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CHAPTER 10
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FUTURE PERSPECTIVES
This thesis has demonstrated  that the incidence of infective endocarditis is rising. 

Despite great advances in imaging modalities, antibiotic treatment and surgical 

technique we have not been able to reduce mortality in this devastating disease 

and it still ranks amongst the most lethal infectious diseases in the western world. 

Future studies should focus on early detection and novel imaging modalities. An 

example of this is the use of Positron Emission Tomography (PET). The PET scan is 

increasingly being used to detect prosthetic valve endocarditis at an early stage. 

Hopefully this will develop further and as such will influence prognosis through 

a mechanism of early detection of possible complications and prompt surgical 

intervention. 

The ever ongoing debate on whether chemoprophylaxis is useful in preventing 

infective endocarditis should also be settled. However, as this debate has been 

going on for many years already I greatly fear it might never be completely settled 

at all. The evidence in favor of chemoprophylaxis is robust. The evidence against 

chemoprophylaxis is robust as well. Possibly a future randomized controlled trial 

will bring forth enough evidence to make sound recommendations on this subject. 

Infectious endocarditis has a very high mortality, even more so in the population 

affected in general hospitals. The reasons for this phenomenon are unclear. As most 

studies concentrate on tertiary centers, general hospitals are underrepresented in 

previous literature and there is selection bias. This may be the key in improving 

outcome; perform more studies in general hospitals in an all-comer real world 

population.  

The treatment of cardiogenic shock is difficult. VA-ECMO may be a solution for 

this problem. A randomized controlled trial in a similar fashion as the IABP-SHOCK 

trial may provide answers. In facilitating high risk percutaneous intervention it can 

be used safely and effectively. A head to head comparison with other mechanical 

circulatory support devices, such as the Impella  device, may determine the best 

strategy. Future studies should concentrate on drawing conclusions from making 

such a comparison. 

Another issue that needs to be addressed is how to reduce afterload for the left 

ventricle when patients are on VA-ECMO. Current strategies are the concomitant 
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use of ECMO and Impella or ECMO and IABP. Both seem to influence outcome in 

a positive way. Animal studies, preferably with LV pressure volume loops should 

(could?) confirm the best strategy. Future human studies should confirm the 

animal results and provide an answer to the question: what is the best strategy in 

mechanical circulatory support?

However we must not forget that it is not all roses when it comes to ECMO as 

a means for circulatory support. The outcome in patients who receive ECMO 

support after cardiac surgery for infective endocarditis is disappointing, to put it 

mildly. This echoes the result of other studies in this thesis that despite medical 

progress we still struggle to treat this devastating infectious disease. 

In all, this thesis answers some question but raises more. It is my great desire to 

answer these questions in the future. 

 

NEDERLANDS SAMENVATTING 
Het voor u liggende proefschrift getiteld “Intra-cardiale infecties, coronaire 

interventies en mechanische circulatoire ondersteuning” handelt over de volgende 

zaken:

In het eerste hoofdstuk wordt de opbouw van het proefschrift uitgelegd. Daarna 

wordt in het tweede hoofdstuk van het proefschrift beschreven hoe de uitkomst 

is van patiënten met infectieuze endocarditis die zich in een algemeen ziekenhuis 

presenteren. Het meeste onderzoek naar endocarditis vindt plaats in tertiaire 

centra en dat kan de uitkomst in deze groep patiënten vertekenen. We zien 

dat patiënten in algemene ziekenhuizen die zich presenteren een veel hogere 

mortaliteit hebben dan vergelijkende studies in tertiaire ziekenhuizen. Ook zien 

we dat vrouwelijke patiënten, patiënten met een kunstklep en oudere patiënten 

het aanzienlijk slechter doen. Daarnaast toont deze studie aan dat een infectieuze 

endocarditis met een Staphylococcus  Aureus bacterie een gecompliceerder 

beloop kent dan endocarditis veroorzaakt door andere bacteriën. 

Het derde hoofdstuk is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt 

aangetoond dat sinds de versoepelingen van en endocarditis profylaxe richtlijnen 

in 2009 we een toename zien van het aantal gevallen van infectieuze endocarditis. 
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Deze toename is meer dan op de eerdere historische trend te verwachten was en 

zou dus verband kunnen houden met de versoepeling van die eerder genoemde 

profylaxe richtlijnen. Daarnaast zien we gelijktijdig met deze versoepeling een 

toename van het aantal Streptokok remedieerde endocarditis en dit is juist de 

bacterie waarvoor de profylaxe wordt gegeven. In het tweede deel van hoofdstuk 

drie wordt een pleidooi gehouden voor het opnieuw overwegen van de indicatie 

van en profylaxe om zo de stijging van het aantal gevallen van endocarditis tot 

staan te brengen. 

In hoofdstuk vier wordt een nieuwe strategie beschreven om patiënten te 

behandelen met een pacemaker infectie die gelijktijdig van deze pacemaker 

afhankelijk zijn. Bij deze patiënten wordt in een sessie de geïnfecteerde 

endovasculaire pacemaker verwijderd waarna er een epicardiale pacemaker 

draad op het hart wordt geplaats om zo de pacing te borgen. De peri-procedurele 

complicaties zijn laag een deze techniek blijkt effectief, veilig en toepasbaar te zijn. 

In hoofdstuk vijf wordt een studie beschreven naar de incidentie en uitkomst van 

endocarditis van de aortklepprothese na trans-katheter aortaklep vervanging. 

Deze studie, uitgevoerd in negen ziekenhuizen laat zien dat hoewel de incidentie 

laag is de uitkomst in deze groep patiënten slecht is. 

 Hoofdstuk zes is wederom opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt een 

groep patiënten beschreven die infectieuze endocarditis hebben en ten gevolgen 

van ernstig acuut hartfalen behandeld moeten worden met extra corporele 

membraan oxygenatie. De uitkomst in deze groep patiënten is slecht en het is de 

vraag of deze nieuwe techniek toepassing heeft in deze specifieke populatie. Het 

tweede deel van hoofdstuk zes laat een patiënt zien waarin door middel van trans 

thoracale echo een repositie van de veno veneuze extra corporele membraan 

oxygenatie canule heeft plaatsgevonden met verbetering van de klinische conditie 

van de patiënt. 

Hoofdstuk zeven beschrijft hoe veno-arteriele extra corporele membraan 

oxygenatie gebruikt kan worden bij patiënten in cardiogene shock tijdens een ST-

elevatie myocard infarct. Door het toepassen van deze techniek kan een hogere 

overleving dan voorspeld worden bereikt, zelf als patiënten in een reanimatie 

setting komen. Mogelijk is de beschreven techniek en strategie een alternatief 

voor de intra-aortale ballon pomp die inmiddels een groot deel van zijn indicatie is 

kwijt geraakt in de behandeling van cardiogene shock. 
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Hoofdstuk 8 beschrijft het gebruik van veno-arteriele extra corporele membraan 

oxygenatie als ondersteuning van het hart gedurende electieve hoog risico 

percutane interventies aan de coronair arteriën. De uitkomst in deze groep 

patiënten is goed en deze strategie van mechanische ondersteuning is vellig en 

effectief. 

Het laatste hoofdstuk behandeld het gebruik van veno-arteriele extra corporele 

membraan oxygenatie in combinatie met een intra-aortale ballon pomp en 

vergelijking met veno-arteriele extra corporele membraan oxygenatie alleen 

in de behandeling van cardiogene shock bij ST-elevatie myocardinfarct. Omdat 

veno-arteriele extra corporele membraan oxygenatie de afterload van de linker 

kamer verhoogd zou de dit uitkomst negatief kunnen beïnvloeden bij deze groep 

patiënten. Als er gelijktijdig een intra-aortale ballon pomp gebuikt wordt verlaagt 

dit de afterload van de linker kamer en zou dit de uitkomst positief kunnen 

beïnvloeden. Dit blijk dan ook uit de laatste studie van dit proefschrift. 

 




