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LIJST VAN AFKORTINGEN 
 

TAVI: Transcatheter aortic valve implantation 

(S)AVR: (Surgical) Aortic valve replacement 

ES THV: Edwards SAPIEN transcatheter heart valve ® 

MCV: Medtronic’s CoreValve™ 

TA-TAVI: Transapicale TAVI 

TF-TAVI: Transfemorale TAVI 

PARTNER trial: “Placement of transcatheter aortic valve” trial 
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ABSTRACT 
 

Doelstellingen 

Klassiek wordt een aortaklepstenose behandeld door middel van chirurgie (AVR). De laatste 

jaren is er echter een minder invasieve methode ontwikkeld voor de vervanging van de 

stenotische aortaklep: de interventionele percutane aortaklepimplantatie (TAVI). Deze 

literatuurstudie heeft als doel TAVI in de behandeling van aortaklepstenose te evalueren. De  

bespreking van de mortaliteit, de complicaties en de kosteneffectiviteit vormt de basis van deze 

studie. De vergelijking van TAVI met AVR is hierbij noodzakelijk. Daarnaast worden de meest 

voorkomende kleptypes en toegangswegen besproken die in de literatuur voorkomen.  

Methodiek 

In de inleiding wordt eerst de aortaklepstenose besproken. Vervolgens wordt het ontstaan en de 

evolutie van TAVI overlopen. Tenslotte worden de technische aspecten van de twee meest 

voorkomende kleppen (de Edwards SAPIEN THV en de Medtronic CoreValve) besproken. Voor 

de bespreking van de resultaten werden de TRIP-database en de Cohrane Library doorzocht op 

relevante literatuur. De zoektermen ‘TAVI’ en ‘ Aortic stenosis [AND] valve replacement’ 

werden in beide databanken ingegeven. De ‘systematic reviews’ en ‘clinical trials’ werden 

doorzocht. In totaal werd er een selectie gemaakt van 92 artikels uit de TRIP-database en van 35 

artikels uit de Cochrane Library.  

In de resultaten worden eerst de 1-jaarsresultaten van de enige vervolledigde gerandomiseerde 

klinische studie geanalyseerd: de PARTNER trial. Deze trial bestond uit 2 cohortes: inoperabele 

(cohorte B) en hoog-risico (cohorte A) patiënten. Hierna worden bij patiënten uit de PARTNER 

trial de 2-jaarsresultaten, de levenskwaliteit en de invloed van een slechte long-, linkerventrikel- 

en nierfunctie op de overleving  besproken. Vervolgens worden 9 meta-analyses over 

observationele studies bestudeerd. Tenslotte wordt de kosteneffectiviteit in België, het Verenigd 

Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten aan de hand van 6 studies  onderzocht. 

Resultaten 

Op vlak van mortaliteit werden er geen verschillen tussen TAVI en AVR waargenomen bij hoog-

risicopatiënten in de PARTNER trial en in de meta-analyses. De 2-jaarsresultaten van 
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inoperabele patiënten in de PARTNER trial toonden aan dat de mortaliteit na TAVI significant 

kleiner was in vergelijking met standaardtherapie (ballonvalvuloplastiek), maar dit bleef met een 

percentage van rond de 43 % hoog. 

De vier meest voorkomende complicaties na TAVI waren: (permanente) pacemakerimplantatie 

door bundeltakbeschadiging, vasculaire complicaties, paravalvulaire aortaklepregurgitatie en 

acuut nierfalen. De eerste drie complicaties kwamen in de meeste observationele studies  

significant meer voor na TAVI in vergelijking met AVR.  In de PARTNER trial kwamen de 

vasculaire complicaties en de paravalvulaire aortaklepregurgitatie meer voor na TAVI ten 

opzichte van AVR. Neurologische complicaties kwamen zowel in de meeste observationele 

studies als in de PARTNER trial significant meer voor na TAVI. 

De kosteneffectiviteit van TAVI was in alle studies goed bij de inoperabele patiënt met een 

ernstige aortastenose. De resultaten over de kosteneffectiviteit bij de hoog-risico patiënten waren 

uiteenlopend. In de studies uit België en Canada was TAVI niet kosteneffectief bij hoog-

risicopatiënten.  De studies uit de VS besluiten dat transfemorale TAVI bij de hoog-risico patiënt 

kosteneffectief is. 

Besluit 

TAVI is momenteel kosteneffectief bij patiënten die niet geschikt zijn voor AVR. Hoewel de 

mortaliteit na TAVI gelijk was aan AVR, moet men toch rekening houden met het optreden van 

neurologische complicaties na TAVI. Deze complicaties hebben immers ernstige gevolgen voor 

de patiënt. Bovendien is de kosteneffectiviteit bij de hoog-risico patiënt momenteel onvoldoende 

om door de overheid (gedeeltelijk) terugbetaald te worden. 

Met maar één vervolledigde gerandomiseerde klinische studie is het momenteel nog wachten op 

de resultaten van andere lopende gerandomiseerde klinische studies. De studiepopulaties van de 

observationele studies over TAVI zijn kleiner en meer heterogeen dan die bij AVR. Bovendien 

zijn de eindpunten en de definities van hoog-risico vaak verschillend tussen de observationele 

studies over TAVI. Er is daarom nood aan gestandaardiseerde eindpunten en score-systemen. 

Het gebruik van TAVI bij patiënten met een lager operatief risico dan deze uit de PARTNER trial 

moet vermeden worden, omdat dit niet steunt op evidentie uit gerandomiseerd klinisch 

onderzoek. Dit geldt ook voor transapicale TAVI bij inoperabele patiënten. 
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1. Inleiding 

1.1 De anatomie van de aortaklep. 
De aortaklep vormt de scheiding tussen de linker hartkamer en de aorta en bestaat uit drie 

halvemaanvormige klepblaadjes. De klep gaat open tijdens de contractie van de linker hartkamer 

en gaat dicht tijdens de relaxatie van diezelfde kamer, waardoor er geen bloed vanuit de aorta 

naar het hart kan terugstromen. Samen met de andere hartkleppen draagt de aortaklep bij tot de 

pompfunctie van het hart. Hieronder staan 2 afbeeldingen die de anatomie van de 3-bladige 

aortaklep weergeven. De knopvormige verdikkingen op het centraal gedeelte van de 

halvemaanvormige klepblaadjes noemt men de noduli van Arantius en zorgen voor de centrale 

sluiting van de aortaklep.  Men kan ook de openingen van de beide coronaire arteriën zien boven 

de linker en de rechter halvemaanvormige klepblaadjes. 

Bij een stenose van de aortaklep is er een vernauwing van de klep aanwezig. Hierdoor wordt de 

uitstroom van het bloed uit de linkerkamer naar de aorta bemoeilijkt. Deze vernauwing kan leiden 

tot ernstige symptomen en kan soms leiden tot de dood. De hartklep moet daarom soms 

vervangen worden. Dit kan gebeuren via chirurgie (AVR) of via een percutane 

aortaklepimplantatie (TAVI). 

  

Grant’s Atlas of Anatomy, 13de editie (2013), pagina 65 en 67. 



 
 

5 

1.2 De stenose van de aortaklep 

1.2.1 Oorzaken 
Er zijn drie grote oorzaken van een aortaklepstenose: de aangeboren misvorming, de 

degeneratieve calcificatie en de  reumatische aantasting. Bij een aangeboren stenose bestaat de 

aortaklep in de meeste gevallen uit 2 klepblaadjes (een bicuspide aortaklep). Zeer zelden ziet men 

bij de geboorte slechts 1 klepblaadje (een unicuspide aortaklep).Bij de degeneratieve calcificatie 

ziet men een proces dat veel gelijkenis vertoont met dat van atherosclerose, waardoor het 

voornamelijk voorkomt bij de oudere populatie. Men ziet een subendotheliale verdikking, een 

inflammatoire activatie met T-lymfocyten en macrofagen, en een accumulatie van geoxideerd 

LDL (low-density-lipoproteïne). Dit leidt tot een fibrose en verkalking van de klepblaadjes. Een 

reumatische aantasting van de aortaklep veroorzaakt een fusie van de klepblaadjes en gaat 

nagenoeg steeds gepaard met een reumatische aantasting van de mitralisklep. (1-3) 

 Infecties zijn zelden de oorzaak van een aortastenose .(1-3) Bepaalde  aandoeningen die het 

calciummetabolisme (bijv. ziekte van Paget) of het  lipidenmetabolisme (bijv. ziekte van Fabry) 

beïnvloeden, kunnen de vorming van een aortastenose bevorderen. (4) 

1.2.2 Prevalentie  
De prevalentie van aortaklepstenose varieert tussen  2- 7% in de populatie ouder dan 65 jaar. (2, 

5-7) Boven de 60 jaar ziet men bij 30 % van de populatie een aortaklepsclerose met een minimale 

drukgradiënt over de aortaklep.(3) Ongeveer 80 % van de volwassen patiënten met een 

symptomatische aortaklepstenose zijn mannen.(3) Doordat de sclerotische aortaklep  steeds 

verder verkalkt, neemt de prevalentie van aortaklepstenose toe met de leeftijd.(2) In een studie 

van  Faggiano et al. observeerde men een daling van de grootte van de klepoppervlakte van 

gemiddeld  0,1 cm² per jaar.(2) Dit cijfer is sterk afhankelijk van een aantal risicofactoren zoals 

leeftijd, roken, nierfalen, enz. (2) 

In de ‘Euro heart Survey on Valvular Heart Disease’ van Iung et al. (5) onderzocht men de 

relatieve frequentie van de aortaklepstenose ten opzichte van andere klepziekten. De studie werd 

tussen april en juli van 2001 uitgevoerd bij 5001  patiënten, met een milde tot ernstige 

hartklepziekte (71,9 % ) of een recent doorgemaakte klepingreep (28,1%), verdeeld over 92 

centra in 25 landen in Europa. De aortastenose was  de meest voorkomende  hartklepaandoening: 

33,9% in de eerste groep en 46,6% in de chirurgische subgroep. Op de tweede plaats stond de 
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mitralisklepinsufficiëntie: 24,8 % en 14,1% respectievelijk.  Op de derde plaats stond de 

aortaklepregurgitatie (10,4% en 10,8%) en op de vierde plaats de mitralisstenose (9,5% en 

10,2 %)  In dezelfde studie was de oorzaak van aortastenose (zonder mitralisklepaantasting) bij 

81,9 % een degeneratieve calcificatie, bij 11,2 % een reumatische aantasting , bij 5,6% een 

congenitale klepafwijking en bij 1,3% een endocarditis. (5)  

In een studie van Roberts et al. (8) onderzocht men na AVR de aortakleppen van 932 patiënten 

tussen de leeftijd van 26 en 91 jaar, die een aortastenose hadden zonder aantasting van de 

mitralisklep. De studie werd uitgevoerd in de Verenigde Staten tussen 1993 en 2004. 

Vierenvijftig procent van de mannen tussen 71en 80 jaar  en 66% van de mannen tussen 81en 90 

jaar hadden  een tricuspide aortaklep, terwijl er respectievelijk 43 en 31% een bicuspide  

aortaklep hadden in dezelfde leeftijdsgroepen. Bij de vrouwen was de prevalentie van de 

tricuspide en bicuspide aortaklep 57% en 31% bij patiënten tussen 71en 80 jaar, en 77% en 23% 

bij de patiënten tussen 81 en 90 jaar. (8) 

In een studie uitgevoerd door Passik et al. (9) heeft men tussen 1981 en 1985 zeshonderd 

zesenveertig patiënten bestudeerd die een aortaklepvervanging  ondergingen. Men stelde vast dat 

de relatieve frequentie van post-reumatische hartklepziekte en bicuspide aortaklepstenose 

respectievelijk van 30% naar 18 %  en van 37% naar 33% gedaald was. De relatieve frequentie 

van degeneratieve aortaklepstenose steeg van 30 % naar 46 %. Deze verschillen waren zeer 

uitgesproken boven de 70 jaar.(9) 

Algemeen kunnen we uit bovenstaande studies samenvatten dat jonge  patiënten  met een 

symptomatische aortastenose een congenitale bicuspide aortaklep hebben. Bij patiënten van 

middelbare leeftijd ziet men voornamelijk een verkalkte bicuspide aortaklep of een reumatisch 

aangetaste aortaklep. Bij oudere patiënten is de meest voorkomende oorzaak een degeneratieve 

aortaklepcalcificatie, waarbij de symptomen beginnen  vanaf 65-70 jaar door vorming van 

verkalkte  plaques aan de basis van de halvemaanvormige klepblaadjes. De bovenstaande studies 

tonen ons dat de relatieve frequentie van de verschillende oorzaken verschillend is per 

studiepopulatie. In westerse landen ziet men vaker een degeneratieve calcificatie, terwijl men in 

ontwikkelingslanden meer een reumatische aantasting kan verwachten. Naast deze 

plaatsgebonden variatie toonde Passik et al. (9) ook een variatie in tijd. De degeneratieve 
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calcificatie zal door de vergrijzing en de voedingsgewoontes in de toekomst steeds meer dé 

oorzaak zijn van een aortaklepstenose. 

1.2.3 Klinische risicofactoren 
Klinische risicofactoren voor aortaklepstenose en aortaklepsclerose zijn gelijkaardig aan die van 

atherosclerose: leeftijd (2x hoger risico per 10 jaar), mannelijk geslacht (2x hoger risico), roken 

(35% toename van risico), hypertensie (20 % toename van risico ) en verhoogde 

serumconcentraties van  Lipoproteine (a) en LDL- cholesterol. (10, 11)  

Otto et al. (12) onderzochten de invloed van aortaklepsclerose op cardiovasculaire problemen. 

Men volgde gedurende vijf jaar 5621 mannen en vrouwen, zonder symptomen van een 

aortastenose. Via echocardiografie stelde men bij sommige een aortaklepsclerose vast. Men zag 

een toename van de cardiovasculaire mortaliteit, het aantal myocardinfarcten en congestief 

hartfalen met respectievelijk 66%, 46% en 33% bij mensen met aortaklepsclerose ten opzichte 

van mensen zonder aortaklepsclerose. De precieze pathofysiologie van dit verhoogde risico is 

niet geheel duidelijk, maar de auteurs suggereren dat aortaklepsclerose een onafhankelijke 

merker is voor het optreden van cardiovasculaire problemen. (12) 

1.2.4 Klinische presentatie 
Vele patiënten met een aortastenose blijven gedurende jaren asymptomatisch. De diagnose wordt 

meestal vermoed bij een asymptomatische patiënt op basis van een systolisch geruis tijdens 

auscultatie ter hoogte van de tweede intercostaalruimte rechts, en wordt bevestigd door middel 

van echocardiografie. Als er toch symptomen optreden dan bestaan deze uit de klassieke triade: 

kortademigheid bij inspanning, angina pectoris en syncope. (11) De mortaliteit twee jaar  na het 

optreden van de symptomen bedraagt gemiddeld 50 %. (13) Het optreden van deze symptomen is 

dus een kritisch punt in de natuurlijke evolutie van een aortastenose. Patiënten met een ernstige 

aortastenose zijn bovendien zeer gevoelig voor een daling van de systemische bloeddruk door 

vasodilatatoren, bloedverlies, een vasovagale reactie of dehydratatie. Plotse dood is zelden de 

eerste manifestatie bij een asymptomatische aortastenose en de incidentie hiervan bedraagt 1% 

per jaar bij asymptomatische patiënten. (11)  

Tot 20% van de patiënten met aortaklepstenose kunnen recidiverende bloedingen ter hoogte van 

de huid of de gastro-intestinale tractus ontwikkelen. Deze verhoogde bloedingsneiging wordt 

veroorzaakt door een verworven defect in de Von Willebrand factor door mechanische stress bij 
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passage van deze factor doorheen de vernauwde aortaklep. Dit defect is reversibel na adequate 

klepvervanging. (3) 

 

1.2.5 Klinisch onderzoek 
Bij een milde aortaklepstenose hebben de patiënten meestal een normale bloed- en polsdruk. Bij 

een matige tot ernstige aortaklepstenose kunnen zowel de bloed- als polsdruk lager worden. De 

hartauscultatie geeft een typisch ruw systolisch geruis dat best wordt gehoord in de tweede 

intercostaal ruimte rechts met vaak uitstraling naar de arteriae Carotides. Het geruis kan bij 

toenemende aortaklepstenose en een vermindering van de “cardiac output” soms afnemen in 

intensiteit. Bij de palpatie van de carotiden voelt men, bij een ernstige aortastenose, een trage 

(pulsus tardus) en zwakke (pulsus parvus)  pulsatie en soms ook een systolische trilling. (3) 

1.2.6 Technisch onderzoek 
Het rust-elektrocardiogram toont vaak een linkerventrikelhypertrofie. Echocardiografie laat toe 

de morfologie van de klep te bekijken en calcificaties op te sporen. Aan de hand van echo-

doppler kan men een drukgradiënt berekenen tussen het linkerventrikel en de aorta, en kan er ook 

een inschatting gemaakt worden van het klepoppervlak. (3) 

Bij echocardiografie maakt men gebruik van de vergelijking van Bernoulli om vanuit een 

opgemeten snelheid de “mean” drukgradiënt te berekenen over de stenotische aortaklep (aan de 

hand van de formule: DP = 4 x V2 ;waarbij DP het drukverschil is en V de snelheid in m/s, 

gemeten met echo-doppler). (3) 

Een tweede belangrijk principe in de echocardiografie is de continuïteit. Dit wordt gebruikt om 

slagvolume , debiet en klepoppervlakte te berekenen. 

De formule die men gebruikt is A1 x TVI1 = A2 x TVI2 . De stroom 

doorheen de aortaklep wordt “Left Ventricular Outflow Tract” 

(LVOT) genoemd. TVI staat voor “Time Velocity integral”. A 

staat voor oppervlakte (Area).(3) 

(Gillebert T. Cursus Cardiologie 2012-2013) 
Analoog kan men bij hartkatheterisatie het klepoppervlak en de drukgradiënt over de aortaklep 

aan de hand van een terugtrekcurve berekenen. Op dat moment zal ook een coronaire angiografie 

gebeuren om begeleidend coronair lijden te evalueren (aanwezig tot bij 50% van de patiënten).(3) 
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1.2.7 Pathofysiologie 
Een geleidelijke afname van het aortaklepoppervlak veroorzaakt een drukoverbelasting van het 

linkerventrikel. Dit resulteert in compensatoire linkerventrikelhypertrofie en uiteindelijk 

myocarddysfunctie, aritmieën en linkerhartfalen. Immers, bij toename van de stenose kan de 

cardiac output onvoldoende toenemen tijdens inspanning en kan deze uiteindelijk zelfs 

onvoldoende worden in rust. Op dat punt begint het linkerventrikel te dilateren en zal de 

einddiastolische druk toenemen tot op een punt waarop de klinische symptomen van hartfalen 

zich kunnen voordoen. Wanneer de hartfunctie aangetast is, gebeurt het dat de “flow” doorheen 

de aortaklep laag is. Als gevolg daarvan is de gradiënt ook lager dan verwacht. Dit heet de 

aortastenose met lage “flow” en lage gradiënt. Dit is een ernstige vorm van aortastenose met een 

slechte prognose. (3)  

1.2.8 Classificatie van de ernst 
De ernst van een aortastenose wordt het best beoordeeld door middel van echocardiografie en 

doppler. (14) In onderstaande tabel staan de parameters die gebruikt worden om de ernst van 

aortastenose te evalueren en zijn afkomstig  uit de Europese (ESC) en Amerikaanse (AHA/ACC) 

richtlijnen over hartklepziekten. De ernst van de aortaklepstenose wordt in 3 categorieën 

ingedeeld: mild, matig en ernstig. De parameters die hiervoor gebruikt worden zijn de 

stroomsnelheid, de gemiddelde drukgradiënt, de gemiddelde klepoppervlakte, de geïndexeerde 

klepoppervlakte en de snelheidsratio. (14) 

De stroomsnelheid wordt gemeten aan de hand van  echo-doppler en is de anterograde systolische 

stroomsnelheid (in m/s) langs de aortaklep. De “mean” drukgradiënt is de druk tussen het 

linkerventrikel en de aorta tijdens de systole en wordt tijdens echo-doppler berekend via de 

vergelijking van Bernouilli (zie boven). De gemiddelde klepoppervlakte is normaal gezien 3-4 

cm² en kan berekend worden aan de hand van de het continuïteitsprincipe (zie boven). Deze drie 

parameters zijn standaard aanbevolen (klasse I) om een aortastenose klinisch te evalueren. De 

parameters  “Indexed AVA” (cm²/m²) en de “velocity ratio” staan ter discussie en worden enkel 

in specifieke gevallen gebruikt.(14) 
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Tabel:Recommendations for classification of AS severity (14) 

a.ESC Guidelines. b.AHA/ACC Guidelines. 

1.3 TAVI 

1.3.1 Ontstaan en evolutie 
Interventionele percutane aortaklepimplantatie  (TAVI in de Engelstalige literatuur) is een 

recente techniek in de interventionele cardiologie/cardiochirurgie. Dokter Alain Cribier voerde in 

2002 samen met zijn team in Rouen, Frankrijk, als eerste een percutane aortaklepimplantatie uit 

bij een 57-jarige patiënt die geen AVR kon ondergaan.(15) De aortaklepimplantatie verliep 

succesvol, maar de patiënt overleed 17 weken later aan een niet-cardiale complicatie. Dokter 

Cribier legde met deze casus de fundamenten voor de ontwikkeling van TAVI. Sinds 2002  is het 

onderzoek rond TAVI gegroeid en de procedure werd in 2012  al toegepast in meer dan  40 

landen met in totaal meer dan 50 000 implantaties.(16) Het aantal kandidaten voor een percutane 

aortaklepimplantatie is zeer groot. Ongeveer een derde van de mensen boven de 75 jaar die een 

ernstige aortastenose met klinische symptomen heeft, zou niet geschikt zijn voor AVR. (7) In 

Engeland zijn er in de leeftijdsgroep van boven de 75 jaar  meer dan 100 000 patiënten die een 

aortaklepvervanging zouden kunnen ondergaan, terwijl er maar rond de 1200 ingrepen per jaar in 

deze leeftijdsgroep worden uitgevoerd. (17) Het grote potentieel aan kandidaten verklaart de 

interesse rond deze nieuwe procedure. Als een groot deel van deze patiënten geen AVR kan 

ondergaan, moet men op zoek gaan naar een alternatief. (18) In 2011 rapporteerde de “European 

society of cardiology” (EuroPCR) dat het gebruik van TAVI sinds 2009 verdriedubbeld was. 

Duitsland was in 2011 verantwoordelijk voor 43 %, Frankrijk voor 13 %, Italië voor 10 % en het 

verenigd Koninkrijk samen met Ierland voor 7 % van de TAVI-procedures in Europa.(17) Men 

moet hierbij rekening houden met het feit dat het gebruik van TAVI deels afhankelijk is van de 

terugbetaling in elk land. 

Momenteel zijn er twee bedrijven die de markt van TAVI domineren: Edwards Lifesciences en 

Medtronic. De Edwards SAPIEN Transcatheter heart valve (ES THV) is een ballon-

expandeerbare klep, terwijl de Medtronic CoreValve (MCV) een zelf-expandeerbare klep is. 
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Cribier et al. gebruikten in 2002 een ballon-expandeerbare klep en de ES THV is hierop 

gebaseerd. (15) Grube et al. gebruikten in 2005 voor de eerste keer een zelf-expandeerbare klep 

van Medtronic. (19)  

1.3.2 De Edwards SAPIEN Transcatheter Heart Valve 
De ES THV kan men via twee toegangswegen plaatsen: transapicaal of transfemoraal. Andere 

toegangswegen zoals de arteria sublavia of de aorta ascendens worden hier niet besproken. De 

verschillende onderdelen die gebruikt worden in een transfemorale procedure staan vermeld in 

bijlage I. De procedure via de twee toegangswegen worden in onderstaande afbeeldingen 

geïllustreerd. (boven: transfemoraal; onder:transapicaal) 

 

 
http://www.raneyzusman.com/endovascular/transcatheter-aortic-valve-replacement-tavr.html; bezocht op 14/03/2014 

Momenteel zijn er drie types van kleppen op de markt: de Edwards SAPIEN THV (ES THV) , de 

Edwards SAPIEN XT THV en de Edwards SAPIEN 3 THV. De ES THV wordt in de meeste 

studies gebruikt en zal besproken worden in deze literatuurstudie.  De SAPIEN XT en de 

SAPIEN 3 worden momenteel nog relatief weinig in studies gebruikt en worden hier niet 

besproken. In bijlage II worden er een aantal kleptypes en klepgroottes geïllustreerd. 
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De ES THV kan in twee verschillende groottes gebruikt worden . De kleinere klep heeft een 

diameter van 23 mm en een lengte van 14,3 mm, De grotere klep heeft een diameter van 26 mm 

en een lengte van 16,1 mm. Bij de transfemorale benadering gebruikt men per klep een katheter 

met een verschillende diameter: 22F bij de kleinere klep en 24 F bij de grotere klep. (20) 

De klep zelf is een tubulaire roestvrije ballon-expandeerbare stent met een driebladige, 

unidirectionele klep, gemaakt van het pericard van een runderhart,  met een omhulsel gemaakt 

van polyethyleentereftalaat (PET). De keuze van de klepgrootte wordt bepaald door middel van 

echocardiografie. Nadat men de katheters juist heeft gepositioneerd gaat men de stenotische 

aortklep eerst dilateren door middel van ballonvalvuloplastiek. Vervolgens gaat men de klep 

plaatsen. Door middel van “Rapid Ventricular Pacing” (RVP) vermindert men de “cardiac 

output”, zodat men op een veilige manier de klep kan plaatsen. Dit gebeurt onder begeleiding van 

fluoroscopie, waarbij men ook contraststof kan toedienen. Men blaast de ballon gedurende 3 

seconden op zodat de klep tegen de wand wordt gedrukt. (20)  

Voor een veilige transfemorale aortaklepimplantatie moeten de femorale en iliacale arteriën aan 

een aantal voorwaarden voldoen voordat de katheter veilig kan worden ingebracht. Belangrijke 

parameters hierbij zijn de diameter van het lumen, de kronkeligheid en de graad van calcificatie. 

De minimale diameter van de arteria femoralis moet minstens 7 en 8 mm voor respectievelijk  de 

22F en 24 F Sapiens Sheath bedragen, in afwezigheid van calcificatie. In aanwezigheid van 

calcificatie moet de arterie nog groter zijn, omdat er een groter risico op scheuren bestaat. Vaak 

wordt bij deze patiënten de transapicale weg verkozen. Kronkeligheid vormt meestal geen 

belemmering zolang de arteriën zich rechttrekken na passage van de “guidewire”. Er moet 

eveneens rekening worden gehouden met de insertie van de iliacale arteriën in de aorta omdat 

deze plaats vaak gevoelig is voor scheuren. (20) 

1.3.3 De Medtronic CoreValve 
De Medtronic CoreValve bestaat uit een bioprothese van varkenspericard met drie klepbladen en 

is ingenaaid in een zelf-expandeerbare stent, gemaakt uit nitinol, een legering van titanium en 

nikkel. Men gebruikt bij de MCV een katheter met een diameter van 18 F. Men werkt via de 

arteria femoralis, de arteria subclavia of direct via de aorta. In onderstaande afbeelding staat een 

overzicht van de beschikbare groottes die momenteel zijn ontwikkeld. Rechts wordt de klep 

geïllustreerd. 
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Links: http://www.corevalve.com  ; rechts: www. / http://www.cts.usc.edu/clinicaltrials-corevalve.html; bezocht op 14/03/2014. 

De klep bestaat uit drie functionele delen: een onderste (C), middelste (B) en bovenste deel (A). 

Het onderste deel (C) heeft een uitwaartse radiale kracht om de verkalkte klepbladen tegen te 

houden . Het middelste deel (B) bevat de klep en houdt plaats over voor de coronaire arteriën. 

Het bovenste gedeelte (A) zorgt voor de fixatie van de klep in de aorta ascendens. Deze klep 

moet niet worden opgeblazen met een ballon, maar expandeert zelf wanneer de katheter wordt 

weggetrokken. (19) In bijlage II worden een aantal kleppen geïllustreerd. 

1.4 Doelstelling van het literatuuronderzoek 
Aan de hand van dit literatuuronderzoek trachten we de volgende onderzoeksvragen te 

beantwoorden: 

- Is de mortaliteit na TAVI gelijkaardig ten opzichte van standaardtherapie of AVR bij  

inoperabele en hoog-risicopatiënten met een ernstige aortastenose? 

- Wat zijn de belangrijkste complicaties na TAVI? 

- Wat is de kosteneffectiviteit van TAVI? 

- Verschillen de resultaten tussen de MCV en de ES THV, en tussen TF- en TA-TAVI?  

2.Methodologie 
Om de behandeling van de aortaklepstenose door middel van een  percutane aortaklepimplantatie 

in de juiste context te plaatsen, werd er in de inleiding eerst ingegaan op de verschillende 

aspecten van aortaklepstenose. De anatomie werd beschreven aan de hand van twee afbeeldingen 

uit “Grant’s Atlast of Anatomy (13de editie)”. Via de “Guidelines on the management of valvular 

heart disease (2012)” van de European Society of Cardiology werden er vier artikels gevonden 

over de prevalentie van de aortaklepstenose. De risicofactoren, klinische presentatie, klinisch 
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onderzoek, technisch onderzoek en pathofysiologie van de aortklepstenose werden beschreven 

aan de hand van de cursus cardiologie (2012-2013) van professor Thierry C. Gillebert en het 

boek “valvular Heart Disease” van Andrew Wang en Thomas M. Bashore. De classificatie van de 

ernst werd beschreven aan de hand van een artikel gevonden in de richtlijnen van de “European 

Society of Cardiology” over hartklepziekten. De twee artikels over de eerste ervaringen met de 

ES THV en de MCV werden gevonden door de zoekterm ‘First TAVI implantation’ in te geven 

in Google Scholar. 

De beschrijving van de ES THV en de MCV werd opgesteld op basis van informatie van de 

websites van de Edwards Lifesciences en Medtronic, en door het meevolgen van een TAVI-

procedure met de ES THV in het Universitair Ziekenhuis Gent. 

Het artikel van Van Brabandt et al. ‘TAVI: risky and costly’ werd door de promotor van dit 

literatuuronderzoek aangeraden. Via dit artikel werden twee studies van de PARTNER trial 

gevonden.  

Voor het vinden van reviews, meta-analyses en gerandomiseerde klinische studies over TAVI 

werd er gebruikt gemaakt van de “TRIP-database” en de “Cochrane library”. De zoektermen 

‘TAVI’ en ‘ Aortic stenosis [AND] valve replacement’ werden in beide databanken ingegeven. 

De ‘systematic reviews’ en ‘clinical trials’ werden doorzocht. In totaal werd er een selectie 

gemaakt uit 92 artikels uit de TRIP-database en uit 35 artikels uit de Cochrane Library. Er 

werden 7 studies geselecteerd over de PARTNER trial, 9 meta-analyses/reviews met data van 

observationele studies en 6 studies over de kosteneffectiviteit van TAVI. Andere studies werden 

via de referenties uit deze artikels gevonden. 

Het programma EndNote® X7 werd gebruikt om te refereren. 

3.Resultaten 

3.1 De PARTNER trial 
De PARTNER Trial staat centraal in het onderzoek rond TAVI. PARTNER staat voor 

“Placement of AoRTic TraNscathEteR valve” . Het is momenteel de enige gepubliceerde 

gerandomiseerde klinische studie over deze procedure.  
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3.1.1 Design 
In onderstaande afbeelding staat het design van de PARTNER trial weergegeven. In cohorte A 

(links) vergelijkt men de resultaten tussen TAVI en AVR bij patiënten met een hoog operatief 

risico. Hierbij wordt TAVI onderverdeeld in een transfemorale en een transapicale groep en 

vergeleken met AVR door middel van randomisatie. In cohorte B (rechts) vergelijkt men TF-

TAVI met een standaardtherapie bij inoperabele patiënten door middel van randomisatie. (21)

 
genereux et al., 2012 

3.1.2 Inclusiecriteria 
Enkel patiënten met een ernstige aortastenose werden voor de PARTNER trial geselecteerd. De 

criteria voor een ernstige aortaklepstenose  waren: een aortaklep oppervlak kleiner dan 0,8 cm2, 

een gemiddelde drukgradiënt over de aortaklep van minstens 40 mmHg of een 

piekstroomsnelheid van minstens 4,0 m/s. Alle patiënten waren ofwel NYHA klasse II, III of IV 

(New York Heart Association: classificatie voor hartfalen waarbij IV het meest uitgesproken 

stadium is). De criteria voor de hoog-risicogroep waren: een STS-Score (Society of Thoracic 

Surgeons Score; een schaal van 0-100% waarbij een hoger cijfer wijst op een hoger risico op 

mortaliteit na chirurgie) van 10% of meer, of de aanwezigheid van co-existerende 

omstandigheden waarbij de 30-dagen mortaliteit na chirurgie geschat werd op 15% of meer. De 

criteria voor de niet-operabele groep waren: co-existerende omstandigheden waarbij de 30-dagen 

mortaliteit na chirurgie op 50% of meer geschat werd. Voorbeelden van co-existerende 

omstandigheden waren: een sterk verkalkte of porseleinen aorta, afwijkingen in de thoraxwand of 

beschadiging door bestraling van de thorax, zuurstofafhankelijke respiratoire insufficiëntie en 
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door de artsen omschreven als “frail” (kwetsbaar, fragiel). De risico-inschatting werd door 

minstens 2 chirurgen gemaakt.(21) 

3.1.3 Exclusiecriteria 
Exclusiecriteria voor deze studie waren: een bicuspide aortaklep of een niet-verkalkte aortaklep, 

een voorgeschiedenis van een acuut myocardinfarct, coronaire aantasting waarbij re-

vascularisatie nodig is, een ejectiefractie van het linker ventrikel kleiner dan 20%, een annulus 

fibrosus van de aortaklap kleiner dan 18 mm of groter dan 25 mm, een ernstige aorta-of 

mitralisregurgitatie (>3+) en een TIA of hersenbloeding in de periode 6 maand voor de studie.(21) 

3.1.4. Eindpunten 
Het primaire eindpunt was de algemene mortaliteit. De parameters van de secundaire eindpunten 

waren: cardiovasculaire mortaliteit, de  NYHA-classificatie, de frequentie van heropnames door 

klep-of procedure gerelateerde problemen, de afstand afgelegd bij een 6-minuten-staptest,de  

werking van de klep (gemeten via echocardiografie), een acuut  myocardinfarct, een beroerte of 

TIA, acuut nierfalen, vasculaire complicaties, bloedingen, cardiale heringreep, endocarditis, 

atriale fibrillatie en pacemakerimplantatie.(21) 

3.1.5 Cohorte B 

3.1.5.1 Groepsindeling 
Tussen 11 mei 2007 en 16 maart 2009 werden in 21 centra (17 in de VS) 358 inoperabele 

patiënten ‘at random’ toegewezen in een TAVI-groep (n=179) of een groep die standaardtherapie 

(n=179) onderging. De standaardtherapie was in deze studie een ballonvalvuloplastiek. Indien de 

procedure niet transfemoraal kon worden uitgevoerd werden de patiënten niet in deze cohorte  

geïncludeerd. De twee groepen waren qua karakteristieken niet verschillend van elkaar, op 

uitzondering van de ‘Logistic euroSCORE’ (hoger bij standaardtherapie: P=0,04), COPD (hoger 

bij standaardtherapie: P=0,04) en uitgebreide aortacalcificatie (hoger bij TAVI: P= 0,05).  

Van de 179 patiënten in de TAVI groep ondergingen uiteindelijk 173 patiënten de procedure (6 

drop-outs). Van de 179 patiënten uit de groep van de standaardtherapie ondergingen er 150 

patiënten een ballonvalvuloplastiek (standaardtherapie), 17 patiënten ondergingen heelkunde en 4 

patiënten kregen TAVI buiten het studieverband.(21)    
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3.1.5.2 Resultaten 
 

Na 30 dagen 

De resultaten na 30 dagen waren bij volgende parameters significant verschillend tussen TAVI en 

standaardtherapie (P<0,05): beroerte of TIA (meer bij TAVI: P=0,03), vasculaire complicaties 

(meer bij TAVI: P<0,001),  majeure bloeding (meer bij TAVI: P<0,001).(21) 

 

Na 1 jaar 

De resultaten na 1 jaar waren bij volgende parameters significant (P<0,05): algemene mortaliteit 

(hoger bij standaardtherapie: P<0,001), cardiovasculaire mortaliteit (hoger bij standaardtherapie: 

P<0,001), herhaaldelijke hospitalisatie na ingreep (meer bij standaardtherapie: P<0,001), beroerte 

of TIA (meer bij TAVI: P=0,04), vasculaire complicaties (meer bij TAVI: P<0,001), majeure 

bloeding (meer bij TAVI: P= 0,007), heringreep met ballonvalvuloplastiek (meer bij 

standaardtherapie: P<0,001), heringreep met klepvervanging via AVR (meer bij 

standaardtherapie: P<0,001).  

Na 1 jaar was 74,8 % van de TAVI-groep asymptomatisch of mild symptomatisch (NYHA-klasse  

I of II), vergeleken met 42,0% in de standaardtherapiegroep (P<0,001). Bij de 6-minuten 

wandeltest was er een significante verbetering in de TAVI-groep (P=0,002) en geen significante 

verbetering in de standaardtherapiegroep (P=0,67).  

De gemiddelde klepoppervlakte bij patiënten die TAVI ondergingen ging van 0.6±0.2 cm2 voor 

de operatie, naar 1.5±0.5 cm² op 30 dagen (P<0.001). De gemiddelde drukgradiënt over de 

aortaklep  verminderde van 44.5±15.7 mm Hg voor de operatie, naar 11.1±6.9 mm Hg (P<0.001).  

Matige tot ernstige paravalvulaire aortaregurgitatie was aanwezig bij 11,8% van de TAVI-groep 

na 30 dagen en bij 10,5% na 1 jaar. De incidentie van transvalvulaire lek bij TAVI was 1,3 % na 

30 dagen en 4,2% na 1 jaar. Bij de standaardgroep was dit 16,9% na 30 dagen en 15,2% na 1 

jaar.(21) 

3.1.5.3 Besluit  
De auteurs besluiten bij de niet-operabele cohorte van de PARTNER-trial  het volgende: 

- Standaardtherapie veranderde niets aan het natuurlijk verloop van een ernstige aortastenose. Na 

1 jaar was de algemene mortaliteit 50,7%, en de cardiovasculaire mortaliteit 44,6 %. 
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- TF-TAVI was superieur ten opzichte van de standaardtherapie op vlak van de algemene en 

cardiovasculaire  1-jaarsmortaliteit en het aantal herhaalde hospitalisaties. 

- De mortaliteit 30 dagen na TAVI was niet significant verschillend met de standaardgroep. 

- TAVI was geassocieerd met een significante vermindering van de symptomen, berekend met de 

NYHA-schaal en de 6-minuten wandeltest. 

- Er waren meer neurologische complicaties (beroerte en TIA), vasculaire complicaties en 

majeure bloedingen in de TAVI-groep ten opzichte van de standaardgroep. 

-Echocardiografie toonde aan dat het functioneren van de klep na 1 jaar uitstekend was. Er was 

wel vaak een milde paravalvulaire regurgitatie aanwezig die stabiel bleef gedurende 1 jaar. (21) 

3.1.6 Cohorte A 

3.1.6.1 Groepsindeling 
Tussen 11 mei 2007 en 28 augustus 2009 werden in 25 centra (22 in de VS) 699 patiënten met 

een ernstige aortaklepstenose én een hoog operatief risico geselecteerd. De patiënten ondergingen 

een evaluatie van de perifere vaattoegankelijkheid om te kijken of men ofwel TF-TAVI of TA-

TAVI ging ondergaan.  Na deze evaluatie had men 2 groepen: 492 patiënten waren geschikt voor  

TF-TAVI en 207 patiënten waren dit niet en konden TA-TAVI ondergaan.  Men randomiseerde 

vervolgens deze twee groepen in een TAVI- en een AVR-groep. De TF-TAVI-groep (n=244) en 

de TA-TAVI-groep (104) werden respectievelijk vergeleken met een AVR-groep van 248 

patiënten en een AVR-groep van 103 patiënten. Uiteindelijk ondergingen 4 patiënten geen TAVI 

en 38 patiënten geen AVR waardoor dus in totaal 344 patiënten TAVI en 313 AVR ondergingen. 

Doordat er een aantal vertragingen, uitstel en annulaties van operaties waren maakte men in deze 

studie een onderscheid in een ‘intention-to-treat’ groep (n=348 TAVI; n= 351 AVR) en een 

‘actual-treatment’ groep (n=344 TAVI; n=313 AVR). De resultaten van de ‘actual-treatment’ 

groep worden hieronder besproken. 

De populatiekarakteristieken tussen de TAVI- en AVR-groepen waren gelijkaardig, zonder 

significante verschillen. De volgende parameters waren significant meer aanwezig in de 

transapicale studiegroep (TAVI én AVR) in vergelijking met de transfemorale studiegroep 

(TAVI én AVR): een coronaire bypass in het verleden (39,4% vs 52,9 %, P<0,001), cerebrale 

vaataandoening (25,4% vs 35,7%;P=0,01), perifere vaataandoening (34,9% vs 60,2%; P<0,001), 

atriale fibrillatie (38,7% vs 50,5%; P=0,05), “mean” drukgradiënt over de aortaklep (44,0±14,7 

mmHg vs 41,0 ± 13,7 mmHg; P=0,02).(22)   
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3.1.6.2 Resultaten 
 

TAVI vs AVR 

Na 30 dagen 

Volgende parameters waren significant verschillend (P<0,05) tussen TAVI (TF én TA) en AVR: 

beroerte of TIA (meer bij TAVI: P=0,04), vasculaire complicaties (meer bij TAVI: P<0,001), 

majeure bloeding (meer bij AVR: P<0,001) en atriale fibrillatie (meer bij AVR: P=0,006). (22)    

 

 Na 1 jaar 

Volgende parameters waren significant na 1 jaar: beroerte of TIA (meer bij TAVI: P=0,04), 

vasculaire complicaties (meer bij TAVI: P>0,001), majeure bloeding (meer bij AVR: P<0,001) 

en atriale fibrillatie (meer bij AVR: P=0,02). (22)    

 

TF-TAVI vs AVR 

 Na 30 dagen 

Volgende parameters waren significant verschillend tussen TF-TAVI en open chirurgie na 30 

dagen: beroerte of TIA (meer bij TAVI: P=0,04), vasculaire complicaties (meer bij TAVI: 

P<0,001), majeure bloeding (meer bij AVR: P<0,001) en atriale fibrillatie (meer bij AVR: 

P=0,006). (22)    

 

 Na 1 jaar 

Volgende parameters waren significant verschillend na 1jaar: vasculaire complicaties ( meer bij 

TAVI:P<0,001), beroerte of TIA (meer bij TAVI: p=0,03),  majeure bloeding (meer bij AVR: 

0,02) en atriale fibrillatie (meer bij AVR: P=0,05). (22)   

 

TA-TAVI vs AVR 

 Na 30 dagen 

Volgende parameters waren significant verschillend tussen TA-TAVI en AVR na 30 dagen: 

majeure bloeding (meer bij AVR: P=0,05). (22)    

 

 Na 1 jaar 

Volgende parameter  was significant verschillend na 1jaar: majeure bloeding (meer bij AVR: 

P=0,006). (22)    
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Symptomen 

De symptomen verminderden na 30 dagen significant meer tot NYHA II of lager bij TAVI in 

vergelijking met AVR (P<0,001). Er was eveneens een significante verbetering van de 6-minuten 

staptest bij TAVI tegenover AVR na 30 dagen. De symptomen en de 6-minuten staptest waren na 

een jaar bij beide groepen niet significant verschillend. (22)    

 

Opnameduur 

Patiënten die TAVI ondergingen hadden een significant verminderde duur op intensieve zorgen 

(3 dagen vs 5 dagen, P<0,001) en een kortere hospitalisatieduur (8 vs 12 dagen, P<0,001) in 

vergelijking met AVR. (22)    

 

Echografische bevindingen 

De ‘mean’ drukgradiënt en de klepoppervlakte waren in beide groepen significant verbeterd na 

30 dagen. Na 1 jaar was de ‘mean’ drukgradiënt bij TAVI  gemiddeld lager dan bij AVR 

(10.2±4.3 mm Hg vs 11.5±5.4 mm Hg ; P = 0.008). De gemiddelde klepoppervlakte was groter 

bij TAVI na 1 jaar ( 1.59±0.48 cm² vs 1.44±0.47 cm²;P = 0.002). 

Middelmatige en ernstige paravalvulaire regurgitatie was bij TAVI meer aanwezig na 30 dagen 

en na 1 jaar (12,2% vs 0,9% en 6,8% vs 1,9 % respectievelijk ; P<0,001). (22)    

 

3.1.6.4 Besluit 
- De mortaliteit was na 1 jaar niet significant verschillend tussen TAVI en chirurgie. 

- De operatieve mortaliteit na TAVI was niet significant verschillend met AVR. Dit toont volgens 

de auteurs aan dat de TAVI-procedure veilig kan verlopen. 

- De TA-TAVI- groep had een hogere mortaliteit na 30 dagen ten opzichte van de TF-TAVI 

groep (8,7 % vs 3,7%). Dit was volgens de auteurs te wijten de hogere comorbiditeit in deze 

eerste groep die niet geschikt was voor TF-TAVI.  

- TAVI  zorgde voor een significante vermindering van de duur op intensieve zorgen en de 

hospitalisatieduur. De symptomen (NYHA, 6-minuten looptest) waren na 30 dagen sterker 

verminderd bij TAVI in vergelijking  met  chirurgie. Na 1 jaar was er geen verschil meer.  

- Het significant meer voorkomen van beroertes en TIA’s bij TAVI was een groot probleem.  
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- AVR was duidelijk geassocieerd met meer bloedingen en atriale fibrillatie. Aan de andere kant 

waren er meer vasculaire complicaties na TAVI. 

- De echocardiografische bevindingen toonden dat de ‘mean’ drukgradiënt en de klepoppervlakte 

na TAVI iets meer verbeterd waren in vergelijking met AVR. Er was echter meer paravalvulaire 

lekkage aanwezig 1 jaar na TAVI. (22)    

 

3.2  Lopende gerandomiseerde klinische studies 
In de PARTNER II trial onderzoekt men de Edwards SAPIEN XT-klep bij inoperabele patiënten 

in vergelijking met de oudere ES THV. Men vergelijkt deze klep eveneens met AVR  bij 

intermediair-risicopatiënten (transapicaal en transfemoraal, cfr. PARTNER I). De NOTION trial, 

de SURTAVI trial en een onderzoek in de VS (Safety and Efficacy Study of the Medtronic 

CoreValve® System in the Treatment of Symptomatic Severe Aortic Stenosis in High Risk and 

Very High Risk Subjects Who Need Aortic Valve Replacement) zijn drie gerandomiseerde 

klinische studies die de MCV onderzoeken bij zowel hoog-risico patiënten als bij intermediair-

risico patiënten (SURTAVI-trial)(16) De Corevalve IDE US High and Extreme risk pivotal trial  

heeft een gelijkaardige structuur als de PARTNER trial. De studie is afgelopen en de resultaten 

worden momenteel geanalyseerd.(16)  

De STACCATO trial was een gerandomiseerde klinische studie waarbij men bij oude operabele 

patiënten TA-TAVI vergeleek met AVR. De studie werd vroegtijdig stopgezet door te veel 

complicaties in de TAVI-groep. (24) Het toont dat de veiligheid van een procedure belangrijk is 

en dat een gerandomiseerde klinische studie zorgvuldig moet worden opgesteld.  

 

3.3  Zeven studies rond de PARTNER trial 

3.3.1 Cohorte B: de 2-jaarsresultaten 
Makkar et al. (25) onderzochten de 2-jaarsresultaten van cohorte B van de PARTNER trial. De  

algemene mortaliteit, cardiovasculaire mortaliteit, re-hospitalisatie, NYHA klasse III of IV waren 

significant (P<0,001) hoger of meer aanwezig in de standaardtherapiegroep . Hersenbloedingen 

kwamen meer voor na TAVI  (P=0,01). De hemodynamische parameters (aortaklepoppervlakte, 

de “mean” drukgradiënt) veranderden niet significant tussen 1 en 2 jaar na TAVI. De functionele 
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status (asymptomatisch of NYHA I of II) was significant beter na TAVI in vergelijking met 

standaardtherapie (P<0,001). 

Hoewel de mortaliteit na TAVI significant lager was dan na standaardtherapie, bleef deze wel 

43,3% na twee jaar. Volgens de auteurs was dit te wijten aan de grote comorbiditeit bij deze 

groep die niet geschikt was voor chirurgie.(25) 

 

3.3.2 Cohorte A: 2-jaarsresultaten 
Kodali et al.(26) onderzochten de resultaten van cohorte A van de PARTNER trial na 2 jaar. De 

algemene mortaliteit na twee jaar was niet significant verschillend  tussen  TAVI en AVR 

(P=0,78). Een beroerte of TIA kwam frequenter voor na TAVI dan na AVR (P=0,05). Vier 

patiënten kregen een acuut myocardinfarct in de AVR-groep, ten opzichte van 0 in de TAVI-

groep (P=0,05). Er waren significant meer vasculaire complicaties na TAVI (P<0,001). Majeure 

bloedingen kwamen significant meer voor na AVR (P=0,002). Middelmatige of ernstige 

paravalvulaire aortaregurgitatie kwam meer voor  na TAVI (P<0,001). Paravalvulaire 

aortaklepregurgitatie was geassocieerd met een verhoogde late mortaliteit (relatief risico=2,11; 95% 

BI [1,43-3,10]; P<0,001). Opvallend hierbij was dat zelfs een milde paravalvulaire 

aortaklepregurgitatie gepaard ging met een verhoogde mortaliteit (P<0,001). De klepoppervlakte 

en de drukgradiënt verschilden na twee jaar niet tussen TAVI en AVR.  

Verschillende factoren hadden een significante voorspellende waarde op de mortaliteit. Bij TAVI 

was dit een toename van 1 op  BMI-schaal (P<0,001), een toename in risico per 10 mmHg van de 

‘mean’ drukgradiënt (P=0,003), een toename van serumcreatininewaarde met 1mg /Dl bovenop 

de ‘at baseline’-waarde (P=0,04) en een voorgaande vasculaire chirurgie of stenting (P=0,05). Bij 

AVR was dit de aanwezigheid van een coronaire bypass (P=0,002), een toename van  STS-

risicoscore met 1 % bovenop de ‘at baseline’-waarde (P=0,004), leverlijden (P=0,02) en 

middelmatige tot ernstige mitralisregurgitatie ‘at baseline’(P=0,006). 

Hersenbloedingen en majeure bloedingen verhoogden de kans op  mortaliteit significant bij 

TAVI en open chirurgie (beide P<0,001). Majeure vasculaire complicaties gingen  bij TAVI 

gepaard met een verhoogde mortaliteit (P=0,02). (26) 
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3.3.3 Cohorte A: neurologische incidenten 
Miller et al. (27) onderzochten de neurologische incidenten in Cohorte A van de PARTNER trial. 

Onder een  neurologisch incident verstaat men een beroerte of een transiënte ischemische aanval 

(TIA). In totaal ondergingen 657 patiënten een behandeling, waarvan 313 AVR en 344 TAVI. Er 

deden zich in totaal 49 neurologische incidenten (15 TIA’s en 34 hersenbloedingen) voor bij 47 

patiënten (TAVI= 31, chirurgie= 16). In de onderstaande tabel staan de resultaten vermeld. 

COHORTE A van de 

PARTNER TRIAL 

procedure Incidentie 

neurologische events 

na 1jaar 

Incidentie 

neurologische 

events na 2 jaar 

TAVI vs AVR TAVI 8,3 % 11 % 

 AVR 4,3 % 6,7 % 

TF-TAVI vs AVR TF-TAVI 6 % 7,4 % 

 AVR 2,4 % 3,4 % 

TA-TAVI vs AVR TA-TAVI 12 % 21 % (na 22 

maand) 

 AVR 10 % 12 % (na 22 

maand) 

 

Bij de bespreking van cohorte A van de PARTNER trial zagen we dat de incidentie van 

neurologische “events” na 1 jaar significant verschillend was bij “TAVI vs AVR” en “TF-TAVI 

vs AVR”. Bij “TA-TAVI vs AVR” was dit na 1 jaar niet significant verschillend.  

Miller et al. (27) besluiten dat in de vroege fase na de ingreep het relatieve risico op een 

neurologisch incident significant hoger was na TAVI dan na AVR (RR=2.21+ 0.68; P=0,001). 

Het relatieve risico was hoger bij TF-TAVI, maar niet bij TA-TAVI. Na de vroege post-

operatieve fase verminderde het relatieve risico op neurologische incidenten door TAVI en werd 

het niet meer significant verschillend met AVR (P=0,4). Na deze post-operatieve periode was het 

optreden van neurologische incidenties volgens de auteurs dus niet te wijten aan TAVI, maar aan 

patiënt-en omgevingsgerelateerde factoren. Het verhoogde risico in de vroege fase na TAVI is 

volgens de auteurs te wijten aan embolen die vrijkomen tijdens ballonvalvuloplastiek, 

ballondilatatie en  het manipuleren van atherosclerotische plaques tijdens de TAVI-procedure. De 

precieze pathofyiologie blijft echter nog onduidelijk, besluiten Miller et al. (27) 
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Binnenin de TAVI-groep was het risico op een neurologisch incident groter bij patiënten met een 

kleinere index (cm2/m2 lichaamsoppervlak) van het aortaklepoppervlak (P=0,02). Na de vroege 

fase was de kans op een neurologisch incident zoals eerder vermeld te wijten aan 

patiëntgerelateerde kenmerken en niet aan de procedure (non-TF-kandidaat, P<0,001; 

voorgeschiedenis van hersenbloeding of TIA, P=0,006; hogere NYHA-classificatie; P=0,02).(27) 

 

3.3.4 Cohorte A: levenskwaliteit 
Reynolds et al. (28) onderzochten de levenskwaliteit van 629 patiënten uit cohorte A van de 

PARTNER trial. Men maakte een evaluatie na 1,6 en 12 maand aan de hand van 3 vragenlijsten: 

de “Kansas city cardiomyopathy questionnaire”, de “short-form 12” vragenlijst en de “EuroQol-

5D” vragenlijst. De eerste vragenlijst was een zelf-evaluatie bestaande uit 23 vragen. Deze 

gingen over de symptomen, de fysische beperkingen, de sociale beperking, de zelfredzaamheid 

en de levenskwaliteit na de ingreep. De uitslag varieerde tussen 0 en 100 waarbij een laag cijfer 

een slechte levenskwaliteit weergaf. Deze vragenlijst was het primaire eindpunt van deze studie. 

De tweede vragenlijst ging meer over de algemene gezondheid en bestond uit 12 vragen. De 

uitslag werd vergeleken met een gemiddelde populatie in de VS. De derde vragenlijst was 

eveneens een algemene vragenlijst waarin 5 domeinen uit het leven bevraagd werden: mobiliteit, 

zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn of discomfort en angst of depressie.  De resultaten werden 

hier eveneens vergeleken met een referentiepopulatie en men gaf  een score van 0 tot 1 in elk 

domein ( 0= slechte levenskwaliteit; 1= goede levenskwaliteit) 

De resultaten na 1 maand toonden dat TF-TAVI een significante verbetering in de levenskwaliteit 

gaf in vergelijking met open chirurgie bij alle drie de vragenlijsten (P<0,001). Na 6 en 12 maand 

was er geen significant verschil meer tussen TAVI en open chirurgie. Beide groepen hadden op 

dat tijdstip een significante verbetering van de levenskwaliteit bij de drie vragenlijsten. Opvallend 

was dat TA-TAVI  geen extra voordeel gaf ten opzichte van open chirurgie in de eerste maand na 

de ingreep zoals bij de transfemorale benadering. (29) 

 

3.3.5 Systolische functie en mortaliteit 
Howard et al.(30) onderzochten of een slechte systolische functie meer kans geeft op overlijden 

bij 971 patiënten van de PARTNER trial. Van de 971 patiënten hadden 530 (55%) een lage 

ventriculaire functie (slagvolume index ≤ 35 ml/m2), vastgesteld door middel van 
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echocardiografie. De 2-jaarsmortaliteit was in het algemeen significant hoger bij patiënten met 

een lage ventriculaire functie dan bij patiënten met een normale ventriculaire functie (47% versus 

34%; relatief risico, 1.5; 95% BI [1.25–1.89]; P=0.006). (30) 

Bij de inoperabele patiënten was de overleving bij patiënten met een lage ventriculaire functie 

significant verbeterd na TAVI in vergelijking met medische conservatieve therapie (46% versus 

76% bij  lage “flow”  ; P<0.001). Bij de operabele patiënten met een lage ventriculaire functie 

was er geen verschil in mortaliteit tussen TAVI en AVR. De lage ventriculaire functie was 

volgens Howard et al. een onafhankelijke voorspeller van de mortaliteit in elke groep. Men 

suggereert dat een meting van de slagvolume index bij patiënten met een ernstige aortastenose 

nuttig kan zijn in de preoperatieve evaluatie van een patiënt. Het zou zelfs een betere parameter 

zijn dan de ejectiefractie. Het slagvolume geassocieerd aan een bepaalde ejectiefractie varieert 

immers per patiënt en is afhankelijk van een aantal parameters zoals ventrikelgrootte, 

vullingsstatus, systemische arteriële weerstand,etc. Het slagvolume zelf zou dus volgens de 

auteurs een meer nauwkeurige parameter zijn voor de preoperatieve evaluatie dan het 

mechanisme achter de lage “flow”. (30) 

 

3.3.6 Chronisch longlijden en mortaliteit 
Dvir et al. (31)  onderzochten of  patiënten uit de PARTNER trial  met chronisch longlijden een 

verhoogd risico op mortaliteit hadden. Het is bewezen dat patiënten met chronisch longlijden het 

minder goed doen na een open operatie van de aortaklep (32). Daarom worden ze vaak verwezen 

voor een percutane aortaklepimplantatie. Men onderzocht of patiënten met chronisch longlijden 

een betere overleving hebben na TAVI in vergelijking met AVR.  Van de 1057 patiënten uit de 

PARTNER trial hadden 454 patiënten chronisch longlijden (146 patiënten in de TAVI-groep in 

cohorte A, 138 in de AVR-groep in cohorte A, 72 in de TAVI-groep in cohorte B en 95 in 

standaardtherapie groep in cohorte B ). De 1-jaarsmortaliteit van de patiënten die TAVI 

ondergingen was bij de chronische longlijders hoger dan de niet-longlijders: 23, 4 % vs 19,6 % 

( P=0,02). Bij de patiënten die longlijden hadden was er geen verschil in mortaliteit tussen TAVI 

en AVR in cohorte A. Er was wel een  significant verschil in mortaliteit tussen TAVI en 

standaardtherapie in cohorte B (52 % vs 69,9%, P= 0,04). Onafhankelijke voorspellers voor de 

mortaliteit bij de chronische longlijders die TAVI ondergingen waren enerzijds een score van  
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minder dan 50 m op de 6-minuten wandeltest (P=0,0009), en anderzijds chronische 

zuurstofafhankelijkheid (P=0,02). (31) 

 

3.3.7 Acute nierinsufficiëntie en mortaliteit 
Genereux et al. (33) trachtten de incidentie en het effect van acute nierinsufficiëntie na TAVI in 

kaart te brengen volgens de ‘New Valve Academic Research Consortium Criteria’ (VARC). Deze 

criteria gebruiken de verandering van serum creatinine als criterium en staan hieronder vermeld. 

stadium 1: toename van 150 -200% of >0,3 mg/dl (>26,4 mmol/ll) 

stadium 2: toename van 200-300% of >0,3mg/dl (>26,4 mmol/l) en <4,0 mg/dl (<354 mmol/l) 

stadium 3: toename van meer dan 300% of  >4,0 mg/dl (>354 mmol/l) met een acute toename 

van ≥0,5 mg/dl (44 mmol).  

Men onderzocht 218 TAVI-patiënten uit de PARTNER trial, waarvan 140 TF-TAVI en 78 TA-

TAVI. Via monitoring van het serum creatinine maakte men een onderscheid tussen patiënten 

zonder significante nierinsufficiëntie (stadium 0 of 1) en patiënten met een significante acute 

nierinsufficiëntie (stadium 2 of 3). In totaal waren er 18 patiënten (8,3%) met een significante 

acute nierinsufficiëntie, waarvan 10 patiënten in  stadium 3 zaten en 9 patiënten die dialyse 

moesten ondergaan.  Na TAVI hadden de patiënten met een acute nierinsufficiëntie een grotere 

daling van het hemoglobine (3.6 + 2.0 vs 2.4 + 1.3 g/dl, P=0.01), een grotere stijging van de witte 

bloedcellen na 72 uur (21.09 + 12.99 vs 13.18 + 4.82 3 103/microliter, P=0.001), een grotere 

daling van de plaatjes (118 + 40 vs 75 + 43 3 103/ml, p <0.0001) en een langere 

hospitalisatieduur (10,7 + 6,4 vs 7,7 + 8,5 dagen; P< 0,001) dan de patiënten zonder significante 

acute nierinsufficiëntie. De mortaliteit na 30 dagen en 1 jaar was significant hoger bij optreden 

van een acute nierinsufficiëntie (44.4% vs 3.0%, RR= 18.1, 95% BI [ 6.25 tot 52.20],P <0.0001; 

55.6% vs 16.0%, relatief risico= 6.32, 95% BI [3.06 tot 13.10], P <0.0001). Het optreden van een 

bloeding tijdens de procedure was een significante (P=0,037) voorspeller van acute 

nierinsufficiëntie na TAVI. Bij 44 % van de patiënten uit de studie verbeterde de nierfunctie na 

TAVI. Er was geen verschil in incidentie van acute nierinsufficiëntie tussen TF- en TA-TAVI.(33) 
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3.4 Meta-analyses. 

3.4.1 Design van de studies 
In vijf meta-analyses voert men een breed onderzoek uit over de mortaliteit en de complicaties na 

TAVI. (7, 34-37) Bij 4 overige studies onderzoekt men in één studie de mortaliteit tot 3 jaar na 

TAVI (38),in een tweede studie de neurologische complicaties na TAVI (39), in een derde studie 

de nood aan een urgente hartoperatie tijdens TAVI (40)  en in de vierde het risico op coronaire 

obstructie na TAVI.(41) In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste kenmerken 

van de studies. 

Hoofdauteur 
(publicatiejaren 
van de 
geobserveerde 
studies) 

Aantal 
patiënten  

Aantal studies type klep Toegangsweg(en) eindpunten 

Wu et al. 
(7)(2009-2012) 

1480 (735 
TAVI, 746 
AVR 

1 RCT, 6 
Observationeel 

ES THV  269 TF, 464 TA TAVI vs AVR bij hoog-
risico patiënten 

Panchal et 
al.(34) 
(2010-2012) 

4659 (2267 
TAVI, 
2392 
AVR) 

1 RCT, 16 
Observationeel 

ES THV , 
MCV  

1272 TF, 929 TA TAVI vs AVR bij hoog-
risico patiënten 

Cao et al.(35) 
(2008-2012) 

3465 (1688 
TAVI, 
1777 
AVR) 

2 RCT’s, 11 
Observationeel 

ES THV, 
MCV 

851 TF, 601 TA 
(bij 1 studie niet 
gekend) 

TAVI vs AVR bij hoog-
risico patiënten 

Jilaihawi et 
al.(36) 
(2000-2010) 

8536 (5024 
TAVI, 
3512 
AVR) 

10 studies en 6 
presentaties 
over TAVI, 19 
studies over 
AVR 

ES THV, 
MCV 

3222 ES THV 
(1840 TA, 1382 
TF), 
 1649 MCV (1510 
TF, 133 
transaxillair, 6 via 
Aorta ascendens) 

-TAVI vs AVR  
-TA-TAVI vs TF-TAVI, 
-ES THV vs MCV 

Khatri et 
al.(37) 
(2008-2012) 

16 063 
(TAVI) 

49 studies (3 
over de 
PARTNER 
trial, 46 
observationeel) 

ES THV, 
MCV 

9560 ES THV 
(4888 TA, 4661 
TF),  
6424 MCV (TF) 

Incidentie van complicaties 
na TAVI en verschillen 
tussen de types en 
toegangswegen 

Messori et 
al.(38) 
(2010-2012) 

3496 
(TAVI) 

14 studies (2 
over de 
PARTNER 
trial, 12 
observationeel) 

ES THV, 
MCV 

Cijfers niet 
vermeld 

Overleving na TAVI na 1, 
2 en 3 jaar. 

Eggebrecht et 
al.(39) 
 (2004-2011) 

10 037 
(TAVI) 

53 studies (2 
over de 
PARTNER 
trial, 51 

ES THV, 
MCV 

3236 MCV, 1733 
TF Edwards, 2482 
TA Edwards 

Incidentie van beroerte bij 
de verschillende kleptypes 
en toegangswegen na 
TAVI 
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observationeel) 
Eggebrecht et 
al. (40) 
(2004-2011) 

9 251 
(TAVI) 

46 studies (2 
over 
PARTNER 
trial, 44 
observationeel) 

ES THV, 
MCV 

2/3 TF, 1/3 TA De incidentie van 
overschakeling naar een 
urgente hartoperatie tijdens 
TAVI bij hoog-risico 
patiënten 

Ribeiro et 
al.(41) 
(2002-2012) 

24 (TAVI) 18 studies ES THV, 
MCV 

15 TF, 19 TA De incidentie van coronaire 
obstructie na TAVI 

 

3.4.2 Mortaliteit 
Wu et al., Panchal et al., Cao et al. besluiten dat de mortaliteit na 30 dagen en 1 jaar of later 

(afhankelijk van de studies) niet significant verschillend was tussen TAVI en AVR.(7, 34, 35)  

In de studie van Messori et al. (38) was de overleving na TAVI na 2 jaar en 3 jaar in de 14 studies 

gemiddeld 69 % en 61,4% respectievelijk, gelijkaardig met de 2-jaarsresultaten van cohorte A 

van de PARTNER trial. (38) 

In de studie van Jilaihawi et al. (36) waren de resultaten tussen TAVI en AVR  niet significant 

verschillend op vlak van mortaliteit. De mortaliteit was eveneens niet significant verschillend 

tussen de MCV en de ES THV. Bij de ES THV was de mortaliteit na 30 dagen  bij de TA-TAVI 

significant hoger (P=0,003) dan bij de TF-TAVI.(36)   

In de studie van Khatri et al. was de algemene overleving na 30 dagen en 1 jaar 91,9% (95% BI, 

91.1% tot 92.8%), respectievelijk 79,2%(BI, 76.9% tot 81.4%). Er was geen significant  verschil 

in mortaliteit tussen de verschillende kleppen of  toegangswegen. De 30-dagen mortaliteit was 

hoger bij transapicale TAVI, maar dit was niet meer significant na correctie van de comorbiditeit, 

die zoals beschreven in de studie van Jilaihawi et al., gemiddeld hoger was bij TA-TAVI.(37) 

 

3.4.3 complicaties na TAVI. 
 

Neurologische incidenten 

De incidentie van neurologische complicaties werd onderzocht in een studie van Eggebrecht et al. 

(39). Bij alle patiënten was de incidentie van neurologische complicaties binnen 30 dagen 3,3 

+1,8 % , binnen 6 maand 4,3 +1,6 % en binnen 12 maand 5,2 + 3,4 %. De algemene mortaliteit 

na 30 dagen lag tot 3 maal  hoger bij patiënten met een neurologische complicatie: 25,5 + 21,9 % 

versus 6,9% + 4,2 % bij patiënten zonder beroerte. (39) 
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Men beschreef eveneens de incidentie van beroerte per type klep en per gebruikte toegangsweg. 

Het percentage na 30 dagen bedroeg bij de MCV (transfemoraal) 3,1 + 2,2% . Bij  ES TF-TAVI 

bedroeg dit 4,2 + 2,2%. Bij de ES TA-TAVI klep bedroeg dit 2,7 + 1,4 %.(39)  

Khatri et al. beschreven een incidentie van beroerte  van 2,9 % . Ze stelden geen verschil in 

incidentie vast tussen TA-TAVI en TF-TAVI. (37) 

Wu et al, Panchal et al, en Cao et al. besluiten dat er bij de observationele studies geen significant 

verschil was in beroerte tussen TAVI en AVR.(7, 34, 35) 

 

Bloedingen 

Panchal et al. besluiten dat AVR gepaard ging met een significant verhoogd aantal majeure 

bloedingen (P<0,0001) over een gemiddelde van 66 weken.(34)  

Cao et al. zagen dat de incidentie van majeure bloedingen significant meer voorkwam bij AVR in 

vergelijking met TAVI (RR= 0,49, BI [0,28-0,85];P= 0,01).(35)  

Wu et al. zagen een gelijkaardige incidentie van her-operatie onwille van bloedingen bij TAVI en 

AVR.(7) 

 

Permanente pacemaker implantatie 

Khatri et al. (37) stelden vast dat de meest voorkomende complicatie na TAVI een 

hartgeleidingsblok was, waarbij er nood was aan een pacemakerimplantatie. De incidentie ervan 

bedroeg gemiddeld 13,1 %.(37) Opvallend hierbij was dat patiënten die een MCV-TAVI 

ondergingen tot 5 maal meer nood hadden aan een pacemakerimplantatie dan de patiënten die de 

ES THV kregen (P<0,001). De incidentie van een permanente pacemakerimplantatie bedroeg in 

deze studie rond de 25 % na een MCV-implantatie.(37) De auteurs vermoeden dat dit te wijten is 

aan het design van de MCV zelf. Deze moet dieper gepositioneerd worden dan de ES THV, 

waarbij er een grotere kans bestaat dat de linker bundeltak beschadigd wordt.(42) Piazza et al.  

hadden eerder al aangetoond dat een diepere plaatsing van de MCV gepaard gaat met een grotere 

kans op een linker bundeltakbeschadiging.(43) 

Volgens Wu et al. kwam het plaatsen van een  permanente pacemaker na 30 dagen (OR=1,71; 95% 

BI [1,02-2,84]) frequenter voor  na TAVI, in vergelijking met AVR.(7) 

Cao et al zagen eveneens dat de nood aan een pacemakerimplantatie hoger was na TAVI ( RR= 

3,53; BI [1,79-6,973], P=0,002).(35) 
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Jilaihawi et al. besluiten echter dat de nood aan een pacemakerimplantatie niet verschillend was 

tussen TAVI en AVR. Het gebruik van de MCV was echter wel geassocieerd aan een hogere 

postoperatieve pacemakerimplantatie (P<0,00001).(36) 

 

Nierfalen 

Khatri et al. (37) beschreven dat de derde meest voorkomende complicatie na TAVI renale 

insufficiëntie was. Bij transapicale TAVI bedroeg de incidentie gemiddeld 8,2 %, wat significant 

hoger was dan de 2,8%  bij transfemorale TAVI (P< 0,001). Dit was volgens de auteurs te wijten 

aan de hogere algemene comorbiditeit in de TA-groep. (37)  

Wu et al. (7) en Jilaihawi et al.(36) besluiten dat er geen significant verschil was in incidentie van 

acute nierinsufficiëntie tussen AVR en TAVI.  

 

Vasculaire complicaties 

De tweede meest voorkomende complicatie in de studie van Khatri et al.(37)  was de vasculaire 

complicatie. Bij TF ES THV bedroeg dit gemiddeld 22,3% , bij de TF MCV 10,4% en bij de TA 

ES THV 3,5%. Deze cijfers verschilden significant van elkaar. (37) De lage incidentie bij TA ES 

THV kan men logisch verklaren door het feit dat men geen katheter over een lange afstand moet 

verplaatsen doorheen de arteriën. Het verschil tussen TF MCV en TF ES THV is volgens 

Hayashida et al. (44) te wijten aan de verschillende diameters van de katheters: bij de TF ES 

THV bedraagt dit  22F en bij de TF MCV 18F.(44) Bij gebruik van de nieuwere SAPIEN XT-

klep (18 F of 19 F) heeft men immers een lagere incidentie van vasculaire complicaties 

vastgesteld. (45) 

Cao et al. besluiten dat het risico op een vasculaire complicatie significant hoger was bij TAVI 

ten opzichte van AVR (relatief risico= 5,65, BI [3,36-9,50];P<0,001).(35) 

 

Atriale fibrillatie 

Wu et al. besluiten dat atriale fibrillatie significant minder voorkwam bij TAVI in vergelijking 

met AVR (OR= 0,51, 95% BI [0,33-0,78]; P=0,002). (7) 
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Paravalvulaire aortaklepregurgitatie 

Khatri et al. besluiten dat matige tot ernstige (paravalvulaire) aortaklepregurgitatie de vierde 

meest voorkomende complicatie was na TAVI bij gemiddeld 4,5 % van de patiënten, zonder 

significante verschillen tussen TF-TAVI en TA-TAVI en tussen ES THV en MCV.(37)  

Wu et al. beschrijven dat (paravalvulaire) aortaklepregurgitatie significant meer voorkwam na 

TAVI dan bij AVR (OR=5,53; 95% BI  [3,41-8,97];P<0,001) .(7)  

Cao et al. besluiten eveneens dat het risico op (paravalvulaire)  aortaklepregurgitatie significant 

hoger was bij TAVI ten opzichte van AVR (relatief risico= 6,82; BI [3,57-13,04]; P < 0,001).(35) 

 

Acuut myocardinfarct 

Khatri et al. besluiten dat incidentie van een acuut myocardinfarct relatief laag is met een 

gemiddelde incidentie van 1,1 % na TAVI.(37)  

Wu et al. (7), Panchal et al. (34) en Jilaihawi et al. (36) stelden geen significante verschillen in 

incidentie van acuut myocardinfarct vast tussen TAVI en AVR.  

 

De ‘mean’ drukgradiënt 

Cao et al. (35) besluiten in hun multicentrische analyse dat de daling van de “mean” drukgradiënt 

over de aortaklep, waargenomen met dopplerechocardiografie, in geen enkele studie significant 

verschillend was tussen TAVI en AVR. (35) 

 

Operatieduur 

Wu et al. (7) stelden vast dat de operatieduur significant korter was bij TAVI ten opzichte van 

AVR (gemiddeld 67,50 minuten korter bij TAVI, 95% BI [47,81 en 87,20 minuten];P<0,001) .(7) 

 

Meerdere klepimplantaties 

Khatri et al. (37) stelden vast dat de nood aan meerdere klepimplantaties significant hoger was  

bij de MCV dan bij de ES THV (P<0,05). (37) 

 

Coronaire obstructie 

Khatri et al. (37) stelden vast dat de incidentie van een coronaire obstructie na TAVI gemiddeld 

0,8 % bedroeg.(37)  
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Ribeiro et al. (41) beschrijven in hun meta-analyse de incidentie van coronaire obstructie na 

TAVI. Deze incidentie was laag, want in de 18 studies waren er slechts 24 patiënten met deze 

complicatie. In de PARTNER trial zag men deze complicatie bij geen enkele patiënt. 

Eenentwintig van de 24 patiënten hadden een ballon-expandeerbare klepvervanging ondergaan. 

De obstructie vond in het merendeel van de gevallen plaats in de linker coronaire arterie (88%) 

en was in alle gevallen te wijten aan de bedekking van de coronaire ostia door de natieve klep. 

Drieëntwintig van de 24 patiënten ondergingen een percutane coronaire interventie (PCI), die bij 

iedereen, behalve bij 2 patiënten, succesvol was. De mortaliteit bedroeg na 30 dagen 8,3 %. De 

auteurs besluiten dat er blijvend onderzoek moet gedaan worden om deze complicatie te 

vermijden en dat een percutane coronaire interventie (PCI) de te verkiezen behandeling is.(41) 

 

Nood aan een urgente hartoperatie 

Eggebrecht et al.(40) trachtten de overschakeling van TAVI naar een urgente hartoperatie in kaart 

te brengen. Men onderzocht 9251 patiënten verdeeld over 46 studies. In totaal ondergingen 102 

patiënten (1,1%) een urgente hartoperatie. De studies vermelden bij 88 patiënten (86%) de 

oorzaak voor deze overschakeling. Bij 36 patiënten was de reden een dislocatie van de 

klepprothese, bij 28 patiënten schade  aan de aorta waarvan 14 een aortadissectie, bij 10 patiënten 

aortaklepregurgitatie, bij 6 patiënten een ruptuur van de annulus fibrosus rond de aortaklep, en bij 

12 myocardschade. De mortaliteit na 30 dagen was bij deze patiënten tot negen maal hoger 

(67.1±37.9% vs. 7.5±4.0%). De auteurs besluiten dat een verdere verfijning van de technologie 

van de TAVI-procedure en een grotere ervaring van de cardiochirurgen/interventionele 

cardiologen, de nood aan urgente hartoperaties zou kunnen verminderen.(40) 

3.5 Kosteneffectiviteit 

3.5.1 België 
In een studie van Neyt et al.(46) onderzocht men de kosteneffectiviteit van TAVI in België. Op 

basis van de data van 186 patiënten die TAVI ondergingen, berekende men de kosten van de 

ingreep, de hospitalisatie en de complicaties. Dit paste men vervolgens toe op de gegevens van de 

PARTNER trial, om vervolgens via een Markov-model de incrementele kosteneffectiviteitsratio 

(IKER) te berekenen. In de hoog-risico groep bedroeg deze bij TAVI rond de 680 000 euro per 

gewonnen “Quality-adjusted life year” (QALY) in vergelijking met AVR (IKER=20 400 euro/ 

0,03 QALY) . De auteurs besluiten dat de 20 400 euro die extra betaald wordt voor TAVI een 
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terugbetaling bij de hoog-risico patiënt niet kan rechtvaardigen. Een ander verhaal zien we bij de 

niet-operabele patiënten. Hier bedroeg de IKER ongeveer 44 900 euro per gewonnen QALY 

(IKER= 33 200 euro/ 0,74 QALY). Indien de overheid bereid is om TAVI terug te betalen, moet 

de focus liggen op de niet-operabele patiënten, besluiten de auteurs.(46) 

Neyt et al. (46) maken een onderscheid tussen patiënten die inoperabel zijn onwille van 

anatomische redenen (bijv. een uitgebreide aortacalcificatie) en onwille van medische redenen. In 

de eerste groep  zou TAVI 10 000 euro/QALY goedkoper zijn dan in de tweede. In onderstaande 

grafiek wordt de IKER volgens de operabiliteit van de patiënt weergegeven. De grafiek toont dat 

er een overgangszone bestaat tussen  de operabele hoog-risico patiënt en de om medische redenen 

niet-operabele patiënt. (46) 

Data over TAVI uit België en Duitsland 

tonen dat sommige niet-operabele  TAVI- 

patiënten betere populatiekarakteristieken 

hebben dan de inoperabele patiënten in de 

PARTNER trial en soms wel geschikt zijn 

voor AVR. Om economische redenen 

zouden deze patiënten dus beter AVR 

ondergaan. Het verlagen van de drempel 

voor TAVI zou momenteel niet 

kosteneffectief zijn. (47) 

Omdat inoperabiliteit onwille van anatomische redenen goed objectiveerbaar is en omdat TF-

TAVI kosteneffectief is bij de inoperabele patiënt, besluiten de auteurs dat de terugbetaling zich 

momenteel moet beperken tot deze groep. Neyt et al. merken hierbij op dat de inoperabele 

patiënten in de PARTNER trial enkel TF-TAVI en geen TA-TAVI ondergingen. Het gebruik van 

TA-TAVI bij de inoperabele patiënt steunt momenteel dus niet op evidentie uit gerandomiseerd 

klinisch onderzoek.(46)  

Vanaf 12 november 2012 is er in België een financiële tegemoetkoming voorzien via het 

Bijzonder Solidariteitsfonds bij patiënten die niet in aanmerking komen voor een klassieke 

operatie onwille van anatomische redenen (porceleinen aorta, een belangrijke thoraxmisvorming, 

sequellen van radiotherapie en/of minstens twee voorafgaande sternotomieën). Deze 

tegemoetkoming bedraagt maximum 12 000 euro voor de plaatsing van de klep en alle 

Neyt. et al, 2012 
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toebehoren nodig voor de implantatie ervan en wordt niet gegeven bij de plaatsing van een 

tweede of derde klep.(48) 

3.5.2 Canada 
In een Canadese studie van Doble et al.(49) bestudeerde men de kosteneffectiviteit van TAVI aan 

de hand van gegevens uit de PARTNER trial, waarbij men de kosten van de operatie, de 

ziekenhuisopname en de complicaties berekende in de Canadese context. De resultaten waren 

gelijkaardig  aan die van Neyt et al., ondanks het feit dat een aantal parameters verschillend 

waren. Bij de inoperabele patiënten bedroeg de IKER 51 324 dollar per gewonnen QALY en 36 

458 dollar per gewonnen levensjaar. Bij de hoog-risicopatiënten zag men echter een daling van 

de QALY’s met 0,102 bij TAVI ten opzichte van AVR. De kosten per gewonnen levensjaar 

bedroeg  870 143 dollar voor TAVI ten opzichte van AVR. Er was bij de operabele hoog-risico 

patiënten dus een stijging van het aantal levensjaren met 0,0128, maar een daling van de QALY 

met 0,102. De auteurs besluiten dat de terugbetaling van TAVI momenteel enkel gerechtvaardigd 

is bij niet-operabele patiënten en enkel voor TF-TAVI.(49) 

 

3.5.3 Het Verenigd Koninkrijk 
In een studie van Watt et al.(50) onderzocht men de kosteneffectiviteit van TF-TAVI bij 

inoperabele patiënten in het Verenigd Koninkrijk. Men baseerde zich op de gegevens van 

COHORTE B van de PARTNER trial en de kosten die gehanteerd worden binnen het Verenigd 

Koninkrijk.  De IKER bedroeg 16 100 pond per gewonnen QALY. Een resultaat dat past binnen 

de bevindingen van de twee voorgaande studies.(50) 

 

3.5.4 De Verenigde Staten 
In drie studies wordt de kosteneffectiviteit van TAVI in de VS besproken. Twee ervan zijn van 

Reynolds et al., waarbij men  de kosteneffectiviteit van hoog-risico patiënten (Cohorte A) en 

inoperabele patiënten (cohorte B) in de PARTNER trial onderzocht heeft.(51, 52)  De derde 

studie is van Gada et al. waarin men aan de hand van patiënten uit observationele studies de 

kosteneffectiviteit van TAVI onderzocht heeft bij hoog-risico patiënten.(53) 

Reynolds et al. bestudeerden de resultaten van  cohorte B uit de PARTNER trial. De IKER van 

TAVI ten opzichte van standaardtherapie bedroeg 61 889 dollar (ongeveer 45 000 euro) per 

gewonnen QALY.  Dit is vergelijkbaar met de bevindingen uit de voorgaande studies. (52) 
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Een ander verhaal zien we echter bij de resultaten bij de hoog-risico patiënten uit cohorte A, 

waarbij TF-TAVI meer kosteneffectief blijkt te zijn dan in de bovenstaande studies.  

Onderstaande figuur toont de resultaten van de kosteneffectiviteitsanalyse. Bovenaan vergelijkt 

men  TF-TAVI met AVR, onderaan TA-TAVI met AVR. De stippellijn toont de bereidheid van 

de maatschappij om te betalen voor een behandeling. Deze lijn is arbitrair en ligt hier op 50 000 

dollar per gewonnen QALY.(51)  

 

De resultaten tonen dat 70,9 % van de 

patiënten die TF-TAVI ondergingen zich onder 

de aanvaardbare grens bevinden. Bij TA-TAVI 

bedraagt dit echter maar 7,1%. De auteurs 

vermoeden dat de lagere QOL bij de TA-TAVI 

patiënten te wijten is aan meer postoperatieve 

pijn, meer  complicaties bij de procedure en 

een beperkte ervaring van de chirurgen met 

TA-TAVI. (51) 

 Om TA-TAVI kosten-efficiënt te maken, zou 

de ES THV 15 000 dollar goedkoper moeten 

worden, besluiten de auteurs. Ze voegen hierbij 

toe dat de evidentie rond TA-TAVI momenteel 

te beperkt is om door de staat (gedeeltelijk) 

terugbetaald  te worden.  

Een grote beperking van deze studie is het feit 

dat men de kosteneffectiviteit slechts tot 1 jaar 

na de procedure berekend heeft.(51) 

 

In de derde studie van Gada et al. (53)  over de kosten-effectiviteit van TAVI in de VS bij hoog-

risico patiënten,  heeft men gegevens gebruikt van 8 observationele studies (4 over TAVI, 4 over 

AVR) om TAVI met AVR te vergelijken. In deze studie maakte men geen onderscheid tussen 

TF-TAVI en TA-TAVI. De onderstaande figuur toont de kosten-effectiviteit van TAVI en van 

Reynolds et al., 2012 
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AVR, die berekend werden aan de hand van de gegevens uit de studies en de kostprijzen in de VS 

voor de procedure, de ziekenhuisopname en de complicaties (figuur A: AVR en B: TAVI).(53) 

 

De ellips stelt het 95 % -betrouwbaarheidsinterval 

voor. De stippellijn stelt de bereidheid van de 

maatschappij voor om voor de procedure te 

betalen en bedroeg hier 100 000 dollar per QALY. 

Zowel de incrementele kosten als de gewonnen 

QALY’s  waren bij TAVI hoger. De IKER van 

TAVI ten opzichte van AVR bij hoog-risico 

patiënten  bedroeg in deze studie 52 773 dollar per 

gewonnen QALY. De auteurs besluiten dat TAVI 

bij hoog-risico-patiënten een aanvaardbaar 

alternatief is voor AVR. (53) 

 

 

 

 

4. Discussie 

4.1 De PARTNER trial 
Omdat de PARTNER trial tot nu toe de enige gepubliceerde gerandomiseerde klinische studie is, 

is het noodzakelijk om deze studie kritisch te evalueren. Van Brabandt et al. (17) onderzoeken in 

het artikel ‘TAVI: risky and costly’ in hoeverre de resultaten van de PARTNER trial in de 

praktijk kunnen worden toegepast. 

De exponentiele groei van TAVI in Europa wordt geïllustreerd door de cijfers uit 2011 van de 

“European Society of Cardiology” (ESC), waaruit blijkt dat het gebruik van TAVI in Europa 

verdrievoudigd is tussen 2009 en 2011 met een totaal van 18 372 ingrepen. Duitsland is 

verantwoordelijk voor 43 % van de ingrepen, Frankrijk voor 13 %, Italië voor 10 % en het 

Verenigd Koninkrijk samen met Ierland voor 7 %. De sterke toename van TAVI in Europa kan 

Gada et al., 2012 
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deels verklaard worden door het feit dat men in Europa voor de goedkeuring van  medische 

apparatuur geen toelating nodig heeft van de ‘European Medicine Agency’(EMA). Men heeft 

enkel het kwaliteitscertificaat nodig van Europa (CE-markering), waarbij men dus geen rekening 

houdt met de klinische evidentie rond het goedgekeurde toestel. De ES THV en de MCV kregen 

reeds in 2007 een CE-markering in Europa. In de VS keurde de “Food and Drug Administration” 

(FDA) de ES THV pas in 2011 goed. Dit mocht enkel transfemoraal gebeuren en bij patiënten die 

geen AVR konden ondergaan. In 2012 werd dit uitgebreid naar hoog-risicopatiënten en werd de 

transapicale toepassing ook toegelaten bij hoog-risico patiënten. Voor een goedkeuring van de 

FDA moet de werking aangetoond zijn in minstens 1 gerandomiseerde klinische studie, in dit 

geval dus de PARTNER trial. (17)  

Op 17 januari 2014 heeft de FDA de Medtronic Corevalve goedgekeurd voor patiënten die te 

zwak zijn om AVR te ondergaan. Men baseerde zich hierbij op voorlopige resultaten van de 

“Extreme RISK” studie van de US Medtronic Pivotal Trial, die nog niet gepubliceerd zijn. 

Belangrijk om te weten is dat de FDA geen rekening houdt met kosteneffectiviteit. (17)  

Van Brabandt et al.(17) beschrijven enkele tekortkomingen van de PARTNER trial op vlak van 

publicatiebias, gebrek aan datatransparantie, niet-gebalanceerde populatiekarakteristieken en 

onvolledige vermelding van belangenvermenging.  

De auteurs schrijven dat de relatief goede resultaten van de inoperabele patiënten (in vergelijking 

met de hoog-risico patiënten) in de PARTNER trial in twijfel kunnen getrokken worden. De FDA 

keurde een opvolgingsstudie goed van inoperabele patiënten die ofwel standaardtherapie (49 

patiënten) ofwel TAVI (41 patiënten) gingen ondergaan. De resultaten van deze studie zijn nooit 

gepubliceerd geweest, maar kwamen wel aan bod op een FDA-congres op 17 juli 2011. Hierbij 

bleek dat de 1-jaarsmortaliteit bij TAVI 34,4 % en bij de standaardgroep 21,6% bedroeg. Noch 

Edwards Lifesciences, noch het FDA en NEJM konden of wilden resultaten vrijgeven, wat 

volgens Van Brabandt et al.  geen ethische of correct wetenschappelijke beslissing is.(17) 

Van Brabandt et al. stelden bovendien vast dat de twee groepen in cohorte B van de PARTNER 

trial niet helemaal gebalanceerd waren. De standaardtherapiegroep had een iets hogere 

comorbiditeit: meer hartaanvallen in de voorgeschiedenis, meer patiënten met COPD, een hogere 

“logistic euroSCORE” en iets grotere “frailty”. (17) 

De hoofdonderzoeker van de PARTNER trial, Martin B. Leon, is de co-founder van 

“Percutaneous Valve Technologies”. In 2004 kreeg hij 6,7 miljoen euro bij de verkoop van zijn 
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bedrijf “PercutaneousValve Techonologies” aan Edwards Lifesciences. Dit staat vermeld in het 

NEJM-artikel van de PARTNER trial. Van Brabandt et al. merken hierbij op dat Martin B leon 

hierna nog drie maal geld heeft gekregen van het bedrijf bij drie mijlpalen: de eerste succesvolle 

behandeling van 50 patiënten, CE-goedkeuring in Europa en bij de gedeeltelijke FDA-

goedkeuring in de VS. Deze mijlpalen worden niet vermeld in het NEJM-artikel.(17) 

Een grote bezorgdheid bij de auteurs is het feit dat TA-TAVI veel gebruikt wordt in Europa bij 

inoperabele patiënten, ondanks het feit dat er in cohorte B van de PARTNER trial geen TA-TAVI 

werd toegepast. Van Brabandt et al. schrijven dat de sponsor van de PARTNER trial  niet toeliet 

dat TA-TAVI werd  onderzocht  bij inoperabele patiënten. (17) 

Deze vrees wordt versterkt door het vroegtijdige stoppen van de STACCATO-trial, waarbij men 

TA-TAVI vergeleek met AVR. (24) 

 

4.2 Mortaliteit 
Op vlak van mortaliteit werden er geen verschillen tussen TAVI en AVR waargenomen bij hoog-

risicopatiënten in de PARTNER trial en de verschillende meta-analyses. De 2-jaarsresultaten van 

cohorte B van de PARTNER trial toonden dat de mortaliteit na TAVI significant kleiner was in 

vergelijking met standaardtherapie, maar bleef toch hoog met een percentage van rond de 43 %. 

(26) In de studie van Jilaihawi et al. werd er geen verschil gezien in mortaliteit tussen de ES THV 

en de MCV.(36)  Khatri et al. en Jilaihawi et al. beschreven een hogere mortaliteit na TA-TAVI 

in vergelijking met TF-TAVI, net zoals bij cohorte A van de PARTNER trial. (36, 37) 

Vermoedelijk is dit verschil te wijten aan de verhoogde comorbiditeit bij patiënten die TA-TAVI 

ondergaan. Deze patiënten worden meestal geweigerd voor TF-TAVI onwille van een moeilijke 

vasculaire toegangsweg die geassocieerd is met een slechtere gezondheid van de patiënt. Bij 

correctie van de comorbiditeit zagen Khatri et al. immers geen verschil meer in mortaliteit tussen 

TA-TAVI en TF-TAVI.(37) 

 

4.3 Complicaties 
Bij de bespreking van de complicaties wordt er eerst  ingegaan op de neurologische complicaties 

en vervolgens op  de vier meest voorkomende complicaties na TAVI, beschreven door Khatri et 

al (37): permanente pacemakerimplantatie, vasculaire complicaties, nierfalen en paravalvulaire 
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aortaklepregurgitatie. Andere complicaties staan vermeld bij de resultaten en worden niet meer 

besproken in de discussie. 

 

4.3.1 Neurologische complicaties  
Het optreden van beroertes vormt momenteel een belangrijk probleem bij TAVI. In onderstaande 

tabel wordt de incidentie van beroerte na 1 jaar in een aantal belangrijke studies op een rij gezet. 

 Beroerte na 1 jaar 

COHORTE B 

PARTNER TRIAL 

(21) 

standaardtherapie 4,5 % 

TAVI 10,6 % 

COHORTE A 

PARTNER TRIAL 

(54) 

AVR totaal 4,3 % 

TF-groep 2,4 % 

TA-groep 10 % 

TAVI totaal 8,3 % 

TF-groep 6 % 

TA-groep 12 % 

TAVI (observationeel): Eggebrecht et al. (39) 5,2 % 

AVR (observationeel): Daneault et al.(55) en El Bardissi et al. (56) 1,5 % (55) tot 4 % 

(56) bij hoog-

risicopatiënten  

 

 Eggebrecht et al.(39) besluiten dat de neurologische incidenten bij TAVI veroorzaakt worden 

door embolen die vrijkomen tijdens ballonvalvuloplastiek en klepimplantatie en tijdens 

manipulatie van atherosclerotische plaques op de vaatwanden. Het risico op neurologische 

complicaties was significant verhoogd tijdens de vroege periode na TAVI  . Na deze periode zou 

het optreden van neurologische incidenten onafhankelijk zijn van de ingreep en niet verschillend 

zijn met AVR of standaardtherapie.(39). In cohorte A van de PARTNER trial kwamen 

neurologische complicaties in de eerste weken na de TAVI meer voor bij TF-TAVI en TAVI in 

het algemeen , maar niet bij TA-TAVI. (27)   

De incidentie van beroertes was lager in de observationele studies in vergelijking met de 

PARTNER trial. (40) Men zag zelfs in de meta-analyses van Wu et al, Cao et al. en Jilaihawi et 
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al. geen verschil in incidentie van beroerte tussen TAVI en AVR in de observationele studies. (7, 

35, 36) Dit zou volgens Eggebrecht et al. grotendeels te wijten zijn een onderrapportage van 

mineure neurologische incidenten in de observationele studies. (40) Een neurologisch incident of 

een transiënte ischemische aanval worden vaak op een verschillende wijze gediagnosticeerd en 

gedefinieerd, waardoor het minder makkelijk is om de cijfers van de verschillende studies met 

elkaar te vergelijken .  Eggebrecht et al. pleiten er daarom voor om in elke studie de VARC-

criteria (Valve Academic Research Consortium) toe te passen.(39) (57) Door gebruik te maken 

van deze standaardcriteria kan  men op een uniforme wijze tot een diagnose komen  en kan men 

de incidentie van de neurologische incidenten na TAVI beter in kaart brengen. Als men de 

resultaten van de PARTNER trial, Eggebrecht et al.(40) en recente studies (55, 56) over AVR bij 

hoog-risico patiënten  samenlegt, kan men besluiten dat TAVI meer risico geeft op neurologische 

incidenten dan AVR.  

In cohorte A van de PARTNER trial zagen we dat er minder neurologische complicaties waren 

na TA-TAVI in vergelijking met TF-TAVI.(22) Eggebrecht et al. beschreven een lagere 

incidentie van neurologische complicaties bij TA-TAVI met de ES THV(2,7%) en bij TF-TAVI 

met de MCV(3,1%), in vergelijking met TF-TAVI met de ES THV (4,2%). (39) 

Het gebruik van katheters met een dunnere diameter zoals bij de MCV en het vermijden van 

manipulaties in de arteriën zoals bij TA-TAVI lijken een mogelijke verklaring te bieden voor 

deze lagere incidentie van neurologische complicaties. De volgende studie lijkt dit echter tegen te 

spreken. Ghanem et al.(58) onderzocht de incidentie van cerebrale embolen aan de hand van 

“diffusion weighted” MRI tijdens TA- en TF-TAVI. Bij zowel TA-TAVI als bij TF-TAVI kon 

men bij twee derde van de patiënten cerebrale ischemische lesies vaststellen op MRI.  Men kon 

dus geen verschil in incidentie tussen beide toegangswegen vaststellen. In de studie vermoedt 

men dat de meeste embolen optreden tijdens ballon valvuloplastie en de klepimplantatie, maar de 

precieze pathofysiologie blijft onduidelijk. Er werd geen correlatie gevonden tussen de 

waarnemingen op MRI en de neurologische functie bij de patiënten. Kahlert et al. vonden in een 

gelijkaardige studie  eveneens geen correlatie tussen de lesies op MRI en de kliniek.(59)  Dit zou 

wijzen op een multifactoriële oorzaak van klinisch relevante embolen. Ghanem et al. besluiten 

dat er verder onderzoek moet gedaan worden om de techniek van TAVI en de katheters te 

optimaliseren en om systemen te evalueren die de hersencirculatie kunnen beschermen tegen 

embolen.(58)  
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Het lijkt dus voorlopig te vroeg om te besluiten dat TA-TAVI de kans op neurologische 

incidenten verkleint. De resultaten van de lopende gerandomiseerde studies zullen ons hier meer 

duidelijkheid over geven. 

 

4.3.2 Pacemakerimplantatie  
Hoewel de nood aan een pacemakerimplantatie niet significant meer voorkwam bij TAVI in de 

PARTNER trial, moet men rekening houden met de meta-analyses van Wu et al.(7) en Panchal et 

al.(34) Deze twee studies vermelden wel een significant verschil in de observationele studies, 

waarbij er meer nood was aan een pacemakerimplantatie na TAVI. (7, 34) Bovendien besluiten  

Khatri et al. in hun studie dat een hartgeleidingsblok de meest voorkomende complicatie was na 

TAVI .(37) Deze complicatie kwam  vijf maal meer voor bij de Medtronic Corevalve. (37) De 

resultaten van onder andere de US pivotal en SURTAVI trial zullen ons hier meer informatie 

over geven. Vermoedelijk speelt de ervaring van de cardiochirurg/interventioneel cardioloog ook 

een belangrijke rol. 

 

4.3.3 Vasculaire complicaties 
Een vasculaire complicatie was volgens Khatri et al. en Cao et al.  de tweede meest voorkomende 

complicatie na TAVI, en komt significant meer voor bij TAVI in vergelijking met AVR. (35, 37) 

De toegangsweg van de katheter speelt hierbij een belangrijke rol, want men ziet deze 

complicaties voornamelijk bij TF-TAVI, waarbij de ES THV meer problemen geeft dan de 

MCV.(44) De reden hiervoor is waarschijnlijk het verschil in diameter tussen de katheters : 22 F 

en 18 F. Met het gebruik van dunnere katheters (18 F en 19 F) bij de nieuwe Edwards SAPIEN 

XT ziet men immers minder vasculaire complicaties optreden.(45) Men kan dus verwachten dat 

de incidentie van vasculaire complicaties gaat verminderen naarmate men vorderingen maakt op 

vlak van procedurele technologie. Kodali et al. besluiten dat het optreden van een vasculaire 

complicatie de kans op mortaliteit significant verhoogde bij hoog-risico patiënten in cohorte A 

van de PARTNER trial. (60) 

 

4.3.4 Paravalvulaire aortaklepregurgitatie 
Wu et al. en Cao et al. besluiten dat paravalvulaire aortaklepregurgitatie significant meer 

voorkwam  na TAVI in vergelijking met AVR. (7, 35) Men zag geen verschillen tussen de 
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toegangswegen of type kleppen (37), wat erop wijst dat het probleem verbonden is aan de TAVI-

procedure zelf. Khatri et al. (37) schrijven hierbij dat de effecten hiervan op lange termijn niet 

goed gekend zijn. Als we echter naar de tweejaarsresultaten kijken van cohorte A van de 

PARTNER trial zien we dat zelfs een milde paravalvulaire aortaklepregurgitatie een hogere kans 

gaf op mortaliteit. (26) 

 

4.3.5 Nierfalen 
Acute nierinsufficiëntie was de vierde meest voorkomende complicatie na TAVI en komt 

significant meer voor bij TA-TAVI in vergelijking met TF-TAVI.(37)  Dit laatste zou te wijten 

zijn aan een hogere comorbiditeit bij de TA-groep. Wu et al. en Jilaihawi et al. zagen geen 

verschil in incidentie van acute nierinsufficiëntie tussen TAVI en AVR. (7, 36) 

Omdat acute nierinsufficiëntie de mortaliteit na TAVI sterk verhoogt, is het van belang dat de 

kans op deze complicatie nauwkeurig wordt ingeschat.(37) In de literatuur wordt niet consequent 

de peroperatieve en/of postoperatieve creatininewaarde vermeld. Hierdoor wordt het moeilijk om 

verschillende resultaten met elkaar te vergelijken. Genereux et al.(33) stellen voor om  de VARC-

criteria (zie vroeger) te gebruiken als gestandaardiseerd criterium om het risico op acute 

nierinsufficiëntie na TAVI in te schatten. Genereux et al. (33) benadrukken eveneens het belang 

van de leercurve van het operatieteam.  Ze stelden een verschil in incidentie van 50 % vast tussen 

de eerste helft en de tweede helft van hun studie.  Hoe minder bloedingen en vasculaire 

complicaties er immers  tijdens TAVI optreden, hoe kleiner het  risico is op acute 

nierinsufficiëntie. (33) 

 

4.4 Kosteneffectiviteit 
Men kan besluiten dat de resultaten uit de verschillende studies over kosteneffectiviteit min of 

meer overeenkomen bij de inoperabele patiënten. TF-TAVI zou bij deze patiënten kosteneffectief 

zijn en men kan een gedeeltelijke terugbetaling bij deze patiënten verantwoorden, zoals nu reeds 

in België gedaan wordt. De resultaten over de kosteneffectiviteit bij de hoog-risico patiënten zijn 

uiteenlopend. Opvallend hierbij is dat de twee studies uit de VS andere resultaten tonen, ten 

voordele van TF-TAVI,  in vergelijking met deze uit België en Canada. 

Omdat er nog maar 1 gerandomiseerde klinische studie is uitgevoerd, is het vermoedelijk veiliger 

om de terugbetaling bij hoog-risico patiënten nog niet door te voeren. Bovendien wordt een hoog-
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risico patiënt soms anders gedefinieerd per studie. Dit kan ervoor zorgen dat patiënten met een 

lager risico dan in de PARTNER trial TAVI ondergaan.  Het verlagen van de drempel voor TAVI 

zou immers vooruitlopen op de huidige evidentie.  Deze drempel zou men op Europees niveau 

kunnen gelijkschakelen tussen de verschillende landen, zodat men een meer uniforme en een  op 

evidentie gebaseerde aanpak krijgt van de hoog-risico patiënten met een aortastenose. De studie 

van Van Brabandt et al. toonden aan dat Europese goedkeuring van TAVI zich meer moet 

baseren op gerandomiseerde studies zoals het FDA, en niet enkel op de CE-markering.  Het is 

voorlopig wachten op de resultaten van nieuwe gerandomiseerde studies voordat men verdere 

veranderingen op beleidsniveau kan doorvoeren.  

 

4.5 De hoog-risico patiënt: evaluatie en standaardisatie 
Momenteel worden er twee score-systemen gebruikt om het preoperatieve risico van patiënt met 

een ernstige aortastenose te evalueren: de ‘logistic euroSCORE’ (LES) en de ‘Society of 

Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality score’ (STS-score). Een LES van  meer dan 20 % 

en een STS-score van meer dan 10 % worden in de meeste studies gebruikt om hoog-risico 

patiënten te screenen voor TAVI. De LES wordt het meest in Europa gebruikt, de STS-Score het 

meest in de Verenigde Staten. De STS-score wordt eveneens gebruikt in cohorte A van de 

PARTNER trial. (61) 

De risico inschatting van een patiënt is noodzakelijk omdat het een invloed heeft op de keuze 

tussen TAVI en AVR. Dit is eveneens belangrijk in het kader van de kosteneffectiviteit. 

Momenteel zijn deze score-systemen enkel bruikbaar om het pre-operatieve risico van AVR in te 

schatten, en niet van TAVI. Een aantal belangrijke parameters zoals de aanwezigheid sterk 

gecalcifieerde  (porceleinen) aorta,  bestraling van de thorax, leverdysfunctie en kanker, die veel 

voorkomen bij TAVI-patiënten, zijn afwezig in deze twee score-systemen.(61) 

 Uit verschillende studies is gebleken dat de STS-score superieur is aan LES (61) LES zou de 

absolute mortaliteit overschatten bij AVR in vergelijking met de STS-score.(62, 63) 

Sinds een aantal jaar bestaat er nu een opvolger voor de “Logistic euroSCORE” uit 1999: de 

EuroSCORE II. Nashef et al.(64) onderzochten of deze opvolger het operatieve risico 

nauwkeuriger kan berekenen bij patiënten die AVR ondergaan.  De auteurs besluiten dat de 

EuroSCORE II nauwkeuriger is dan de LES voor de berekening van de 30-dagen mortaliteit na 
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AVR. Het is echter nog altijd onvoldoende nauwkeurig om als score-systeem voor TAVI te 

fungeren   (64) (61).  

In de verschillende observationele studies stelt zich het probleem dat niet altijd de STS-score of 

LES wordt vermeld, waardoor een vergelijking van deze data moeilijker verloopt bij het maken 

van een meta-analyse. Jilaihawi et al.(36) stelden vast dat de STS-score in geen enkele 

observationele studie  over AVR vermeld werd. De LES werd slechts  bij zeven van de negentien 

van de observationele AVR-studies vermeld. In de TAVI-studies werd de LES frequent vermeld, 

terwijl de STS-score maar slechts in enkele studies vermeld werd. Jilaihawi et al. raden aan dat 

als men de resultaten van de verschillende observationele studies met elkaar wil vergelijken, men 

best zowel de STS-score als de LES vermeldt. (36) 

In 2011 heeft de Valve Academic Research Group (VARC) gestandaardiseerde definities van 

eindpunten voor TAVI gepubliceerd. Via dit initiatief tracht men onderzoekers aan te sporen om 

steeds dezelfde eindpunten te gebruiken zodat men de resultaten van de verschillende studies met 

elkaar kan vergelijken. De volgende eindpunten werden vermeld: acuut myocardinfarct, beroerte, 

bloeding, acute nierinsufficiëntie, vasculaire complicatie, werking van de klep en coronaire 

obstructie.(65)  

 

5. Besluit 
Deze literatuurstudie had als doel de behandeling van de aortaklepstenose door middel van 

percutane aortaklepimplantatie te evalueren . De belangrijkste elementen die werden besproken 

waren de mortaliteit en de complicaties na TAVI en de kosteneffectiviteit. Het vergelijken van 

TAVI met AVR of standaardtherapie was hierbij essentieel. Daarnaast werden de twee 

belangrijkste kleppen (ES THV en MCV) en de twee toegangswegen (transapicaal en 

transfemoraal) besproken.  

Tijdens het literatuuronderzoek werden er een aantal beperkingen in het onderzoek rond TAVI 

vastgesteld. Doordat TAVI een vrij recente techniek is zijn het aantal studies beperkt. Momenteel 

is er nog maar 1 gerandomiseerde klinische studie gepubliceerd. Het is momenteel wachten op de 

resultaten van andere  lopende gerandomiseerde klinische studies.  In de verschillende 

observationele studies ziet men vaak relatief kleine en heterogene patiëntenpopulaties (in 

vergelijking met AVR). Bovendien maakt men in de verschillende studies niet altijd gebruik van 
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dezelfde eindpunten en definities. Hierdoor is het vaak moeilijk om deze observationele studies 

met elkaar te vergelijken. In alle meta-analyses waren bijna alle gegevens afkomstig van de MCV 

en de ES THV en de  toegangswegen waren meestal transapicaal of transfemoraal. Resultaten 

over andere toegangswegen en kleppen waren slechts heel beperkt. 

Naast deze beperkingen in het onderzoek rond TAVI zijn er ook veel mogelijkheden in de 

toekomst. Als er meer resultaten zullen bekend zijn van nieuwe gerandomiseerde klinische 

studies en als men gebruik zal maken van dezelfde score-systemen en gestandaardiseerde 

eindpunten, dan zal men meer duidelijkheid krijgen over de rol van TAVI in de behandeling van 

aortaklepstenose. Door de  groeiende ervaring van de chirurgen/ interventionele cardiologen en 

het gebruik van nieuwere kleppen zoals de Edwards SAPIEN XT, zullen de complicaties na 

TAVI vermoedelijk afnemen. Het is momenteel Edwards Lifesciences dat de markt domineert. 

Als de MCV via gerandomiseerde klinische studies zoals de SURTAVI trial en de US Pivotal 

trial zijn nut zal bewezen hebben, dan zal de concurrentie tussen Medtronic en Edwards 

Lifesciences ongetwijfeld toenemen. Dit zal het onderzoek naar betere technieken stimuleren en 

zal de kostprijs ongetwijfeld doen dalen.  

In deze literatuurstudie werden enkele bezorgheden rond het gebruik van TAVI vastgesteld. In 

Europa is er nood aan een wetgeving die de indicaties voor TAVI baseert op basis van resultaten 

uit gerandomiseerde klinische studies. Momenteel is dit in de Verenigde Staten via de FDA veel 

strenger gereguleerd. De MCV komt bijvoorbeeld in Amerikaanse studies veel minder vaak voor 

in vergelijking met Europese studies, omdat er momenteel nog weinig evidentie over bestaat. 

Men moet vermijden dat men op een hellend vlak terechtkomt waarbij de indicaties van de hoog-

risico patiënt naar de laag-risico patiënt verschuiven, zonder te steunen op wetenschappelijk 

bewijs. Het gebruik van TA-TAVI bij inoperabele patiënten is hier een voorbeeld van. Dit kan zo 

ver gaan dat  men situaties krijgt waarbij patiënten zelf gaan kiezen om TAVI te ondergaan, 

omdat ze op die manier een zware operatie kunnen vermijden. Men mag bovendien niet uit het 

oog verliezen dat de resultaten van AVR bij patiënten ouder dan tachtig jaar met een middelmatig 

risico, goed te noemen zijn. AVR zal in de toekomst wellicht ook een technologische vooruitgang 

kennen.  

Waar men bij de hoog-risico patiënt de grens moet trekken tussen TAVI en AVR, zal de 

toekomst uitwijzen. 
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BIJLAGE I: voorbeelden van “tools” gebruikt in TF-TAVI. 
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Novaflex+ Delivery System 
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Retroflex Dilator Kit 
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BIJLAGE II: voorbeelden van verschillende kleptypes en klepgroottes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Edwards-SAPIEN Transcatheter Heart Valve 
(Edwards Lifesciences). (B) Edwards-SAPIEN XT 
Transcatheter Heart Valve (Edwards Lifesciences). 
(C) Medtronic CoreValve™ (Medtronic). 
 


