I N F O R M AT I E O V E R
MOGELIJKE BEHANDELINGEN
N A E E N H A R TA A N VA L
Oorzaken · Symptomen · Behandelingsopties

HET HART: HET C E N TR ALE O RG AAN VAN D E BLO ED S O M LO O P
De vitale functie van het hart in het lichaam is het
pompen van zuurstofrijk bloed van de longen naar
het weefsel en de organen. Het hart is onderverdeeld
in vier holtes die elk een belangrijke rol voor de
bloedcirculatie spelen.
Het linkerventrikel is essentieel voor uw fysieke welzijn
en moet goed werken om genoeg bloed naar de organen
te kunnen pompen en deze van zuurstof te voorzien.

LINKERATRIUM
LINKERVENTRIKEL
RECHTERATRIUM
RECHTERVENTRIKEL
SEPTUM

HET HART: HET C E N TR ALE O RG AAN VAN D E BLO ED S O M LO O P
Beschrijf de anatomie van de vier holtes in
het hart en leg uit welke rol elk van deze
speelt in de bloedcirculatie (pompen en
zuurstofvoorziening).
Leg uit waarom een goede werking van het
linkerventrikel belangrijk is voor fysiek welzijn.
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MO G ELIJKE GEVOLG E N VAN E E N H ARTA A N VA L
De kransslagaders voorzien de
hartspier van zuurstofrijk bloed. Een
vernauwing of blokkering in een of
meer van deze slagaders kan een
hartaanval veroorzaken.

NORMAAL HART

NA EEN HARTAANVAL

Een hartaanval kan het linkerventrikel
beschadigen en structurele
veranderingen veroorzaken die
een gezonde werking van de
hartspier verstoren:
• L
 ittekenvorming in het
spierweefsel
• V
 ergroting van het ventrikel
NORMAAL
LINKERVENTRIKEL

VERGROTING
LITTEKENVORMING

MO G ELIJKE GEVOLG E N VAN E E N H ARTA A N VA L
Licht de oorzaken van een hartaanval toe (vernauwing, blokkering van kransslagaders).
Beschrijf de structurele veranderingen in het linkerventrikel als gevolg van een hartaanval
(littekenvorming van het spierweefsel en vergroting van het ventrikel).

NORMAAL HART

NA EEN HARTAANVAL

LITTEKENVORMING

FEITEN EN CIJFERS:

NORMAAL
LINKERVENTRIKEL

VERGROTING

• W
 ereldwijd krijgen jaarlijks
ongeveer 1,4 miljoen mensen
een hartaanval.
• 8
 4% van deze slachtoffers
overleeft de hartaanval.

SYMPTOMEN EN CLASSIFICATIE VAN HARTFALEN NA EEN HARTAANVAL

Na een hartaanval werkt uw hart wellicht minder goed
(hartfalen).
Het hart kan dan niet voldoende bloed door het lichaam
pompen en er kunnen verschillende symptomen van
hartfalen optreden.
Om de gezondheid van uw hart te volgen, kunt u op basis
van uw symptomen worden ingedeeld in een bepaalde
klasse volgens de classificatie van de New York Heart
Association (NYHA-classificatie).

SYMPTOMEN
• K ORTADEMIGHEID
• V
 ERMOEIDHEID
• V
 ERMINDERD VERMOGEN OM LICHAMELIJKE INSPANNINGEN
TE VERRICHTEN
• V
 OCHT IN DE LONGEN EN GEZWOLLEN BENEN
• S
 NELLE OF ONREGELMATIGE HARTSLAG

NYHA-CLASSIFICATIE

PATIËNTKENMERKEN

I (MILD)

Onderliggende hartaandoening, geen beperking van fysieke activiteiten

II (MILD)

Enige beperking van fysieke activiteiten,
symptomen bij normale lichamelijke inspanning

III (MATIG)

Belangrijke beperking van fysieke activiteiten,
symptomen zelfs bij lichte lichamelijke inspanning

IV (ERNSTIG)

Symptomen bij elke mate van lichamelijke inspanning en bij rust

SYMPTOMEN EN CLASSIFICATIE VAN HARTFALEN NA EEN HARTAANVAL
Beschrijf de gevolgen van een verminderde hartfunctie (hartfalen).
Licht de hierdoor ontstane symptomen en ongemakken toe.
Toon het verband aan tussen de symptomen en de indeling in het NYHA-classificatiesysteem.
Laat zien hoe u patiënten in een bepaalde NYHA-klasse indeelt en tot welke klasse de patiënt behoort
en toon aan waarom een interventie belangrijk is voordat het hartfalen erger wordt.
Geef aan welke medicijnen beschikbaar zijn voor hartfalen en leg uit dat een fundamentele
structurele verandering van het hart ondanks de behandeling niet verdwijnt.
NYHA-CLASSIFICATIE

PATIËNTKENMERKEN

I (MILD)

Onderliggende hartaandoening, geen beperking van fysieke activiteiten

II (MILD)

Enige beperking van fysieke activiteiten,
symptomen bij normale lichamelijke inspanning

III (MATIG)

Belangrijke beperking van fysieke activiteiten,
symptomen zelfs bij lichte lichamelijke inspanning

IV (ERNSTIG)

Symptomen bij elke mate van lichamelijke inspanning en bij rust

KAR A KTERISTIEK VE R LO O P VAN H ARTFA L E N
KWALITEIT VAN LEVEN
EN WERKING VAN HET HART
UITSTEKEND

STERFTECIJFER

DECOMPENSATIE/
ZIEKENHUISOPNAME

OVERLIJDEN

ZIEKTEVERLOOP

MEDICATIE VOOR
HARTFALEN

INTERVENTIEBEHANDELING
LIVE-THERAPIE

KUNSTHART
STEUNHART
VAD

Na verloop van tijd kenmerkt
hartfalen zich meestal door
intervallen van verergering
(bijvoorbeeld meer kortademigheid
of vochtophoping in de benen)
afgewisseld door perioden
van verbetering.

KAR A KTERISTIEK VE R LO O P VAN H ARTFA L E N
KWALITEIT VAN LEVEN EN WERKING VAN HET HART

STERFTECIJFER

Leg uit wat het verband is tussen
individuele tekenen van decompensatie
en hoe de prognose als gevolg
hiervan verergert.
Leg uit dat hartfalen ook (schijnbaar)
zonder symptomen kan optreden
en vermeld het risico dat dit met
zich meebrengt.

DECOMPENSATIE/
ZIEKENHUISOPNAME

ZIEKTEVERLOOP

MEDICATIE
VOOR
HARTFALEN

Bespreek het mogelijke verloop
van hartfalen.

INTERVENTIEBEHANDELING
LIVE-THERAPIE

KUNSTHART
STEUNHART
VAD

Laat aan de hand hiervan zien waarom
het belangrijk is om zo snel mogelijk
medische hulp te zoeken en niet te
wachten, en beschrijf de verschillende
behandelingsopties.

LIVE-THERAPIE: EEN BEHANDELINGSOPTIE VOOR EEN HART MET LITTEKENVORMING

Less Invasive Ventricular Enhancement (LIVE)
therapie is een hybride techniek om het litteken
op het linkerventrikel buiten te sluiten.
• De

•
•

procedure is een combinatie van een minimaal
invasieve chirurgische ingreep en de technieken
die in hartkatheterisatietechnologie worden gebruikt.
De behandeling wordt uitgevoerd zonder sternotomie.
De procedure wordt verricht zonder hart-longmachine.
INTERN ANKER
LITTEKEN
EXTERN ANKER

LIVE-THERAPIE: EEN BEHANDELINGSOPTIE VOOR EEN HART MET LITTEKENVORMING
Introduceer LIVE-therapie voor een hart met littekenvorming als gevolg van een hartaanval.
Beschrijf de procedure en leg uit in welke mate de hybride procedure (een combinatie van links-laterale
mini-thoracotomie en katheterinterventie) minder invasief is voor patiënten (geen mediane sternotomie
of cardiopulmonale bypass).
Bespreek de samenwerking binnen het hartteam, bestaande uit een interventiecardioloog en een
cardiothoracaal chirurg.

INTERN ANKER
LITTEKEN
EXTERN ANKER

VO O R DELEN VAN LI VE -TH E R AP I E
Het doel van LIVE-therapie is het verbeteren van de hartfunctie en
het vermogen van uw hart om bloed rond te pompen. Dankzij een
verbeterde bloedcirculatie naar uw lichaam en organen merkt u wellicht
een verbetering op in de volgende gebieden:
PATIËNTGEGEVENS NA ÉÉN JAAR

KLASSE

KWALITEIT VAN LEVEN
VERBETERD MET:

34%

NYHA-KLASSE
VERBETERD MET:

26%

ZES MINUTEN WANDELTEST
VERBETERD MET:

21%

Klein P, Anker SD, Wechsler A et al. Less invasive ventricular reconstruction for ischaemic heart failure. Eur J Heart Fail. 2019. doi: 10.1002/ejhf.1669.

EFFICIËNTIE BIJ HET
POMPEN VERBETERD MET:

16%

VO O R DELEN VAN LI VE -TH E R AP I E
Noem de voordelen en resultaten van LIVE-therapie
(minimaal invasief, verbeterde kwaliteit van leven,
verbetering in NYHA-klasse, betere bloedcirculatie,
verbetering in fysieke activiteiten).
PATIËNTGEGEVENS NA ÉÉN JAAR

KLASSE

KWALITEIT VAN LEVEN
VERBETERD MET:

NYHA-KLASSE
VERBETERD MET:

ZES MINUTEN WANDELTEST
VERBETERD MET:

EFFICIËNTIE BIJ HET
POMPEN VERBETERD MET:

34%

26%

21%

16%

VO O R AFGAANDE TE STS

De echo in de cardiologenpraktijk
biedt een eerste beoordeling
of LIVE-therapie een geschikte
behandelingsoptie voor u is.

Als de beoordeling positief is, moeten andere beeldvormingstests
(CT-scan of MRI-scan) worden uitgevoerd om de exacte afmetingen
en locatie van het litteken op het linkerventrikel te bepalen. Met de
resultaten van deze tests kunnen we bepalen of LIVE-therapie de juiste
behandelingsoptie voor u is.

VO O R AFGAANDE TE STS
Geef aan welke tests er nodig zijn om te bepalen of LIVE-therapie een mogelijke behandelingsoptie
is (echocardiogram in de artsenpraktijk en CT- of MRI-scans in het hartcentrum).

L IVE-THERAPIE IN DE TAI L
Gemiddelde duur
van de procedure:
2 À 3 UUR

LIVE-therapie met behulp van het Revivent TC™ via katheter geplaatst
ventrikelverbeteringssysteem:
• Een tweetal ankers wordt langs het litteken geplaatst.
• De interne en externe ankers worden met behulp van een verbinding aangespannen.
• Het gedeelte met het litteken wordt buitengesloten.
Het resultaat:
• Het resterende gedeelte van het linkerventrikel kan efficiënter werken.
• De bloedcirculatie naar het lichaam verbetert.

INTERN ANKER

INTERN ANKER
LITTEKEN

VERBINDING

EXTERN ANKER

EXTERN ANKER

L IVE-THERAPIE IN DE TAI L
Beschrijf LIVE-therapie en de verschillende onderdelen van het Revivent TC™
via katheter geplaatst ventrikelverbeteringssysteem (intern anker, verbinding,
extern anker). Een animatievideo van de procedure vindt u hier:
bioventrix.com/index.php/en/physicians-eng/revivent-tc
Licht het verwachte resultaat toe (verbetering van de
pompkracht en verbeterde bloedcirculatie naar het lichaam).

Gemiddelde duur
van de procedure:
2 À 3 UUR

INTERN ANKER

INTERN ANKER
LITTEKEN

VERBINDING

EXTERN ANKER

EXTERN ANKER

W ER K EN AAN UW G E ZO N DH E I D – N A LI V E-T H ER A P IE
Na LIVE-therapie moet u zelf werken aan een langdurige verbetering
van uw kwaliteit van leven. Richt u vooral op de volgende stappen:

Ga naar alle afspraken en follow-ups.
Volg de aanwijzingen van uw arts op.
Neem uw medicijnen in zoals voorgeschreven.
Blijf bewegen.
Eet gezond.

Ga voor meer informatie naar
www.bioventrix.com.

W ER K EN AAN UW G E ZO N DH E I D – N A LI V E-T H ER A P IE
Bespreek het postoperatieve verblijf in het ziekenhuis (~4-5 dagen).
Leg de belangrijkste punten uit die nodig zijn om een verbeterde
kwaliteit van leven na LIVE-therapie te behouden.
Benadruk het belang van therapietrouw en het blijven innemen van de medicijnen.

Alleen artsen en personen die in opdracht van een arts werken, mogen
dit product gebruiken. Het is belangrijk om vóór het eerste gebruik
van dit product de bijsluiter zorgvuldig door te lezen, inclusief de
gebruiksaanwijzing, waarschuwingen en mogelijke complicaties tijdens het
gebruik van dit product.
Alle afbeeldingen zijn artistieke illustraties en mogen niet als technische
tekeningen of foto's worden beschouwd. | © 2020
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