• hemoptoë; 
• collaps; 
• shock. 

Lichamelijk onderzoek
• cyanose; 
• tachypnoe; 
• tachycardie; 
• koorts (subfebriel); 
• pleurawrijven; 
• i.h.a. eenzijdige afwijkingen; 
• tekenen van diepe, veneuze trombose. 

Kansberekening op aanwezigheid longembolie
Zie score van Wells (tabel 12).

Aanvullend onderzoek
• laboratoriumonderzoek: D-dimeer; 
• arteriële bloedgasanalyse: klassiek hypoxemie + lage pO2 + lage pCO2; 
• ecg: rechtsbelasting, sinustachycardie, atriale tachyaritmie, pseudo-in -

farct patronen; 
• X-thorax: eenzijdige diafragmahoogstand, verbreding hilusvaten, afge-

knotte vaten, wigvormig infiltraat, atelectase, pleura-effusie; 
• longperfusiescan: gebieden met verminderde tot afwezige perfusie; 
• ventilatie- en perfusiescan: ventilatie/perfusiemismatch;
• echocardiogram: acute drukoverbelasting RV, paradoxale beweeglijkheid

IVS; evt. TEE; 
• CT-scan thorax;
• eventueel angiografie a. pulmonalis; 
• echo-doppler (duplex) bekken- en beenvenen. 
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Bij lage voorafkans (geschatte kans op longembolie < 20%) kwantitatieve D-
dimeerbepaling; bij < 500 μg/l is longembolie uitgesloten. Bij hoge vooraf-
kans of een verhoogde D-dimeerbepaling CT-angioscan vervaardigen.

Therapeutisch beleid
• bij afwezigheid van gestoorde hemodynamiek (normale bloeddruk, geen

RV-drukoverbelasting) en/of ernstig gestoorde oxygenatie: 
– bedrust (tot adequate antistolling); 
– zuurstoftoediening op geleide van bloedgasanalyse; 
– heparinisatie (óf therapeutische dosering gefractioneerde heparine s.c. óf

ongefractioneerde heparine i.v.) tot adequate orale antistolling is bereikt; 
– orale antistolling gedurende 6 maanden. 

• bij aanwezigheid van gestoorde hemodynamiek (lage tensie, lage CO, RV-
drukoverbelasting) en/of sterk gestoorde oxygenatie: 
– zuurstoftoediening (evt. beademing); 
– trombolyse (50 mg TNK-tPA); 
– heparinisatie (óf therapeutische dosering gefractioneerde heparine s.c.
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longemboliescore volgens Wells

klinische tekenen en verschijnselen van diepe veneuze trombose (minimaal zwelling 3

van een been en pijn bij palpatie van het diepe veneuze systeem)

alternatieve diagnose minder waarschijnlijk dan longembolie 3

hartfrequentie > 100/min 1,5

immobilisatie gedurende > 3 dagen of grotere operatie in de voorafgaande 4 weken 1,5

eerdere episode van longembolie of diepe veneuze trombose 1,5

hemoptoë 1

kanker waarvoor al dan niet palliatief werd behandeld in de voorafgaande 6 maanden 1

interpretatie risicoscore (kans op longembolie)

> 6 punten hoog risico (78,4%)

2-6 punten matig risico (27,8%)

< 2 punten laag risico (3,4%)

Tabel 12



óf ongefractioneerde heparine i.v.) tot adequate orale antistolling is
bereikt; 

– orale antistolling; 
– bij contra-indicatie trombolyse evt. embolectomie. 

Controles
• bloeddruk; 
• urineproductie; 
• hemodynamische monitoring; 
• arteriële bloedgasanalyse (arterielijn); 
• stollingsstatus.

1.8.3 Pulmonale hypertensie
Definitie
Pulmonale drukverhoging met systolische druk a. pulmonalis (AP) groter dan
of gelijk aan 30 mmHg en een gemiddelde druk AP groter dan of gelijk aan
20 mmHg.

Oorzaken
• primaire pulmonale hypertensie (oorzaak onbekend); 
• secundaire pulmonale hypertensie: 

1 afvloedbelemmering pulmonale vaatbed:
– bij slechte LV-functie (verhoogde LVEDP); 
– bij mitraliskleplijden (MS);

2 volumeoverbelasting pulmonale vaatbed zoals bij links-rechtsshunt bij
bijv. congenitaal vitium cordis (ASD/VSD); 

3 toename pulmonale vaatweerstand: 
– vasoconstrictie secundair aan hypoxie (cor pulmonale bij obstructief

longlijden); 
– restrictief longlijden (collageenziekte/auto-immuun/longfibrose); 
– longembolieën.

Symptomatologie
• dyspnoe; 
• vermoeidheid; 
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• sterk verminderde validiteit; 
• cyanose; 
• (circulatoire) collaps; 
• lichaamsoedeem (rechts decompensatio cordis). 

Lichamelijk onderzoek
Bevindingen afhankelijk van onderliggend lijden; bij auscultatie vaak luide
pulmonale component van tweede toon.

Aanvullend onderzoek
• ecg: rechterventrikelhypertrofie, bevindingen inherent aan onderliggend

cardiaal lijden; 
• X-thorax: forse hilus met afgeknotte vaten, vergroting RA/RV, specifieke

longafwijkingen; 
• echocardiogram + doppleronderzoek: vergroting RA/RV, paradoxale sep -

tale beweeglijkheid, TI, RVSP > 30 mmHg, hoogte maximale PI-snelheid
komt overeen met gemiddelde AP-druk, structurele hartafwijking; 

• (HR-)CT-scan thorax met contrast: longembolieën, specifieke interstitiële
longafwijkingen; 

• hartkatheterisatie: drukmeting AP en AP-wiggendruk, shuntberekening,
meting hartminuutvolume, zuurstofverzadiging RA en AP. 

Therapeutisch beleid
• onderliggend lijden behandelen in geval van secundaire pulmonale hyper-

tensie;
• zuurstoftherapie;
• prostacycline PGI2 (epoprostenol);
• endothelinereceptorantagonist (bosentan);
• longtransplantatie (eventueel hart-longtransplantatie).

1.8.4 Reanimatie
Indicaties
• circulatiestilstand gevolgd door apnoe; 
• respiratoire insufficiëntie met circulatoir arrest. 
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Algemene handelwijze (in volgorde van belangrijkheid)
1 begin hartmassage met frequentie circa 100/min; optioneel: mechanische

borstcompressie; 
2 alarmeer reanimatieteam en meld duidelijk waar reanimatie plaatsheeft;
3 begin beademing via mond-op-mond of via mond/neusmasker met ver-

houding hartmassage en beademing 30:2. Tracht zo spoedig mogelijk over
te gaan op beademing via endotracheale tube, zeker wanneer reanimatie
naar verwachting langer gaat duren. Verhouding beademing:hartmassage
na intubatie dient 1:10 te zijn; 

4 zorg voor hartritmediagnostiek/-bewaking, wat ook mogelijk is via padd-
les van (automatische) externe defibrillator; 

5 zorg voor intraveneuze toegangsweg; indien niet mogelijk, dan via v. jugu-
laris externa of interna, v. subclavia of v. femoralis. Als reanimatie niet
direct succes heeft, geniet een centrale lijn de voorkeur. Als geen i.v. toe-
gangsweg verkregen kan worden dan, indien mogelijk, intratracheaal
medicatie toedienen (de gebruikelijke dosering dan 2-3 maal verhogen); 

6 verzamel zo veel mogelijk informatie over de patiënt:
– voorgeschiedenis; 
– actuele ziektegeschiedenis; 
– prognose; 
– behandelend specialist; 
– recent ecg; 
– recent laboratoriumonderzoek. 

7 verricht een beperkt lichamelijk onderzoek: 
– centraalveneuze druk (CVD); 
– ademgeruis (spanningspneumothorax); 
– palpatie abdomen (aneurysma aortae abdominalis). 

8 bepaal (geregeld) waarden arteriële bloedgasanalyse, veneuze bloedgas-
analyse, elektrolyten, glucose en Hb; 

9 reanimatiepogingen staken indien alle mogelijke onderliggende facto-
ren/oorzaken zo optimaal mogelijk zijn gecorrigeerd (correctie zuur/ba -
sen-evenwicht (pH > 7,20), correctie pO2 (> 8 kPa), correctie elektrolyten-
stoornis, correctie tamponnade, correctie lichaamstemperatuur, antiarit-
mische therapie, enz.) en desondanks adem-hartstilstand blijft bestaan. 
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– controleer bewustzijn
– roep aanvullende hulp

controleer pulsaties (en ademhaling)

pulsaties afwezig: start BLS 30:2

VF/VT zonder pulsaties PEA/asystolie

1 DC-shock (200 J)

– hervat onmiddellijk 
BLS 30:2

– breng infuus in
– verricht intubatie

– hervat onmiddellijk 
BLS 30:2

– breng infuus in
– verricht intubatie

controleer pulsaties (en
ademhaling

dien adrenaline toe:
1 mg i.v. elke 3 min

beoordeel hartritme en
pulsaties iedere 3 minuten

stop BLS pas bij adequaat
hartritme én pulsaties

verklaring afkortingen:
BLS = Basic Life Support
PEA = polsloze elektrische activiteit
VT = ventriculaire tachycardie
VF = ventrikelfibrillatie

beoordeel hartritme

1 DC-shock (200 J)

– hervat onmiddellijk 
BLS 30:2

– dien medicatie toe
bij adequaat
hartritme +
output stop
BLS

schema handelwijze bij reanimatie

Tabel 13

beoordeel hartritme
quick look met paddles



Opmerkingen bij tabel 13
• toe te dienen medicatie in geval van VF of VT zonder pulsaties betreft:

– adrenaline 1 mg i.v. iedere 3 minuten;
– amiodaron 300 mg i.v. na 3e shock en 150 mg na 4e shock; overweeg

daarna amiodaroninfuus 900 mg/24 uur;
– calcium i.v. in geval van hyperkaliëmie of overdosering calciumantago-

nisten;
– magnesiumsulfaat overwegen bij diureticagebruik. 

• vorm tijdens BLS en/of na herstel van adequaat hartritme een oordeel over
mogelijke oorzaak van de circulatiestilstand en stel dienovereenkomstig
behandeling in;

• behandelbare oorzaken kunnen zijn (4 H’s; 4 T’s):
– hypoxie;
– hypovolemie;
– hypo-/hyperkaliëmie;
– hypothermie;
– tension (spannings)pneumothorax;
– tamponnade van het hart;
– toxinen;
– trombo-embolie (coronair/pulmonaal).

• natriumbicarbonaat niet toedienen in de eerste 15 minuten van de reani-
matie en daarna bij voorkeur op geleide van pH in een aanvangsdosering
van 50 ml NaBic 8,4%;

• in geval van aanhoudende asystolie kan non-invasieve, transcutane
pacing worden overwogen ter overbrugging naar tijdelijke inwendige
pacemakertherapie. Bij transcutane pacing ALTIJD nagaan of dit leidt tot
herstel van output/arteriële pulsaties;

• beoordeel het bewustzijn van de patiënt aan de hand van de Glascow
Coma Scale (zie tabel 14).

1.8.5 Shock
Definitie
Ernstige circulatiestoornis met sterke hypotensie (< 85 mmHg) en (dreigen-
de) orgaanperfusiestoornis.
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Indeling
• hypovolemisch; 
• cardiogeen; 
• obstructief; 
• distributief. 

Hypovolemische shock
• tekort aan circulerend volume (bloed- of plasmaverlies uit vaatbed); 
• lage PCWP, lage CO, hoge SVR; 
• therapie: volumesuppletie. 

Cardiogene shock
• stoornis in pompfunctie van het hart (meestal linkerventrikel); 
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Tabel 14

Glascow Coma Scale

E = ogen openen

spontaan

bij  
aanspreken

bij pijn

geen

4

3

2

1

M = motorische
reactie

opdracht
uitvoeren

lokaliseren
van de pijn

terugtrek-
ken (pijn)

buigen
(pijn)

strekken
(pijn)

geen

6

5

4

3

2

1

V = verbale
reactie

georiën-
teerd

verward

inadequaat

onverstaan-
baar

geen

tube

5

4

3

2

1

T



• hoge PCWP (bij RV-falen normale of lage PCWP met hoge RA), lage CO,
hoge SVR; 

• therapie: positief inotropica (dobutamine en/of dopamine). 

Obstructieve shock
• mechanische obstructie in/van de circulatie; 
• oorzaken: longembolie, harttamponnade, spanningspneumothorax; 
• normale of lage PCWP, lage CO, hoge SVR; 
• therapie: afhankelijk van de oorzaak; volumesuppletie. 

Distributieve shock
• stoornis in de perifere circulatie door abnormale vaatverwijding; 
• oorzaken: sepsis, anafylaxie, intoxicaties, neurogeen; 
• kenmerken: 

– vroege sepsis: lage PCWP – hoge CO – lage SVR; 
– late sepsis: hoge PCWP – normale CO – normale SVR; 
– terminale sepsis: hoge PCWP – lage CO – hoge SVR; 
– anafylactische shock: lage PCWP – lage CO – lage SVR; 

• therapie: volumesuppletie en alfa-stimulatie (noradrenaline).

1.8.6 Syncope/collaps
Definitie
Plotseling kortdurend bewustzijnsverlies veroorzaakt door afname van bloed-
voorziening van de hersenen.

Differentiële diagnose
• epilepsie (postictaal verwardheid i.t.t. syncope);
• metabole afwijkingen (hypoglykemie, hypoxemie, hypocapnie);
• psychiatrisch (conversie).

Oorzaken
• gestoorde regulatie van de vaattonus:

– structurele afwijkingen autonoom zenuwstelsel (efferente sympathi-
cus):
� primair (idiopathisch): multipele systeematrofie, M. Parkinson, puur
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autonoom falen;
� secundair: diabetes mellitus, uremie, afwijkingen ruggenmerg, medi-

catie.
– functionele stoornissen autonoom zenuwstelsel:

� reflexsyncope: vasovagaal, sinuscaroticussyndroom, glossopharyn-
geusneuralgie, slik/hoest/mictie/defecatie;

� medicatie: psychofarmaca, alfablokkers.
• afname hartminuutvolume:

– verminderd circulerend bloedvolume (bloedverlies, braken, diarree,
excessief zoutverlies nier, bijnierschorsinsufficiëntie, feochromocy-
toom);

– verhoogde intrathoracale druk (hoesten, persen);
– cardiogeen (ritmestoornissen, klepafwijkingen, coronaire hartziekten);
– pulmonaal (longembolie).

• afwijkingen in de cerebrale circulatie (vasculaire ‘steal’-syndromen, TIA in
basilarisgebied).

Diagnostiek
• autonoom falen (chronische stoornis van het autonome zenuwstelsel met

geleidelijk dalende bloeddruk met te weinig of geen compensatoire tachy-
cardie): bloeddruk meten, liggend en na 3 minuten staan;

• reflexsyncope (episodische stoornis met abnormale reflexactiviteit en
plot selinge daling van bloeddruk en hartfrequentie): kanteltafeltest, caro-
tismassage;

• cardiogene syncope (ritmestoornissen meest frequente oorzaak, ook uit-
stroombaanbelemmering): ecg, 24-uurs ecg, echocardiogram.

Behandeling
• behandeling van orthostatische intolerantie bij autonoom falen en reflex-

syncope: uitleg over de stoornis in de bloeddrukregulatie, vermijden pro-
vocerende situaties. Bij stilstaan benen kruisen, bij dreigende syncope hur-
ken. Nuttigen van ruime hoeveelheden zout (> 10 gram/dag) en water (>
2 liter/dag). Lichaamsbeweging (rustig continu, zoals zwemmen, geen
sprintachtige inspanning);

• additionele adviezen bij orthostatische hypotensie op basis van autonoom
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falen: even zitten voor opstaan uit bed, mictie en scheren zittend. Ver ho -
ging van het hoofdeinde van het bed (15-30 cm) vermindert de nycturie.
Bij invaliderende klachten buikband dragen en laag stoeltje meedragen;

• in geselecteerde gevallen kan midodrine worden voorgeschreven (vaso-
constrictief geneesmiddel bij orthostatische hypotensie of perifeer auto-
noom falen met hypotensie, echter beperkte langetermijntolerantie en
middel wordt niet vergoed); overigens verder geen geneesmiddel superieur
ten opzichte van placebo op lange termijn bij vasovagale syncope;

• behandeling cardiale syncope: gericht op cardiale problematiek, d.w.z.
pace maker bij bradyaritmie, behandeling ritmestoornissen.

1.8.7 Tamponnade
Definitie
Klinisch beeld van hypotensie/shock als gevolg van daling hartminuutvolume
door instroombelemmering van de rechterventrikel als gevolg van pericard -
effusie.

Klinisch beeld
• hoge CVD; 
• lage bloeddruk; 
• pulsus paradoxus; 
• tachycardie; 
• laag hartminuutvolume. 

Onderverdeling
• acute tamponnade; 
• chronische tamponnade. 

Oorzaken
• hemopericard: 

– traumatisch; 
– iatrogeen (perforatie myocard bij hartkatheterisatie/pace maker im plan -

tatie; perforatie coronairarterie bij PCI); 
– ruptuur vrije wand linkerventrikel als complicatie na acuut myocard -

infarct; 
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– postcardiochirurgie; 
– aneurysma dissecans type A; 
– hemorragische pericarditis.

• pericarditis effusiva: 
– infectieus (bijv. tuberculose); 
– carcinomatosa.

Diagnostiek
• lichamelijk onderzoek: hoge CVD, lage RR, pulsus paradoxus, tachycardie,

aortaklepinsufficiëntiegeruis (bij aortadissectie), pericardwrijven; 
• ecg: laaggevolteerde complexen, sinustachycardie, ST-elevaties; 
• X-thorax: toename hartschaduw (tentvormig); 
• echocardiogram: pericardeffusie, compressie RV/LV. 

Therapeutisch beleid
• symptomatisch: 

– pericardiocentese (ontlastende punctie); 
– pericardiotomie (chirurgische drainage). 

• oorzakelijk: behandeling onderliggende oorzaak.
NB: in geval van recidief pericardiocentese na de herhaalde ontlastende
punc tie de pericardbladen verkleven door tetracycline of chemotherapeuti-
cum in de pericardiale ruimte achter te laten.
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