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neDeRlanDse saMenVaTTInG

Introductie (Hoofdstuk 1)
Symptomatisch ernstige aortaklepstenose is geassocieerd met een gemiddelde over-
leving van 2 tot 3 jaar. Een chirurgische aortaklepvervanging is in ongeveer een derde 
van de patiënten niet mogelijk vanwege de hoge operatieve risico’s. Dit geldt met name 
voor kwetsbare oudere patiënten die vaak ook aan andere ziektebeelden lijden zoals 
een slechte hartfunctie of longziekte. In 2007 werden twee transcatheter hartkleppen 
goedgekeurd op de Europese markt. Deze worden gebruikt voor transcatheter aortaklep 
implantatie (TAVI). Bij TAVI wordt er een nieuwe aortaklep geïmplanteerd via de bloed-
baan, meestal via de slagader in de lies. Dit is een minder ingrijpende techniek dan 
chirurgie.

Sinds de intrede van TAVI, worden meer patiënten succesvol behandeld voor 
aortaklepstenose waardoor hun kwaliteit van leven en overlevingskans toenemen. Er 
zijn veel technische verbeteringen verricht, en de techniek wordt nu ook bij minder 
hoog-risicopatiënten toegepast. Desondanks, blijft TAVI geassocieerd met mortaliteit-
verhogende complicaties zoals bloeding, trombose of embolie, hart geleidingsstoornis-
sen, en paravalvulair lek.

Het onderzoek in dit proefschrift had als doelstelling de klinische uitkomsten na TAVI te 
verbeteren. Enerzijds door optimalisatie van antistolling (anticoagulantia en anti(bloed)
plaatjes therapie) (Deel 1). Anderzijds door het verkennen van vertrekpunten voor indi-
vidualisatie van behandelstrategieën (Deel 2), door rekening te houden met patiënt en 
procedurele factoren, hart geleidingsstoornissen, en paravalvulair lek.

Deel 1: anticoagulantia en antiplaatjestherapie
De incidenties van trombose/embolieën en bloedingen na TAVI zijn hoog. Een hersen-
infarct treedt op in 1% tot 8%, en een ernstige bloeding in 3% tot 15% van de patiënten 
in het eerste jaar na TAVI. Een antitrombotische behandeling is nog niet voldoende 
onderzocht. De klinische richtlijnen van voor 2020 suggereren om naast aspirine, het an-
tiplaatjes middel clopidogrel voor te schrijven gedurende de eerste 3 tot 6 maanden na 
TAVI. Voor patiënten met atriumfibrilleren, voor wie orale anticoagulantia geïndiceerd 
zijn, raden zij een vitamine K antagonist aan met of zonder aspirine of clopidogrel. De 
rationale voor de toevoeging van antiplaatjes therapie, in de meeste gevallen clopido-
grel, is het voorkomen van trombose/embolie. Er is echter geen data beschikbaar over 
de effectiviteit en veiligheid van deze strategieën in patiënten die een TAVI ondergaan.



368

Huidig antitrombotisch landschap
In Hoofdstuk 2 beschrijven we het lokale beleid met betrekking tot de anticoagulantia 
en antiplaatjes behandelingen in Nederlandse ziekenhuizen die TAVI aanbieden. We 
interviewden 14 ervaren TAVI-uitvoerende cardiologen of chirurgen. In patiënten zonder 
een indicatie voor orale anticoagulantia werd aspirine in 100% en bijkomend clopido-
grel in 92.6% voorgeschreven. Clopidogrel werd gedurende 3 maanden voorgeschreven 
in twee derde van de gevallen. Een minderheid baseerde de duur van clopidogrel op het 
type van de transcatheter hartklep die men implanteerde. De afwezigheid van klinische 
data resulteerde in een variabel beleid in Nederlandse ziekenhuizen.

In Hoofdstuk 3 geven we een overzicht van alle beschikbare data op het gebied van anti-
trombotische behandeling na TAVI. Wegens gebrek aan grote gerandomiseerde klinische 
studies, baseren wij ons op studies die zijn uitgevoerd in andere populaties. Adviezen 
zijn daarom onder voorbehoud. Totdat de resultaten van lopende studies bekend wor-
den, dient antiplaatjestherapie in plaats van orale anticoagulantia middels een vitamine 
K antagonist overwogen te worden als primaire behandeling. Een enkel antiplaatjes-
middel in plaats van een combinatie, zogenaamde duale antiplaatjestherapie, heeft de 
voorkeur. Duale therapie dient overwogen te worden in patiënten met een recent acuut 
coronair syndroom, complexe coronaire stentplaatsing, grote aortaboog atheromen, 
of een eerder niet-cardioembolisch herseninfarct. In patiënten met atriumfibrilleren is 
een vitamine K antagonist geindiceerd. Complementaire antiplaatjestherapie bij deze 
patiënten lijkt enkel zinvol in geval van een recent acuut coronair syndroom, uitgebreide 
of recente coronaire stentplaatsing, of grote aortaboog atheromen. Direct-agerende 
orale anticoagulantia kunnen worden overwogen indien orale anticoagulantia zijn 
geïndiceerd in afwezigheid van contra-indicaties. Een vitamine K antagonist is geïndi-
ceerd bij klinische kleptrombose. De rol van een vitamine K antagonist bij subklinische 
kleptrombose in onduidelijk.

Complementaire antiplaatjestherapie
Het toevoegen van clopidogrel resulteert in een toegenomen bloedplaatjesinhibitie en 
vermindert het risico op trombose na coronaire stentplaatsing. Het is niet geweten of 
clopidogrel een vergelijkbaar effect heeft bij patiënten die een TAVI ondergaan.

In Hoofdstuk 4 evalueren wij het effect van een oplaaddosis clopidogrel voorafgaand aan 
TAVI. Van de 802 patiënten geïncludeerd in de BRAVO-3 studie, ontvingen 294 patiënten 
een oplaaddosis en 508 patiënten geen oplaaddosis clopidogrel. Een oplaaddosis in 
vergelijking met geen oplaaddosis clopidogrel, was geassocieerd met een gelijkaardige 
incidentie van een ernstig cardiovasculair voorval (dood, hartinfarct, of herseninfarct) 
(8% in beide gevallen). Er waren geen verschillen in bloeding na correctie voor mogelijke 
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confounders. Dit kan het gevolg zijn van selectiebias of te weinig power. Ondanks dat de 
analyse vooraf vastgesteld was, was er niet gepowered volgens wel/geen oplaaddosis.

In Hoofdstuk 5 beschrijven we de rationale en het ontwerp van de POPular TAVI studie. 
POPular TAVI is een gerandomiseerde, open-label, multicenter studie. Zij heeft als 
hypothese dat monotherapie met aspirine of orale anticoagulantia na TAVI veiliger is 
dan de toevoeging van clopidogrel voor 3 maanden, zonder het netto klinisch voor-
deel of de effectiviteit negatief te beïnvloeden. In cohort A worden patiënten zonder 
indicatie voor orale anticoagulantia 1:1 gerandomiseerd naar enkel aspirine of aspirine 
met clopidogrel. In cohort B worden patiënten die orale anticoagulantia gebruiken 1:1 
gerandomiseerd naar enkel orale anticoagulantia of orale anticoagulantia met clopido-
grel. De primaire uitkomsten zijn bloeding en niet-procedurele bloeding. De secundaire 
uitkomst 1 is een samenstelling van cardiovasculaire dood, niet-procedurele bloeding, 
hartinfarct, of herseninfarct. Het is een samenstelling van zowel ischemische events als 
bloedingen, bedoeld om het netto klinisch voordeel te weerspiegelen. De secundaire 
uitkomst 2 is een samenstelling van cardiovasculaire dood, hartinfarct, of een ische-
misch herseninfarct. Het is een samenstelling van enkel ischemische events, bedoeld 
de effectiviteit te weerspiegelen. De uitkomsten worden geanalyseerd op 1 jaar na TAVI; 
de primaire uitkomsten worden getest op superioriteit, de secundaire uitkomsten op 
non-inferioriteit. De studie omvat 978 patiënten.

In Hoofdstuk 6 rapporteren we de resultaten van cohort B van de POPular TAVI (N=313). 
Een bloeding trad op in 21.7% van de patiënten met enkel orale anticoagulantia en 
in 34.6% van de patiënten met orale anticoagulantia en clopidogrel (risk ratio, 0.63; 
95% betrouwbaarheidsinterval, 0.43 tot 0.90; P=0.01). Een niet-procedurele bloeding 
trad op in respectievelijk 21.7% en in 34.0% van de patiënten (risk ratio, 0.64; 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 0.44 tot 0.92; P=0.02). De secundaire uitkomst 1 trad op in 
respectievelijk 31.2% en 45.5% van de patiënten (verschil, −14.3 percentage punten; 
95% betrouwbaarheidsinterval voor non-inferioriteit, −25.0 tot −3.6; risk ratio, 0.69; 95% 
betrouwbaarheidsinterval voor superioriteit, 0.51 tot 0.92). De secundaire uitkomst 2 
trad op in respectievelijk 13.4% en 17.3% van de patiënten (verschil, −3.9 percentage 
punten; 95% betrouwbaarheidsinterval voor non-inferioriteit, −11.9 tot 4.0; risk ratio, 
0.77; 95% betrouwbaarheidsinterval voor superioriteit, 0.46 tot 1.31). Concluderend, 
bij patiënten met een indicatie voor orale anticoagulantia verminderde het gebruik van 
orale anticoagulantia monotherapie het aantal bloedingen in vergelijking met de com-
binatie met clopidogrel. Het verminderde tevens het optreden van het gecombineerd 
eindpunt bloedingen en ischemische events, gedreven door een verminderd aantal 
bloedingen. Behandeling zonder clopidogrel was non-inferieur aan combinatietherapie 
voor het gecombineerd eindpunt van ischemische events.
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In Hoofdstuk 7 rapporteren we de resultaten van cohort A van de POPular TAVI (N=665). 
Een bloeding trad op in 15.1% van de patiënten met enkel aspirine en in 26.6% van de 
patiënten met aspirine en clopidogrel (risk ratio, 0.57; 95% betrouwbaarheidsinterval, 
0.42 tot 0.77; P<0.01). Een niet-procedurele bloeding trad op in respectievelijk 15.1% en 
24.9% van de patiënten (risk ratio, 0.61; 95% betrouwbaarheidsinterval, 0.44 tot 0.83; 
P=0.01). De secundaire uitkomst 1 trad op in respectievelijk 23.0% en 31.1% van de 
patiënten (verschil, −8.2 percentage punten; 95% betrouwbaarheidsinterval voor non-
inferioriteit, −14.9 tot −1.5, P<0.01; risk ratio, 0.74; 95% betrouwbaarheidsinterval voor 
superioriteit, 0.57 tot 0.95, P=0.054). De secundaire uitkomst 2 trad op in respectievelijk 
9.7% en 9.9% van de patiënten (verschil, −0.2 percentage punten; 95% betrouwbaar-
heidsinterval voor non-inferioriteit, −4.7 tot 4.3, P<0.01). Concluderend, bij patiënten 
zonder een indicatie voor orale anticoagulantia verminderde aspirine monotherapie het 
optreden van bloedingen en het optreden van het gecombineerd eindpunt bloedingen 
en ischemische events in vergelijking met aspirine met clopidogrel. Aspirine monothe-
rapie was non-inferieur aan aspirine met clopidogrel voor het gecombineerd eindpunt 
van ischemische events.

In Hoofdstuk 8 wordt er nader ingegaan op limitaties van de POPular TAVI studies. Een 
van de limitaties is dat er mogelijk onvoldoende power was voor de detectie van een 
verschil in ischemische events. Om de statistische power te vergroten, verrichtten we 
een meta-analyse op individueel patiëntniveau van alle gerandomiseerde studies die 
aspirine vergeleken met aspirine met clopidogrel. Dit is beschreven in Hoofdstuk 9. In 
totaal werden er 1,086 patiënten geïncludeerd uit 4 studies. In de aspirine monotherapie 
was er sprake van een lager aantal bloedingen, zonder een verhoogd risico op hersenin-
farct, myocardinfarct of overlijden. Op basis van bovenbeschreven resultaten adviseren 
de richtlijnen van de European Society of Cardiology (ESC) van 2021 antiplaatjes mono-
therapie na TAVI in patiënten zonder indicatie voor orale anticoagulantia (klasse I, level 
of evidence A).

Deel 2: Individualisatie van Behandelstrategieën
Sommige risicofactoren voor ongunstige uitkomsten worden door de behandeling mid-
dels TAVI beïnvloed, andere riscofactoren interageren met het type procedure. In het 
tweede deel van dit proefschrift bieden we aangrijpingspunten om patiënten/procedu-
res te stratificeren ter verbetering van klinische uitkomsten na TAVI.

Patiënt en Toegangsweg
In Hoofdstuk 10 beschrijven we de effecten van veranderingen in de nierfunctie in relatie 
tot klinische uitkomsten, 2 jaar na TAVI. Van de 639 geïncludeerde patiënten, had 15% 
een verbeterde nierfunctie, 75% een stabiele nierfunctie, en 10% acute nierfunctiestoor-
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nissen na TAVI. In vergelijking met een stabiele nierfunctie, leidde een acute nierfunctie-
stoornis tot een hoger risico op 2-jaars mortaliteit (hazard ratio 3.69, 95% betrouwbaar-
heidsinterval 2.43 tot 5.62). Een verbeterde nierfunctie daarentegen, was geassocieerd 
met een verlaagde mortaliteit (hazard ratio 0.53, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.30 tot 
0.93). Deze effecten waren onafhankelijk van de nierfunctie voorafgaand aan de TAVI. 
Verder onderzoek naar de rol van een verbeterde nierfunctie is noodzakelijk.

De nierfunctie wordt normaliter uitgedrukt middels het serum creatinine niveau en de 
urineproductie. Er is echter een vertraging tussen het optreden van nierschade en de 
toename van creatinine. In Hoofdstuk 11 onderzochten wij de rol van proteïnurie na TAVI 
als een vroege biomarker voor nierfunctie veranderingen. We verzamelden plasma en 
midstream urine specimens van 133 patiënten in de POPular TAVI studie voor TAVI en op 
6, 24, 48, en 72 uur na TAVI. Matig tot ernstige proteïnurie op baseline was aanwezig in 
82% van de patiënten en dit verminderde met 20% na TAVI. Proteïnurie was niet geas-
socieerd met klinische uitkomsten maar de studie was te klein om hier een definitieve 
uitspraak over te doen.

In Hoofdstuk 12 evalueerden we de associatie van de echocardiografisch bepaalde 
kans op pulmonale hypertensie met klinische uitkomsten in een retrospectieve studie. 
Pulmonale hypertensie is geassocieerd met mortaliteit, maar de diagnose geschiedt 
middels invasief onderzoek met bijbehorende risico’s. De kans op pulmonale hyperten-
sie kan met transthoracale echocardiografie worden ingeschat, op basis van geschatte 
drukken en andere secundaire kenmerken. Van de 591 patiënten die een TAVI onder-
gingen, hadden 270 een lage kans, 131 een intermediaire kans en 190 een hoge kans op 
pulmonale hypertensie. Vergeleken met een lage kans op pulmonale hypertensie, was 
een hoge kans geassocieerd met een verhoogd risico op overlijden binnen 2 jaar (hazard 
ratio 2.19, 95% betrouwbaarheidsinterval 1.57 tot 3.04, P<0.01). De aanwezigheid van 
secundaire kenmerken was tevens geassocieerd met mortaliteit, en dit reflecteert mo-
gelijk een verder gevorderde staat van pulmonale hypertensie. De echocardiografische 
bepaling van de kans op pulmonale hypertensie lijkt waardevol in de risicostratificatie 
van patiënten die een TAVI ondergaan.

In Hoofdstuk 13 evalueerden we het effect van de transapicale en direct-aortale toe-
gangsweg op mortaliteit. Transapicale TAVI is geassocieerd met een hogere mortaliteit. 
Onze hypothese was dat dit deels verklaard wordt door effect modificatie, met name 
door de linkerventrikelfunctie. Van de 5,910 patiënten die een TAVI ondergingen, was 
de toegangsweg transfemoraal in 4,072 patiënten, direct-aortaal in 524 patiënten, en 
transapicaal in 1,314 patiënten. Na propensity matching, was de transapicale in ver-
gelijking met de transfemorale toegangsweg geassocieerd met een hogere mortaliteit 
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binnen 5 jaar (hazard ratio 1.50, 95% betrouwbaarheidsinterval 1.24 tot 1.83, P<0.01). 
Een verminderde linkerventrikelfunctie was geassocieerd met een verhoogd risico 
op overlijden, maar we vonden geen significante interactie met de toegangsweg. De 
direct-aortale toegangsweg kan daarentegen voordelen hebben ten opzichte van de 
transapicale toegangsweg wanneer transfemorale TAVI niet mogelijk is. Echter, gezien 
het observationele karakter van deze studie en het feit dat non-transfemorale toegangs-
wegen altijd als tweede keuze worden verricht, blijft het inschatten van procedurele 
risico’s bemoeilijkt. Ondanks propensity matching en de relatief grote populatie in deze 
studie, blijft er altijd een risico op resterende confounding.

Hart Geleidingsstoornissen
In Hoofdstuk 14 bespreken we de aspecten van de door TAVI geïnduceerde geleidings-
stoornissen in het hart. Patiënten die een TAVI ondergaan, zijn gevoelig aan het ontwik-
kelen van geleidingsstoornissen vanwege de nauwe relatie tussen het aortaklepappa-
raat en het geleidingssysteem. Geleidingsstoornissen treden voornamelijk op als gevolg 
van trauma door compressie van de transcatheter hartklep of de gecalcificeerde natieve 
klep op de atrioventriculaire geleidingsbundel. Een nieuw linker bundeltakblok of een 
hooggradig of totaal atrioventriculair blok treden frequent op. Electrocardiografische 
observatie tijdens de ziekenhuisopname wordt daarom aangeraden. De belangrijkste 
voorspellers op atrioventriculaire geleidingsstoornissen zijn een preexistent rechter 
bundeltakblok, implantatie van een zelf-expandeerbare transcatheter hartklep, en de 
implantatie diepte. Een TAVI-geïnduceerd linker bundeltakblok komt het meest voor. 
Ofschoon haar invloed op (cardiale) dood controversieel is, is een nieuw linker bundel-
takblok geassocieerd met ontwikkelen van een indicatie voor pacemakerimplantatie.

In Hoofdstuk 15 bestudeerden we 155 patiënten met een nieuw linker bundeltakblok na 
TAVI. Van hen had 24% een indicatie voor pacemakerimplantatie ontwikkeld, hoofdza-
kelijk door een totaal atrioventriculair blok. De indicatie voor een pacemakerimplantatie 
was geassocieerd met atriumfibrilleren, het gebruik van digoxine, de implantatie van 
een CoreValve, en een linker as van het QRS complex. In patiënten met een pacemaker 
was de mortaliteit lager dan patiënten zonder een pacemaker (11% versus 29%). De 
breedte van het QRS complex en de persistentie van het linker bundeltakblok (versus 
tijdelijk linker bundeltakblok) na TAVI waren geassocieerd met mortaliteit. Deze studie 
is hypothese-genererend gezien het retrospectieve karakter en de kleine studiegrootte 
die correctie voor potentiele confounders niet toeliet.

Paravalvulair lek
De aanwezigheid van een matig tot ernstig paravalvular lek na TAVI is geassocieerd met 
mortaliteit. Het kan tevens resulteren in hartfalen en hemolytische anemie. Calcium 
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volume ter hoogte van de linkerventrikel uitstroombaan en aortaklepblaadjes, klep 
excentriciteit, en device onder-expansie zijn bekende voorspellers van een paravalvulair 
lek.

In Hoofdstuk 16 onderzochten we of de mate van discrete proximale septum hypertrofie, 
een maat voor excentriciteit van de linkerventrikel uitstroombaan, geassocieerd is met 
het optreden van een paravalvulair lek na TAVI. In deze retrospectieve studie van 147 
patiënten, bestond er een associatie tussen de maximale septumdikte en het optreden 
van een matig tot ernstig paravalvulair lek. Het verschil in maximale septumdikte be-
droeg 1.7 mm. Dit is een beschrijvende studie, zonder correctie voor andere factoren. 
Het verschil in paravalvulair lek kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een meer hori-
zontaal gelegen aorta in deze groep patiënten. Of de bevindingen in deze studie klinisch 
relevant zijn, kan in aanvullend onderzoek met meer precieze imaging modaliteiten 
worden onderzocht.

Patiënt-specifieke computermodellen zijn gevalideerd om voorspellingen te doen 
ten aanzien van radiale druk, klep morfologie, en paravalvulair lek. Een zeer grote 
aortaklep of een aortaklep waarvan de afmetingen precies tussen twee transcatheter 
klepmaten inligt, bemoeilijkt de selectie van de juiste klepprothese via conventionele 
technieken. Deze patiënten hebben mogelijk een verhoogd risico op paravalvulair lek. 
In Hoofdstuk 17 beschrijven we 6 dergelijke patiënten, waarbij het computermodel in 
retrospect de klepmaat en paravalvulair lek (ernst en locatie) juist voorspelde. Het ge-
bruik van gepersonaliseerde computermodellen voorafgaand aan TAVI kan in potentie 
het ad hoc verwisselen van klepmaat voorkomen. Een prospectieve validatiestudie is 
noodzakelijk.

In Hoofdstuk 18 beschrijven we de resultaten van transcatheter paravalvulair lek sluiting 
in inoperabele patiënten via de open transapicale benadering. Reoperatie is geasso-
cieerd met een hoog risico op mortaliteit, en transcatheter sluiting kan derhalve een 
goed alternatief zijn. In totaal ondergingen 37 inoperabele patiënten een transcatheter 
paravalvulair lek sluiting (81% mitralisklep, 19% aortaklep). De procedure was succesvol 
in 86% van de patiënten en had een acceptabel risico op ongunstige uitkomsten. De 
veiligheid, uitgedrukt als overleving zonder optreden van complicaties, was 84% op 30 
dagen. Transcatheter paravalvulair lek sluiting verbeterde de functionele capaciteit en 
kwaliteit van leven. Verder onderzoek is nodig om dit op grotere schaal met conserva-
tieve therapie (inoperabele patiënten) of chirurgie (operabele patiënten) te vergelijken.




