
 
 
 

Symposium – De cardio-unit: hartheelkunde in een nieuw kleedje 
 

Op dinsdagavond 9 februari 2021 stelde de dienst Hartheelkunde samen met de dienst Cardiologie 

en het departement Anesthesie en reanimatie aan een publiek van meer dan 400 toehoorders de 

nieuwe cardio-unit voor. Daar zal het Hartcentrum Brugge voortaan zijn activiteiten centraliseren. 

 

Diensthoofd Anesthesie dr. Filip Van Den Brande nam de introductie voor zijn rekening en stelde de 

dienst Hartheelkunde voor als een dienst die de missie van het ziekenhuis, ‘innovatieve 

referentiezorg voor iedereen’, bij uitstek belichaamt. Een dienst die vooral derde- en vierdelijnszorg 

verstrekt, in een sterke verwevenheid met de diensten Cardiologie, Anesthesie en Intensieve zorgen  

en vanuit nauwe multidisciplinaire samenwerkingen. 

 

Aanleiding voor het symposium: de verhuis van de cardiochirurgieruimtes vanuit het hoofd-ok op de 

vierde verdieping van campus Sint-Jan naar de nieuwe interventioneel-chirurgische cardiale 

eenheid, aansluitend op het cathlab op de eerste verdieping. Waar het cathlab tot vorig jaar dus uit 

twee coronarografie- en twee elektrofysiologiezalen en een afdrukruimte bestond, is dit nu 

uitgebreid met een tweede afdrukruimte en extra elektrofysiologiezaal die ook als hybride zaal kan 

dienstdoen. Er zijn ook twee gloednieuwe hartoperatiezalen, een recoveryruimte, heel wat 

bergruimte en nieuwe personeelslokalen bijgekomen. Daarmee beschikt campus Sint-Jan over een 

van de grootste cardiale behandeleenheden in België, volgestouwd met de nieuwste technologie.  

 

Kleppathologie anno 2021: een multidisciplinair verhaal 

dr. Willem Ranschaert, cardiochirurg 

 

Klepafwijkingen zijn niet zeldzaam. Bij de algemene populatie valt een incidentie van 2,5% vast te 

stellen, die toeneemt met de leeftijd, tot 13% bij 75-plussers. Diverse oorzaken kunnen aan de basis 

liggen. Aortaklepstenose komt het vaakst voor, gevolgd door de mitralisklepinsufficiëntie en 

aortaklepinsufficiëntie. De tricuspidalisklep is vaak mee aangetast. Het kan om enkelvoudige 

klepafwijkingen gaan, maar ze kunnen ook in combinatie met elkaar of andere pathologieën 

voorkomen. Een conservatief beleid is prognostisch ongunstig. Het hartklepcentrum op campus 

Sint-Jan voert een ruim spectrum van ingrepen uit.  

- Klassieke heelkunde 

- Minimal access heelkunde 

- Hybride procedures 

- Percutane kathetertechnieken 

- Medicamenteus, conservatief hartfalenbeleid met resynchronisatietherapie (RCT)  

- Innovatieve technieken (bijv. sutuurloze kleppen).  

Tweemaal per week verenigt het hartteam cardiologen en hartchirurgen in de bespreking van 

patiënten met hartkleppathologie om voor elke patiënt tot de beste oplossing te komen. Ook 

verwijzende cardiologen kunnen er terecht. Gespecialiseerde cardio-anesthesisten spelen een 

belangrijke rol in de per- en postoperatieve monitoring van patiënten.  

 



 
 
 

Niet elke acute thoracale pijn is een myocardinfarct 

dr. Marc Schepens, cardiochirurg  

 

Acute thoracale pijn van niet-traumatische origine neemt op de dienst Spoedopname 2 tot 5% van 

de nieuwe opnames in. Bij slechts 20% van de patiënten die zich hiermee aanmelden, is er een 

onderliggende cardiovasculaire oorzaak en bij slechts 5% van hen gaat het om een 

levensbedreigend probleem. Een acuut coronair syndroom moet worden uitgesloten, gezien de 

ischemische hartziekten wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak blijven, maar sommige andere 

mogelijke oorzaken zijn nog veel dodelijker dan een myocardinfarct, zoals de acute aortadissectie 

die zeker indien het om een type A gaat om absolute urgentie en onmiddellijke operatie vraagt! In 

2010 bedroeg de incidentie 5 per 100.000/jaar en naar verwachting zal die tegen 2050 verdubbelen. 

Voornaamste risicofactoren: 

- Onbehandelbare arteriële hypertensie  

- Bindweefselaandoeningen  

Een aortadissectie kan tot tamponade, massale aortakleplekkage en/of malperfusie leiden. 

Afhankelijk van het territorium zijn verschillende klinische beelden mogelijk: acute myocardiale 

ischemie, een herseninfarct en/of coma, paraplegie, darmischemie, acuut nierfalen, een koud been. 

De symptomen ontstaan zeer plots, zijn zeer hevig, worden door de patiënt als verscheurend 

beschreven en bevinden zich doorgaans thoracaal. De patiënt voelt zich onwel en kan in elkaar 

zakken. De pijn verdwijnt mogelijk om ergens anders terug op te duiken. Bloedtesten, ECG en de 

thoraxfoto zijn vaak normaal. Enkel de CT-scan kan diagnostisch uitsluitsel geven, maar op spoed 

kan een TTE al een eerste idee geven, gevolgd door een TEE onder narcose. Klinisch onderzoek 

toont hypotensie, maar ook vaak hypertensie, een polsdeficit, een neurologisch deficit en nieuw 

ontstane hartruis. Initieel is pijnbestrijding cruciaal, moet de pols tot 60/minuut teruggebracht 

worden en de systolische bloeddruk naar maximaal 110. Zonder ingrijpen bedraagt de onmiddellijke 

mortaliteit 20%; 50% sterft voor de aankomst in een gespecialiseerd centrum. Zelfs bij overleven, 

sterft 50% na 48 uur.  

 

Cardio-anesthesie: meer dan een narcose 

dr. Steven Cnudde 

 

Cardio-anesthesie is geen duidelijk afgelijnd gegeven. De kernactiviteiten vinden plaats in de 

operatiezaal, maar ook in het cathlab verleent de cardio-anesthesist zijn medewerking bij 

ingewikkeldere procedures die om algemene verdoving vragen.  

- Hartchirurgie gaat met uitgebreide monitoring gepaard: intubatie, temperatuursregistratie, 

arteriële en diepe veneuze katheter, BIS-registratie, near infrared oxygenation spectroscopy 

(NIRS), transoesofagale echografie (TEE) en hartlongmachine. Campus Sint-Jan heeft 

hiervoor verschillende specialisten in huis.  

Op de diensten Spoedopname en Intensieve zorgen speelt de cardio-anesthesist ook een rol in de 

extracorporeal life support (ECLS). Voor ECLS  zijn er  verschillende configuraties 

• Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) is de belangrijkste en biedt naargelang 

het om enkel respiratoir of cardiaal of cardiorespiratoir falen gaat diverse subvormen 

van ondersteuning. 



 
 

• Extracorporeal Carbon Dioxide Removal (ECCO2R) biedt respiratoire ondersteuning. 

• Bij onvoldoende effect van conventionele reanimatie kan de emergency 

cardiopulmonaire resuscitatie (ECPR) op spoed tijdswinst bieden. 

Sinds begin 2021 is er steeds een cardio-anesthesist van wacht die kan worden opgeroepen voor 

procedures die specifiekere expertise vereisen.  

Hoewel het aantal open chirurgie-activiteiten wereldwijd daalt, vertoont campus Sint-Jan sinds 2010 

een vrij constante lijn. De coronaire ingrepen vertegenwoordigen het hoogste aantal operaties, 

gevolgd door de klepingrepen. De activiteit in het cathlab gaat in stijgende lijn en heeft de 1.000 

inmiddels overschreden. De hedendaagse uitdagingen waar de cardio-anesthesie mee te maken 

krijgt, zijn een steeds oudere populatie met meer comorbiditeit en een stijgend aantal urgenties. 

Het mortaliteitspercentage blijft evenwel zeer laag op campus Sint-Jan en de complicatiecijfers 

liggen in lijn met de nationale gegevens.  

 

Tijdens de eerste COVID-19-golf werden op campus Sint-Jan 4 patiënten op ECMO geplaatst, 

tijdens de tweede golf 10. Desondanks bleven de mortaliteitscijfers (over heel Europa) heel hoog, 

maar voor een 46-jarige patiënt bood een longtransplantatie na 3 maanden ECMO wel nieuwe 

perspectieven. 

 

De hartlongmachine: pensioen op 67 

mevr. Cassandra Becue, perfusionist 

 

Op campus Sint-Jan zijn er vier perfusionisten actief, hooggespecialiseerde verpleegkundigen in 

alles wat met extracorporele circulatie te maken heeft. De functie vraagt om een opleiding van twee 

jaar tot klinisch perfusionist, Europese erkenning en driejaarlijkse recertificatie op basis van continue 

bijscholing. Ze vergt een uitgebreide theoretische basiskennis, nauwe samenwerking met chirurgen 

en anesthesisten, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt om 

stressbestendigheid en flexibiliteit.  

 

Wat het takenpakket van de perfusionist anno 2007 inhield: 

- Bediening van de hartlongmachine (cardiopulmonaire bypass). 

- Cell saving. 

- Starten van de IntraAortic Balloon Pump (IABP®). 

- Anesthesieverpleging. 

 

Anno 2021 is er veel veranderd:  

- De hartlongmachine is niet langer standaard. Er wordt voor een patiëntgerichtere en zo 

minimaal invasief mogelijke aanpak geopteerd.  

- Het circuit is standaard gedaald van 2 liter naar 1.200 ml priming, maar kan door 

preoperatieve evaluatie nog sterker aangepast worden.  

- Retrograde autologe priming is quasi standaard geworden als techniek.  

- Biocompatibele coating op componenten die rechtstreeks met het bloed van de patiënt in 

contact komen. 

- Gebruik van de CytoSorb®/Jafron®. 



 
 

 Bijgevolg is de transfusienood tijdens hartheelkunde waarbij extracorporele circulatie wordt 

gebruikt spectaculair gedaald: van meer dan 70% een decennium geleden naar 17% in 2020. 

 

Om te beantwoorden aan de steeds stijgende vraag naar extracorporele circulatie voeren 

perfusionisten nu enkel nog perfusiegerelateerde taken uit: 

- De hartlongmachine tijdens hartheelkunde. 

- Cell saving binnen het ok. 

- Extracorporele technieken bij andere disciplines binnen het ok. 

• Bijvoorbeeld bij cardiologische ingrepen zoals TAVI of VF-ablatie. 

• Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA®) bij gynaecologie. 

- Extracorporele technieken buiten het ok (ECMO, ECCO2R, CytoSorb®/Jafron®, Impella®). 

- Transfusiecomité. 

- Werkgroep waterkwaliteit. 

- Stollingsadvies met behulp van POC stollingstesten. 

- Opleidingen intramuros. 

- Aortachirurgie in het buitenland. 

 

In de nabije toekomst willen de perfusionisten samen met beroepsvereniging BelSECT ijveren voor 

beroepsbescherming en nieuwe hartlongmachines testen en aankopen zodat de 16 jaar oude 

toestellen op pensioen kunnen. Ze moeten vooral moduleerbaar zijn en aangepast aan de steeds 

verdergaande digitalisering. De verschuiving naar uitgebreidere en complexere hartchirurgie en de 

toenemende samenwerking tussen cardiologen en cardiochirurgen zal er ongetwijfeld voor zorgen 

dat perfusionisten nog lang niet redundant zullen zijn en een verdere verschuiving naar activiteiten 

buiten het ok is zeker niet uitgesloten. 

 

Evolutie in de cardiovasculaire intensive care unit: patient en fast-track  

dr. Kris Leleu, anesthesist-intensivist 

 

Heel wat disciplines hanteren al Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). Deze multidisciplinaire 

benadering van het perioperatieve proces heeft primair tot doel om het postoperatieve verloop voor 

de patiënt zo optimaal en vlot mogelijk te laten verlopen. Naast een reductie in complicaties 

perioperatief, heeft een ERAS- programma als secundair resultaat dat de hospitalisatieduur met 

50% kan dalen, wat ook de socio-economische kost doet dalen. Het zou echter een foute 

interpretatie zijn het effect van ERAS te reduceren tot het verkorten van de hospitalisatieduur. 

In 2019 verschenen nieuwe guidelines voor de uitwerking van fast-track pathways binnen de 

cardiochirurgische zorg: ERAS Cardiac Society (ERACS). Vanzelfsprekend gaat het niet om de meest 

evidente populatie: mortaliteits- en morbiditeitsrisico’s liggen automatisch hoger bij de 

cardiochirurgische patiënt. Bovendien kunnen zowel patiëntenkarakteristieken als ingrepen zeer 

breed uiteenlopen, wat een sterke uitdaging vormt om een universeel ERAS-protocol te 

ontwikkelen.  

 

Dergelijke transdisciplinaire zorgverbeteringsprogramma’s vormen een continuüm waar de pre- , 

peri- , en postoperatieve fase even belangrijk zijn, in elkaar overlopen en alle evenzeer het resultaat 

beïnvloeden. 



 
 

- Preoperatief 

• De ERACS guidelines leggen - bij electieve chirurgie - de nadruk op fitheid: prevalidatie, 

zowel respiratoir als fysiotherapeutisch, ter verhoging van de functionele capaciteit van 

de patiënt om zodoende de sympathische overreactiviteit te verminderen en de 

insulinegevoeligheid te verbeteren.  

• In de delirium-preventie is het uitermate belangrijk de patiënten te categoriseren 

volgens kwetsbaarheid en risicopatiënten uit te filteren. Dat kan aan de hand van de 

MoCA-test, maar ook anamnese naar gebruik van antipsychotica, benzodiazepines, 

alcohol en roken en identificatie van cognitieve of psychologische dysfunctie is 

belangrijk.  

• In geval van malnutritie (serumalbumine <3g/dL) zijn voedingssupplementen 

aanbevolen, te starten 7 à 10 dagen preoperatief. Ook tot zo kort mogelijk voor de 

operatie heldere vloeistoffen laten drinken en een koolhydraatdrankje laten drinken om 

de postoperatieve glycemiecontrole te verbeteren, worden aanbevolen. 

- Intraoperatief  

• Hier ligt het accent op opletten met het gebruik van opiaten omdat ze een verhoogd 

risico op ileus inhouden. 

• Hier ligt eveneens een belangrijke taak voor de chirurg. Diepe koeling is een 

predisponerende factor voor delirium postoperatief, en wordt zo veel mogelijk 

vermeden. Minimal access ingrepen genieten de voorkeur en locoregionale technieken 

zoals infiltratie van trocard-insteek, of parasternale infiltratie verbeteren het herstel. 

Voldoende drainage van residueel pericardiaal en pleuraal bloed vermijdt punctie 

postoperatief, alsook complicerende VKF uitgelokt door hemolyse. 

- Postoperatief  

• Binnen het ERAS-protocol blijft uiteraard de standaard postoperatieve zorg bestaan. 

• Vroege of snelle extubatie, binnen de 6 uur na aankomst op intensieve zorgen, kan heel 

wat complicaties, waaronder ventilatorgeassocieerde pneumonie en significante 

dysfagie, vermijden – uiteraard op voorwaarde dat de kliniek en hemodynamiek van de 

patiënt dit toelaten. 

• De patiënt krijgt zo snel mogelijk voeding en maagsonde wordt snel verwijderd. 

• Delier kent een hoge incidentiegraad bij cardiochirurgische patiënten en vormt een 

belangrijke voorspellende factor voor beademing en ziektelast. Het gebruik van 

preoperatieve antipsychotica, intraoperatief fentanyl of postoperatief inotropen is 

onafhankelijk geassocieerd met een hoge delierratio post-cardiochirurgie. Wat betreft 

inotropie gaat het niet zozeer om het product zelf, maar om de reden waarom. Gebruik 

van inotropie is steeds geïndiceerd bij hemodynamische instabiliteit. 

Ook voor de beademde patiënt bestaan er tests, zoals de CAM-ICU, die kunnen nagaan 

of er sprake is van delier. Medicamenteuze behandeling is mogelijk (bijvoorbeeld d.m.v. 

dexmedetomidine en ketamine perioperatief, of risperidone en ondansetron 

postoperatief), maar het is vooral van belang risicopatiënten preoperatief uit te filteren. 

• Bijzonder belangrijk is vroege mobilisatie. De kans dat de patiënt het ziekenhuis 

functioneel onafhankelijk kan verlaten, is in de gemobiliseerde groep 2,6 keer groter. De 



 
 

aanwezigheid een consulterende revalidatie-arts, ademhalingskinesitherapeuten en 

ergotherapeuten spelen hierin een cruciale rol op de intensieve zorgen. 

Patiëntgerelateerd, chirurgiegerelateerd of omwille van complicaties kan een fast track 

vanzelfsprekend ook falen. 

 

Take home message is: 

- Het preoperatief starten van het traject met maximale mobilisatie en optimalisatie van 

nutritie.  

- Het perioperatief vermijden van predisponerende factoren voor delirium 

- De postoperatieve delierpreventie en snelle mobilisatie correleren onafhankelijk met een 

vlot postoperatief verloop. Samen met vroege extubatie leidt dit dan ook tot een verkorting 

van de hospitalisatieduur. 


