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Chapter	2.	In	this	chapter,	we	present	a	large	retrospective	multi-center	experience	on	

94.693	patients	undergoing	cardiac	surgery	procedures	across	18	Italian	Centers.	During	

this	period,	0.9%	(859	patients)	underwent	a	post-operative	PPI.	More	than	30%	of	these	

patients	recovered	atrio-ventricular	conduction	and	this	event	occurred	within	months	

after	PPI	in	the	majority	of	patients.	Pacemaker	dependency	was	associated	with	higher	

mortality	compared	to	patients	with	recovery	of	atrio-ventricular	conduction.	Pre-oper-

ative	sinus	rhythm	with	normal	conduction	favored	freedom	from	pacemaker	depend-

ency	whereas	coronary	artery	bypass	grafting	and	aortic	valve	replacement	were	inde-

pendently	associated	with	pacemaker	dependency.		

	

Chapter	3.	Data	about	permanent	pacemaker	dependency	after	PPI	following	TAVI	re-

main	scarce	in	the	literature.	This	meta-analysis,	including	18610	patients	from	23	stud-

ies,	is	the	only-evidence	based	analysis	in	this	topic.	The	crude	incidence	of	PPI	was	17%,	

ranging	from	8.8%	to	32%	across	studies.	Up	to	50%	of	the	patients	with	post-TAVI	PPI	

exhibited	no	pacemaker	dependency	at	 1-year	 follow-up.	Pre-procedural	 right	bundle	

branch	block	and	use	of	self-expandable	prosthesis	were	associated	with	higher	rate	of	

PPI	dependency	at	1-year	follow-up.		

	

Chapter	4.	This	chapter	reports	the	experience	of	7479	patients	included	in	the	Nether-

lands	Heart	Registration	who	underwent	TAVI	in	the	Netherlands	between	years	2013	

and	2019.	The	incidence	of	post-TAVI	PPI	was	12%.	From	this	large	national	TAVI	regis-

try;	age,	weight	and	creatinine	serum	level	were	identified	as	predictors	for	post-TAVI	

PPI.	Procedure-related	factors	as	transfemoral	TAVI	approach	and	TAVI	post-dilatation	
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were	also	predictive	for	post-TAVI	PPI.	Male	sex	and	previous	aortic	valve	surgery	had	a	

protective	effect	on	post-TAVI	PPI.		

	

Chapter	5.	The	Netherlands	Heart	Registration	database	has	been	also	studied	in	this	

chapter	with	respect	to	post-operative	PPI	in	surgical	aortic	valve	replacement	patients.	

This	 analysis	 involved	 5600	 undergoing	 isolated	 surgical	 aortic	 valve	 replacement	

(SAVR)	between	2013	and	2019.	Crude	incidence	of	post-SAVR	PPI	was	4%.	Across	the	

time,	post-SAVR	significantly	increased.	Previous	cardiac	surgery,	extra-corporeal	circu-

lation	 time,	 vasopressor	 use	 and	 in-hospital	 cardiac	 conduction	 abnormalities	 were	

identified	as	predictors	for	post-SAVR	PPI.		

	

Chapter	6.	This	chapter	studies	the	discriminative	impact	of	sex	observed	in	TAVI	pa-

tients	with	respect	to	post-operative	PPI.	A	meta-analysis	is	conducted,	involving	35691	

women	undergoing	TAVI	 from	46	studies.	Female	sex	had	a	positive	 impact	on	post-

TAVI	PPI,	with	a	beneficial	risk	reduction	of	10%,	independently	of	age	or	ventricular	

function.	The	choice	of	the	device	influenced	this	result,	as	the	use	of	a	balloon-expand-

able	valve	in	women	could	attenuate	this	advantage.	Additionally,	this	study	identified	

a	reduction	of	women	undergoing	TAVI	during	the	last	10	years.		

	

Chapter	7.	In	this	chapter,	the	impact	of	the	implantation	mechanism	of	TAVI	prosthe-

sis	and	of	the	type	of	TAVI	prosthesis	on	post-TAVI	PPI	were	studied	across	a	unique	

network	meta-analysis	including	31	studies	from	the	current	literature.	The	lowest	rate	

of	post-TAVI	PPI	was	achieved	with	balloon-expandable	valves,	followed	by	self-expand-

able	valves	and	 finally	mechanically-expandable	valves.	Two	type	of	TAVI	prosthesis,	
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respectively	the	Acurate	and	the	Lotus	devices	resulted	in	the	lowest	and	the	highest	

rate	of	post-TAVI	PPI.	This	study	highlights	the	need	for	inclusion	of	devices	character-

istics	in	the	informed	consent	procedure	to	future	potential	TAVI	candidates.		

	

Chapter	8.	This	meta-analysis	studied	the	impact	of	bundle	branch	block	on	post-TAVI	

PPI.	 The	 study	 included	 36	 studies,	 analyzing	 both	 influence	 of	 right	 bundle	 branch	

block	 (RBBB)	 and	 left	bundle	branch	block	 (LBBB).	Cumulative	proportions	of	RBBB	

and	LBBB	were	9,2%	and	11,9%.	This	analysis	confirmed	the	negative	of	RBBB	on	post-

TAVI	PPI,	while	LBBB	demonstrated	no	influence	on	post-TAVI	PPI.	This	work	empha-

sizes	 the	role	of	electrophysiology-based	algorithmic	approach	 in	 the	selection	of	pa-

tients	undergoing	TAVI.		

	

Chapter	9.	In	this	chapter,	we	present	a	prospective,	randomized,	adaptive,	open-label	

trial	comparing	sutureless	aortic	valve	replacement	with	Perceval	(Su-AVR)	and	conve-

tional	stented	sutured	biosprosthesis,	with	respect	to	post-operative	PPI.	From	819	pa-

tients	enrolled	at	47	international	centers,	early	PPI	rates	were	10.4%	in	Su-AVR	(n=407)	

and	3.1%	in	SAVR	groups	(n=412).	The	PPI-prevalence	correlated	with	valve	size	XL	and	

preoperative	conduction	disturbances		in	the	Su-AVR	group,	while	no	predictors	were	

found	in	the	SAVR	cohort.	As	the	increased	rate	for	PPI	after	Perceval	Implant	appears	

to	be	valve	size-dependent,	improvments	in	patients’	selection	and	highlighted	inform	

consent	according	to	patients	and/or	devices	characteristics	are	mandatory.		
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Hoofdstuk	2.	Dit	hoofdstuk	betreft	een	grote	retrospectieve	studie	met	in	totaal	94.693	

patiënten	 die	 hartchirurgische	 ingrepen	 ondergingen	 in	 18	 Italiaanse	 centra.	 Tijdens	

deze	periode	kreeg	0,9%	(859	patiënten)	een	postoperatieve	PPI,	in	de	meeste	gevallen	

al	binnen	enkele	maanden.	In	meer	dan	30%	van	de	patiënten	herstelde	de	atrioventri-

culaire	geleiding	zonder	PPI.	Pacemakerafhankelijkheid	was	geassocieerd	met	een	ho-

gere	mortaliteit	 in	vergelijking	met	patiënten	met	herstel	van	atrioventriculaire	gelei-

ding.	Een	beschermende	factor	voor	pacemakerafhankelijkheid	was	preoperatief	sinus-

ritme	met	normale	geleiding,	terwijl	coronaire	bypasstransplantatie	en	aortaklepvervan-

ging	onafhankelijk	geassocieerd	waren	met	pacemakerafhankelijkheid.	

	

Hoofdstuk	 3.	 Gegevens	 over	 permanente	 pacemakerafhankelijkheid	 na	 PPI	 na	TAVI	

blijven	schaars	in	de	literatuur.	De	huidige	studie	betreft	de	eerste	meta-analyse	met	in	

totaal	18.610	patiënten	uit	23	verschillende	onderzoeken,	waarin	pacemakerafhankelijk-

heid	na	PPI	na	TAVI	onderzocht	werd.	De	ruwe	incidentie	van	PPI	was	17%,	variërend	

van	9%	tot	32%	in	alle	onderzoeken.	Tot	50%	van	de	patiënten	met	post-TAVI	PPI	ver-

toonden	geen	afhankelijkheid	van	een	pacemaker	na	1	jaar	follow-up.	Pre-procedureel	

rechterbundeltakblok	 en	 gebruik	 van	 “self-expandable”	 prothese	 waren	 geassocieerd	

met	een	hogere	mate	van	PPI-afhankelijkheid	na	1	jaar	follow-up.	

	

Hoofdstuk	4.	Dit	hoofdstuk	rapporteert	de	analyse	van	7.479	patiënten	opgenomen	in	

de	Nederlandse	Hartregistratie	die	tussen	2013	en	2019	een	TAVI	procedure	ondergingen	

in	Nederland.	De	incidentie	van	post-TAVI	PPI	was	12%.	Uit	deze	grote	nationale	TAVI-

register	zijn	leeftijd,	gewicht	en	creatinineserumspiegel	geïdentificeerd	als	voorspellers	

voor	post-TAVI	PPI.	Procedure	gerelateerde	factoren	zoals	transfemorale	benadering	en	
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TAVI	na	dilatatie	waren	ook	voorspellend	voor	post-TAVI	PPI.	Mannelijk	geslacht	en	

eerdere	aortaklepoperaties	hadden	een	beschermend	effect	op	post-TAVI	PPI.	

	

Hoofdstuk	5.	De	Nederlandse	Hartregistratie	database	is	ook	in	dit	hoofdstuk	bestu-

deerd	met	betrekking	tot	postoperatieve	PPI	bij	patiënten	met	chirurgische	aortaklep-

vervanging.	Deze	analyse	betrof	5.600	personen	die	een	geïsoleerde	chirurgische	aorta-

klepvervanging	(SAVR)	ondergingen	tussen	2013	en	2019.	De	ruwe	incidentie	van	post-

SAVR	PPI	was	4%.	 In	de	 loop	van	de	 tijd	nam	de	post-SAVR	aanzienlijk	 toe.	Eerdere	

hartchirurgie,	extracorporale	circulatietijd,	gebruik	van	vasopressoren	en	ritmestoornis-

sen	tijdens	opname	bleken	voorspellers	voor	post-SAVR	PPI.	

	

Hoofdstuk	 6.	 Dit	 hoofdstuk	 beschrijft	 de	 discriminerende	 invloed	 van	 geslacht	 bij	

TAVI-patiënten	met	betrekking	tot	postoperatieve	PPI.	Een	meta-analyse	over	 35.691	

vrouwen	 die	 TAVI	 ondergingen	 uit	 46	 onderzoeken	werd	uitgevoerd.	 Vrouwelijk	 ge-

slacht	had	een	positieve	invloed	op	post-TAVI	PPI,	met	een	gunstig	risicoreductie	van	

10%,	onafhankelijk	van	leeftijd	of	ventriculaire	functie.	De	keus	van	het	implantaat	was	

van	invloed	op	dit	resultaat,	omdat	het	gebruik	van	een	door	een	ballon	uitzetbare	klep	

bij	vrouwen	dit	voordeel	zou	kunnen	verminderen.	Bovendien	bleek	uit	deze	studie	dat		

het	aantal	vrouwen	dat	een	TAVI	onderging	verminderde	gedurende	de	laatste	10	jaar.	

	

Hoofdstuk	7.	In	dit	hoofdstuk	werd	de	impact	van	het	implantatiemechanisme	van	een	

TAVI-prothese	 en	 van	 het	 type	 TAVI-prothese	 op	 post-TAVI	 PPI	 bestudeerd	 via	 een	

uniek	netwerk	meta-analyse,	met	31	studies	uit	de	huidige	literatuur.	Het	laagste	per-

centage	post-TAVI	PPI	werd	bereikt	met	“balloon-expandable”	kleppen,	gevolgd	door	
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“self-expandable’	kleppen	en	tenslotte	“mechanically-expandable”	kleppen.	Twee	typen	

TAVI-prothesen,	namelijk	de	Acurate-	en	de	Lotus-apparaten,	resulteerden	in	het	laag-

ste	en	het	hoogste	percentage	post-TAVI	PPI	respectievelijk.	Deze	studie	benadrukt	de	

noodzaak	voor	het	opnemen	van	klepkenmerken	voor	geïnformeerde	toestemming	voor	

toekomstige	potentiële	TAVI-kandidaten.	

	

Hoofdstuk	8.	In	deze	meta-analyse	wordt	de	impact	van	bundeltakblok	op	post-TAVI	

PPI	beschreven.	De	studie	omvatte	36	onderzoeken,	waarbij	zowel	de	invloed	van	een	

rechter	bundeltakblok	(RBBB)	als	een	linker	bundeltakblok	(LBBB)	werd	geanalyseerd.	

De	cumulatieve	verhoudingen	van	RBBB	en	LBBB	waren	9%	en	12%.	Deze	analyse	be-

vestigde	het	nadelige	effect	van	een	RBBB	op	post-TAVI	PPI,	terwijl	LBBB	geen	invloed	

aantoonde	op	post-TAVI	PPI.	Dit	werk	benadrukt	de	rol	van	op	elektrofysiologie	geba-

seerde	algoritmische	benadering	bij	de	selectie	van	patiënten	die	een	TAVI	ondergaan.	

	

Hoofdstuk	 9.	 In	 dit	 hoofdstuk	 presenteren	 wij	 een	 prospectieve,	 gerandomiseerde,	

adaptieve,	open-label	studie	waarin	aortaklepvervanging	zonder	hechtingen	wordt	ver-

geleken	met	Perceval	(Su-AVR)	en	de	conventionele	“stented”	en	gehechte	bioprothese,	

met	betrekking	tot	postoperatieve	PPI.	Van	819	patiënten	die	deelnamen	aan	47	inter-

nationale	 centra,	waren	 vroege	 PPI-percentages	 10,4%	 in	Su-AVR	 (n=407)	 en	 3,1%	 in	

SAVR-groepen	(n=412).	De	PPI-prevalentie	correleerde	met	klepmaat	XL	en	preopera-

tieve	geleidingsstoornissen	in	de	Su-AVR-groep,	terwijl	er	geen	voorspellers	werden	ge-

vonden	in	het	SAVR-cohort.	Aangezien	het	verhoogde	percentage	van	een	PPI	na	Per-

ceval	klep	afhankelijk	lijkt	te	zijn	van	de	klepgrootte,	zijn	verbeteringen	in	de	selectie	

van	patiënten	en	adequate	informatie	naar	de	patiënten	verplicht.	

 
 

 
	

	

	

	
	

 	




