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een gids tijdens 
percutane hart
interventies
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Het groeiend aantal procedures en de 

toenemende complexiteit binnen de 

interventionele cardiologie hebben 

geleid tot een nieuwe subdiscipline 

binnen de cardiologie: de interventio-

nele echocardiografie. “De begeleiding 

van de interventie-cardioloog met 2D- 

en 3D-echografische beelden van het 

hart zorgt ervoor dat alle stappen 

van de procedure veilig en accuraat 

kunnen verlopen, aldus cardioloog dr.  

Philippe Bertrand.

Cardiologie

dr. Philippe Bertrand, cardioloog
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De behandeling van patiënten met 
structurele hartaandoeningen kende 
de afgelopen jaren een heuse revolutie, 
met een groeiend aantal interventies 
die tegenwoordig via percutane weg 
kunnen verlopen. Het gaat dan over 
procedures zoals een hartklepherstel 
of –vervanging die in het cathlab door 
een interventie-cardioloog uitgevoerd 
worden via een prik in de lies, zonder 
dat het hart stilgelegd of geopend 
wordt (zogenaamde ‘punctie-heelkun-
de’). De interventie-cardioloog wordt 
hierbij in real-time begeleid met 2D- en 
3D-echografische beelden van het hart 
zodat alle stappen van de procedure 
veilig en accuraat kunnen verlopen. Het 
groeiend aantal procedures en de toe-
nemende complexiteit hiervan hebben 
geleid tot een nieuwe subdiscipline 
binnen de cardiologie: de interventione-
le echocardiografie.
 
Het afgelopen decennium werd er bin-
nen het domein van de cardiologie een 

ongeziene technologische vooruitgang 
geboekt voor de aanpak van structu-
reel hartlijden. Interventies zoals een 
aortaklepvervanging, mitralisklepherstel 
of - vervanging, sluiting van het linker 
hartoortje, sluiting van een septumde-
fect (patent foramen ovale, PFO; atrium 
septum defect, ASD) of sluiting van een 
paravalvulaire kleplekkage kunnen in 
geselecteerde gevallen percutaan uit-
gevoerd worden via een prik in de lies. 
Het belangrijkste voordeel ten opzichte 
van klassieke heelkunde is dat de borst-
kas niet geopend wordt, en het hart niet 
stilgelegd of geopend dient te worden. 
Anders dan bij een klassieke ingreep, 
waarbij de chirurg onder rechtstreeks 
zicht aan het hart kan werken, kan de 
interventie-cardioloog de structuren in 
het hart niet rechtstreeks zien. Real-time 
beeldvorming van het actief, kloppend 
hart is daarom onmisbaar tijdens een 
percutane interventie. Deze beeldvor-
ming gebeurt doorgaans met behulp 
van echocardiografie, door een specia-

list in de cardiologie of cardio-anesthe-
sie die de interventie-cardioloog als het 
ware doorheen de procedure ‘gidst’.

Het arsenaal aan devices, technieken 
en indicaties voor percutane interventie 
neemt de laatste jaren exponentieel 
toe, en daarbij ook de complexiteit van 
de procedures. Steeds vaker wordt de 
interventionele beeldvorming daar-
om voorzien door een specialist in 
geavanceerde echocardiografie met 
doorgedreven kennis van structurele 
(klep)pathologie, de indicatiestelling, 
de types percutane devices, inclusief 
alle procedurele stappen en mogelij-
ke complicaties. Wereldwijd is er een 
stijgende vraag naar dergelijke ‘inter-
ventional cardiac imagers’, in die mate 
dat dit jaar o.a. de Europese vereniging 
voor cardiovasculaire beeldvorming 
(EACVI, European Association of Cardio-
vascular Imaging) de vereiste skills en 
benodigde training voor deze nieuwe 
cardiologische subdiscipline in detail 
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vastlegde. De interventionele echocar-
diografist wordt daarbij een centrale rol 
toebedeeld niet alleen tijdens, maar 
in belangrijke mate ook voor en na de 
percutane procedure (REF 1, 2). 

Patiënt selectie en pre-procedurele 
planning
De taken van de interventie-cardioloog 
en interventionele echocardiografist 
starten geruime tijd voor de ingreep. 
Centraal in de aanpak van structu-
reel hartlijden is immers om de juiste 
interventie aan de juiste patiënt aan te 
bieden, met aandacht voor de specifie-
ke anatomische kenmerken en klinische 
karakteristieken van de patiënt. Weke-
lijks worden patiënten met structureel 
hartlijden in ZOL daarom besproken 
binnen het multidisciplinair hartteam, 
bestaande uit collega’s cardiologie, 
cardiale heelkunde en anesthesie. Op 
basis van de preoperatieve beelden en 
de algemene klinische kenmerken van 
de patiënt wordt beslist welke procedu-
re en/of device een optimale oplossing 
zal geven.

Het is belangrijk om mee te geven dat 
voor een groot deel van de percutane 

procedures nog weinig lange-termijn-
resultaten bekend zijn, en dat voor 
jonge patiënten en patiënten met laag 
chirurgisch risico anno 2021 een klas-
sieke heelkundige ingreep de absolute 
voorkeur behoudt.

Wanneer er voor een percutane strate-
gie gekozen wordt, ligt er veel nadruk 
op de pre-procedurele planning. Een 
grondige voorbereiding is immers de 
helft van het werk, en doordat er tijdens 
de ingreep niet onder rechtstreeks zicht 
gewerkt wordt, moet er vooraf een 
duidelijk plan van aanpak zijn. Op basis 
van geavanceerde beeldvorming (echo-
cardiografie, CT en/of MRI) en gespeci-
aliseerde software-pakketten wordt op 
voorhand het type device, de gewenste 
maat van het device, en de optimale 
positionering gesimuleerd en gepland. 
In ZOL wordt bij complexe casussen 
gewerkt met innovatieve 3D computer-
simulatie (in samenwerking met o.a. het 
ingenieursbedrijf FEops uit Gent). Hierbij 
wordt het verwachte resultaat van een 
ingreep vooraf in detail gesimuleerd en 
zo nodig bijgestuurd, om een optimaal 
resultaat te bekomen tijdens de effec-
tieve ingreep.

Communicatie en teamwerk
Tijdens de percutane procedure is een 
eenduidige communicatie en vlotte 
verstandhouding tussen de interventi-
onele echocardiografist en de interven-
tie-cardioloog essentieel. Doorgedreven 
training van de interventionele echocar-
diografist in alle procedurele stappen 
is nodig om de interventie-cardioloog 
op efficiënte en veilige wijze doorheen 
de ingreep te ‘gidsen’. In ZOL is hier-
bij een verdere stroomlijning tussen 
beeldvorming en interventie aanwezig 
door gebruik te maken van fusie-beeld-
vorming tussen echografische beelden 
en fluoroscopische beelden (EchoNa-
vigator). Ten slotte is het de taak van de 
interventionele echocardiografist om 
waakzaam te blijven voor eventuele 
complicaties die tijdens een interventie 
kunnen optreden. Een tijdige detectie of 
preventie hiervan kan een groot verschil 
betekenen voor de patiënt.

Nazorg en opvolging
Daags na een ingreep via de lies wordt 
de stabiliteit en functie van het hartklep-
herstel of -vervanging, of van het afge-
sloten hartoor en/of gesloten hartdefect 
met echocardiografie gecontroleerd. 
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Hierbij is vanwege de echocardiografist 
steeds meer expertise en kennis van de 
procedures en devices vereist om een 
correcte inschatting te maken van het 
succes van een procedure. Een nauw 
contact en overleg tussen de behan-
delende cardioloog, de interventie-car-
dioloog en de interventionele echocar-
diografist blijft daarom ook van belang 
tijdens de verdere nazorg en opvolging 
van deze patiënten.

De toekomst van de percutane inter-
venties ziet er alvast veelbelovend uit. 
De innovatie staat niet stil, en er blijft 
veel onderzoek uitgaan naar betere 
technieken en apparatuur, naar meer 
hartproblemen die via de lies opge-
lost kunnen worden, naar verbeterde 
beeldvormingsmethodes en naar 
een verfijning van de preoperatieve 
planning en simulatie. Dit alles zal er 
op langere termijn toe leiden dat deze 
ingrepen via de lies op steeds veiligere 
en efficiëntere manier kunnen verlopen, 
en dat deze ‘punctie-ingrepen’ in de 
toekomst hopelijk ook voor jongere en 
lager-risico patiënten een waardevolle 
optie zullen zijn. 
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Over dr. Philippe Bertrand

Dr. Philippe Bertrand behaalde zijn art-
sendiploma met grote onderscheiding 
aan de KU Leuven in 2010, behaalde 
een doctoraat gefocust op de aanpak 
van hartkleplijden onder leiding van 
prof. dr. P. Vandervoort (ZOL/UHasselt) 
in 2016 en behaalde zijn erkenning in de 
Cardiologie in 2018.

Van 2018 t.e.m. 2020 vervolledigde 
hij een tweejarig Clinical & Research 
Fellowship aan het gerenommeer-
de Massachusetts General Hospital 
en Harvard Medical School  (Boston, 
VS) toegespitst op geavanceerde en 
interventionele echocardiografie, en de 
aanpak van hartkleppathologie. Hij was 
in Boston actief betrokken binnen het 

Heart Valve Team en begeleidde er tal 
van innovatieve percutane procedures 
met interventionele echocardiografie.

In ZOL legt hij zich naast algemene car-
diologie specifiek toe op geavanceerde 
en interventionele echocardiografie, 
en de aanpak/opvolging van patiënten 
met hartkleplijden.
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