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Woord vooraf
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft als ambitie zijn tertiaire rol als referentieziekenhuis voor de
regio verder uit te bouwen. De cardiale zorg is een belangrijk onderdeel binnen het medisch aanbod
van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende. Al jarenlang staan de diensten voor expertzorg op maat van de
patiënt. Door steeds mee te gaan met de nieuwe evolutie van onderzoeks - en behandelingsmethoden
- gestoeld op ervaring en wetenschappelijk ondersteunde doelmatigheid - wordt de rol als tertiair
referentiecentrum meer dan waargemaakt.
Door te investeren in de nodige apparatuur en infrastructuur - maar vooral in de expertise van de
verschillende cardiologen, cardiochirurgen en cardioanesthesisten - bouwt het ziekenhuis

zijn

referentierol verder uit, dit alles samen met de cardiologen van andere ziekenhuizen die een
samenwerkingsverband met ons Hartcentrum hebben.
In het Interdisciplinair kwaliteitshandboek voor de zorgprogramma’s Cardiale Pathologie zetten we
uiteen hoe de werking georganiseerd is in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende. Dit Kwaliteitshandboek
werd voor het eerst opgesteld in maart 2014, geactualiseerd in december 2016 en in september
2018.
Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen om zich blijvend en gedreven in te zetten voor de patiënten.
Namens de directie,


dr. Hans Rigauts, algemeen directeur



dr. Marco Lanckneus, medisch directeur



Eveline Depreter, verpleegkundig directeur



Franky Gotelaere, technisch directeur



Helga De Neve, ICT directeur



dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts campus HS



dr. Yves Vandekerckhove, diensthoofd cardiologie campus Sint-Jan Brugge en voorzitter
Hartcentrum



dr. Mehran Tahmaseb, diensthoofd cardiologie campus Henri Serruys Oostende



dr. Marc Schepens, diensthoofd hartheelkunde



prof. dr. Jan-Paul Mulier, departementshoofd anesthesie en kritische zorgen
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Afkortingen
SJ
SFX
HS

campus Sint-Jan Brugge
campus Sint-Fransiscus-Xaverius Brugge
campus Henri Serruys Oostende

ACE
ACS
AMI
BIS
BMS
CPU
CABG
CVA
DES
EKG
ESC
GP
GSO
HIT
ISAR
INR
ICD
IABP
INVOS
KI
LBTB
L.M.W.H.
NSTE-ACS
OPCAB
PTT
PCI
QERMID
SLA
SOP
STEMI
TAGS
TEE
URL
VKF
ZP

Angiotensin Converting Enzyme
Acuut Coronair Syndroom
Acuut Myocard Infarct
Bispectral Index
Bare Metal Stent
Chest Pain Unit
Coronary Artery Bypass Graft
Cerebrovasculair Accident
Drug Eluting Stent
Electrocardiogram
European Society for Cardiology
Genaral Practitioner
Geneesheer Specialist in Opleiding
Heparine Geïnduceerde Thrombocytopenie
The Identification Of Seniors At Risk (Score)
International Normalized Ratio
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator
Intra-Aortic Balloon Pump
In Vivo Optical Spectroscopie
Kwaliteitsindicatroren
Linker bundeltak blok
Low-molecular-weight heparin
Geen ST-segment verhoging, Acuut Coronair Syndroom
Off-pump Coronary Artery Bypass
Partiele tromboplastinetijd
Percutane Coronaire Interventie
Quality Electric Registration of Medical Implant Devices
Service Level Agreement
Standard Operating Procedure
ST-Elevatie Myocard Infarct
TijdelijkaangenomenGeneesheer Specialist
Trans Esophageal Echocardiography
Uniform Resource Locator
Voorkamerfibrillatie
Zorg Programma
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1 Voorstelling AZ Sint-Jan Brugge Oostende
Het algemeen ziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge Oostende is een fusieziekenhuis van drie campussen:
1. Campus Sint-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge (hoofdzetel)
2. Campus Sint-Franciscus Xaverius, Spaanse Loskaai 1 te 8000 Brugge
3. Campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende
Het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV is een autonome verzorgingsinstelling. Het fusieziekenhuis werd op
1 januari 2009 erkend door de overheid onder het nummer 049 en heeft 1.195 bedden.

(bron: Jaarverslag 2017 ‘Samen zorgen’ AZ Sint-Jan Brugge Oostende.)
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De visie van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende is ‘Innovatieve referentiezorg voor iedereen.’
-

Innovatie: vernieuwend
Referentie: referentie in de regio, sturend in het centrum van het zorgnetwerk
Zorg: zorgen voor patiënten en medewerkers door een persoonlijke aanpak
Voor iedereen.

Missie:
-

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan voor
basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg.
Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg
te bieden.
Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge
samenwerking van de zorgverstrekkers.
Het ziekenhuis zorgt voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de medewerkers
toelaat en continue verbetering stimuleert.
Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen.
Het ziekenhuis neemt initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en
zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen
optimaliseren.

Organogram
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wordt beheerd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.
De structuur, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering worden beschreven in de statuten van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
De samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering is terug te vinden op de website
van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV: www.azsintjan.be.
Het dagelijks bestuur van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV berust bij het directiecomité.
Het directiecomité bestaat uit 6 directieleden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

algemeen directeur: Dr. Hans Rigauts
medisch directeur: Dr. Marco Lanckneus
verpleegkundig directeur: Mevr. Eveline Depreter
financieel directeur: Dhr. Marc Vermeire
technisch directeur: Dhr. Franky Gotelaere
directeur ICT: Mevr. Helga De Neve

De algemeen directeur van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is verantwoordelijk voor het dagelijks
functioneren van het ziekenhuis. Jaarlijks presenteert de algemeen directeur de jaarrekening en begroting
aan de Raad van Bestuur.
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Figuur 1: organogram AZ Sint-Jan Brugge Oostende (juni 2018):

In 2017 waren er op de campus Sint-Jan en SFX 2.383,30 voltijdse eenheden - waarvan 1.318,02
verpleegkundigen - tewerkgesteld.
Campus Henri Serruys telt in 2017 611,46 voltijdse eenheden waarvan 385 verpleegkundigen.
(bron: Jaarverslag 2017 ‘Samen zorgen’ AZ Sint-Jan Brugge Oostende.).
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Situering van de dienst cardiologie en cardiochirurgie binnen het AZ Sint-Jan
Brugge – Oostende
De diensten cardiologie-cardiochirurgie zijn diensten van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Campus SintJan en zijn een onderdeel van het medisch departement.

2 Dienst Cardiologie: een referentie in de hartzorg
Voorstelling
Binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV profileert de dienst Cardiologie zich als een vooruitstrevende,
dynamische, maar vooral coherente eenheid. Tot een tiental jaar geleden lag de focus binnen het medische
domein van de cardiologie op de ischemische hartziekte. Deze subdiscipline maakt nog steeds een
belangrijk onderdeel uit van de activiteiten, maar de mogelijkheden qua diagnose, behandeling, opvolging
en eventuele preventie van herhaling van deze coronaire pathologie staan grotendeels op punt.
Omstreeks 2007 verschoof het accent naar de hartritmestoornissen. Twee pathologieën die hierin sterk op
de voorgrond staan, zijn voorkamerfibrillatie en plotse dood, de overkoepelende term voor alle stoornissen
die kunnen leiden tot hartstilstand en overlijden.
In deze subdiscipline leggen we ons erop toe hartritmestoornissen zo vroegtijdig mogelijk te herkennen,
exact te diagnosticeren en de patiënt vervolgens accuraat te begeleiden. Een derde belangrijke
patiëntengroep zijn de mensen met een hartklepziekte, één van de belangrijkste oorzaken van
hartverzwakking. Dit is de situatie waar zowat alle hartpatiënten uiteindelijk op afstevenen en die hen
meteen een stap dichter bij overlijden brengt. Deze fase zo lang mogelijk uitstellen en zo mogelijk
voorkomen, vormt één van de hoofdtaken.
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Foto: binnen het STEMI-netwerk krijgt elke patiënt dezelfde behandeling, waar hij ook initieel opgenomen
werd.
Deze drie patiëntengroepen zijn in goede handen bij de dienst Cardiologie van het AZ Sint-Jan BruggeOostende AV. Om geen enkele piste onbewandeld te laten, vinden op wekelijkse basis
hartteamvergaderingen plaats waarin de artsen van de dienst Cardiologie het patiëntenbeleid en de vraag
welke patiënten al dan niet baat kunnen hebben bij een hartheelkundige ingreep bespreken met hun
collega’s van de dienst Cardiochirurgie.
Deze dienst ontwikkelde zich vanuit de chirurgie als een afzonderlijke dienst binnen het ziekenhuis, maar
de complementariteit van beide diensten spreekt voor zich. Maandelijks is er bovendien coördinerend
overleg tussen de diensten Cardiologie, Cardiochirurgie en Cardioanesthesie, binnen het zogenaamde
Hartcentrum, om hun projecten aan elkaar af te toetsen.
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Foto: De dienst Cardiologie investeert in apparatuur om echocardiografiemogelijkheden uit te breiden en te
verfijnen.

Innovatieve infrastructuur
In 2017 hebben de cardiologen en hartchirurgen besloten nog meer de krachten te bundelen: ze hebben
een sterk plan gemaakt voor toekomstige uitbouw van de cardiale zorg in de brede regio. Mede dankzij de
vooruitstrevende directie werd het initiatief goedgekeurd voor een nieuwe gemeenschappelijke
infrastructuur (polikliniek, cath-lab en hartchirurgische operatiezalen) en het aantrekken van de meest
geschikte en complementaire specialisten, kaderend binnen de uitbouw van het nieuwe hartteam.
Een innovatief zorgaanbod en experten vergen het aanwenden van innovatieve middelen. We
vernieuwden in 2017 een van de cath-zalen voor catheter gebaseerde invasieve diagnostiek
en therapie. Eind 2017 starten de werken voor een gloednieuwe polikliniek
(raadpleging) cardiologie alsook hartchirurgie, aanpalend aan elkaar. Er komen ook 3 nieuwe cardiooperatiezalen (2 klassieke operatiezalen en 1 hybride zaal), aanpalend aan de 4 cath-zalen die verder
bijkomend gemoderniseerd worden. Deze vormen infrastructureel en organisatorisch 1 cardiaal
interventioneel-chirurgische eenheid, state-of-the-art en klaar voor de opvang van patiënt en consulent
(Jaarrapport 2017-2018 cardiologie-cardiochirurgie).
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(Foto uit Jaarrapport 2017-2018 cardiologie – cardiochirurgie campus SJ).

Wetenschappelijk onderbouwde zorg
We willen niet alleen de patiënten in de regio de beste zorgen bieden, maar we hebben ook de ambitie om
als een referentie op te treden en de behandeling van patiënten uit een bredere geografische omschrijving
positief te beïnvloeden. Het klinisch-wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat de medische zorgen
wetenschappelijk onderbouwd blijven. De onderzoeksgebieden op het vlak van ischemische hartziekten zijn
grotendeels gecoverd, maar op het gebied van hartritmestoornissen, hartklepziekten en hartverzwakking
valt er nog veel werk te verrichten!
Op verschillende domeinen lopen er dan ook studies op onze dienst en jaarlijks verzorgen we een twintigtal
publicaties in internationale medische tijdschriften. Al onze specialisten zijn betrokken bij nationale en
internationale verenigingen in verschillende cardiologische takken. Op de dienst zijn continu drie tot vijf
assistenten in opleiding en twee of drie ‘fellows’. Dit zijn buitenlandse cardiologen die hier een aanvullend
jaar opleiding kunnen volgen in het kader van de Europese EHRA-accreditatie, die aan het AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende AV als eerste in België werd toegekend.
Jaarlijks worden er ook congressen georganiseerd. In de onpare jaren, tijdens de Live Case Cardiologie
Symposia – die op nationale belangstelling kon rekenen – zenden we als ziekenhuis procedures in het
cathlab live uit in het Brugse Concertgebouw. In de pare jaren richten we de International Electrophysiology
Workshop in. Op deze manier wordt de kennis gedeeld. Zo organiseren we als ziekenhuis lezingen en
cursussen voor huisartsen en specialisten, bijvoorbeeld over elektrocardiografie en het screenen van plotse
dood bij jonge sporters.
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Technologisch hoogstaand en state-of-the-art
De continue evoluties volgen vergt ook forse investeringen. De dienst aligneert zich daarin met de visie van
het ziekenhuis dat innovatieve zorg voor iedereen wil bieden. In 2009 investeerde het ziekenhuis in een
Stereotaxis, één van de vier exemplaren in België. Met deze magneetgestuurde robot kunnen we
hartritmestoornissen op afstand behandelen.
Met behulp van een gespecialiseerd staflid spitsen we ons toe op de ontwikkeling van echocardiografie en
de verschillende subtakken daarbinnen: driedimensionele en inspanningsecho, alsook functionele
metingen. Ook hiervoor investeren we in nieuwe apparatuur. In 2009 startten we met percutane
aortaklepimplantatie (TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation) en als vierde centrum in België
introduceerden we in 2013 de MitraClip-implantatie voor mitralisklepinsufficiëntie, zodat we ook mensen
die niet in aanmerking komen voor chirurgie kunnen helpen. Op dit ogenblik beschikken we over een
infrastructuur van vier cathlabzalen voor hartkatheterisatie.
Ook de cardiologen van de campus Henri Serruys en ook de cardiologen van alle samenwerkende
ziekenhuizen kunnen hier gebruik van maken. Om een state-of-the-art behandeling van patiënten met een
acuut hartinfarct na te streven, zijn we binnen het STEMI (ST-Elevatie Myocard Infarct) netwerk ook gelinkt
aan alle andere ziekenhuizen in de regio. Een goed uitgebouwde en vlot bereikbare wachtdienst is
essentieel binnen dit programma.

Foto: met de magneetgestuurde Stereotaxis kunnen hartritmestoornissen behandeld worden zonder de
patiënt zelfs aan te raken.

Congressen en symposia
Geneeskunde is een dynamisch gegeven: innovatieve ontwikkelingen en wetenschappelijke observaties zijn
de stuwende motor van nieuwe mogelijkheden binnen de cardiale diagnostiek en behandelingen. De
specialisten scholen zich consequent bij om de ontwikkelingen te bestuderen, aan te leren en te
implementeren. Daarnaast moeten deze verworven inzichten en kennis worden overgedragen naar
betrokken partijen, alsook nieuwe cardiologen worden opgeleid. Dit gebeurt via deelname aan talrijke
nationale en internationale congressen en symposia zoals:
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-

Belgian Society of Cardiology (BSC) congres (België),
Belgian Interdisciplinary Working group on Acute cardiology (BIWAC) symposium (België),
Belgian Working Group on Non Invasive Cardiac imaging (BWGNICI) symposium (België),
Mitra-Clip user meeting (Nederland),
3D echocardiography by GE (Nederland),
Philips 3D echocardiographic imaging (Nederland en België),
International Electrophysiology Workshop (België),
CardioStim (Frankrijk),
EuroPACE (Frankrijk),
Heart Rhythm Society (USA),
European Society of Cardiology (ESC) congress (London),
Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) congress (België),
Belgisch Cardiologische Liga Congres (België),
EuroPCR (Frankrijk),
Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) congress (USA)
EuroECHO and other imaging modalities (Sevilla).

EHRA opleidingscentrum en fellows
Binnen de cardiologie is de behandeling van hartritmestoornissen in volle evolutie. Daardoor is de vraag
ontstaan naar opleidingsplaatsen. Gezien haar nationale voortrekkersrol bij behandeling van
hartritmestoornissen, werd door de dienst cardiologie van het AZ Sint-Jan Brugge tevens geïnvesteerd in
de inrichting van opleidingsplaatsen voor elektrofysiologie en catheterablatie van hartritmestoornissen.
Heden bestaat deze opleiding uit twee jaar aanvullende training (fellowship) na de basisopleiding tot
cardioloog. In 2004 werd te Brugge gestart met een nationaal fellowship in de elektrofysiologie/ablatie.
Bovendien worden jaarlijks ook verschillende cardiologen of internisten in opleiding tewerkgesteld binnen
de dienst Cardiologie. Onder supervisie leren zij de praktische diagnostische en therapeutische aanpak van
hartpatiënten die zich presenteren op de raadpleging, spoedgevallen of tijdens hospitalisaties. Ook worden
zij actief begeleid bij het management van de patiënt op intensieve cardiale zorgen, de zogenaamde
hartbewaking. Technische onderzoeken zoals echocardiografie, slokdarmechocardiografie en
coronarografie worden aangeleerd. Via dagelijks overleg, gezamenlijke patiënt visites en verschillende
stafvergaderingen en opleidingsmomenten worden zij uiteindelijk voorbereid op hun toekomst als
cardioloog.

Netwerk Noord-West Vlaanderen
Voor de optimalisatie van de behandelingsmogelijkheden voor cardiale aandoeningen en de toenemende
complexiteit van invasieve en niet-invasieve behandelingen is samenwerken over de ziekenhuismuren een
must. Voor vele cardiale zorgtrajecten zijn er op die manier netwerken gevormd tussen artsen om kennis,
kunde en mankracht te bundelen ten voordele van de patiënten uit de regio.
De departementen cardiologie van de verschillende ziekenhuizen in Noord-West Vlaanderen werken nauw
samen. Optimale klassieke cardiale zorgverlening, second opinion en vervullen van tertiaire functies in
samenwerking met de ons omliggende ziekenhuizen van Noord-West Vlaanderen
en Meetjesland vormen het fundament van onze diensten. In die optiek werd het aanbod
uitgebreid met cardio genetisch advies en volwassen congenitale cardiologie, binnen een samenwerking
met UZ Gent (Jaarrapport 2017-2018 cardiologie-cardiochirurgie)
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Een typisch voorbeeld van een efficiënt en matuur netwerk is de regionale netwerking rond behandeling
van acuut myocardinfarct type ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) waarbij een bloedklonter acuut een
kransslagader verstopt met dreigend verlies van hartspierweefsel. ‘Time is muscle’ is een codewoord,
gelinkt aan de prognose van deze patiënten. Correcte en snelle diagnose, opstarten van bloedverdunners
en urgent transport naar een faciliteit waar zo snel mogelijk de verstopte kransslagader kan worden
opengemaakt is dan ook cruciaal (cath-lab). Sedert jaren is er een STEMI-netwerk tussen de verschillende
ziekenhuizen in en rond Brugge. Daarenboven beschikt het STEMI-net-werk Noord-West Vlaanderen over
een uniek kenmerk: de beschikbaarheid van een Heli-dienst, waarbij acuut helikoptertransport het verschil
in tijd kan maken ten voordele van de patiënt. De medische literatuur heeft bij herhaling gerapporteerd dat
dergelijke netwerken de overleving na hartinfarct zeer significant hebben verbeterd.

Algemene en wettelijke basis
Het toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem voor het zorgprogramma cardiale pathologie maakt
onderdeel uit van de strategische beslissingen van onze organisatie. Dit zorgprogramma situeert zich binnen
het AZ Sint Jan Brugge - Oostende AV en ook binnen een breder netwerk met andere ziekenhuizen die het
zorgprogramma cardiale pathologie aanbieden. Het zorgprogramma cardiale pathologie AZ Sint-Jan Brugge
– Oostende AV omvat :












Zorgprogramma cardiale pathologie A (cardiale basiszorg)
Zorgprogramma cardiale pathologie B:
- B1 (invasieve diagnostiek)
- B2 (interventionele cardiologie)
- B3 (cardiochirurgie)
Zorgprogramma cardiale pathologie E (elektrofysiologie)
Zorgprogramma cardiale pathologie P (pacemakertherapie)
Revalidatie-overeenkomst inzake implanteerbare defibrillator in het hart
Tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de kosten van de hulpmiddelen voor de
percutane herstelling van de coaptatie van de mitralisklepbladen ter behandeling van
mitralisklepregurgitatie, zoals bepaald in de vergoedingsvoorwaarden F-§19 (verstrekkingen
172491-172502 en 172513-172524).
Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 172734-172745 betreffende
een percutaan implanteerbare klepstent in aortapositie en toebehoren, zoals bepaald in de
vergoedingsvoorwaarde F-§09 .
Tegemoetkoming van een verplichte verzekering in de kosten van de hulpmiddelen voor de
percutane sluiting van het linker hartoortje, zoals bepaald in de vergoedingsvoorwaarde F-§23
(verstrekkingen 180272-180283 en 180294-180305).
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Overzicht goedkeuringen

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge – Oostende AV – 049
Ruddershove 10, 8000 Brugge
Brugge, Campus Sint-Jan
Status
en
procedure

Begin erkenning

Einde erkenning

Sectortype

Verlenging
erkenning

01/07/2015

voor onbepaalde duur

Card Pat A

Verlenging
erkenning

01/07/2015

voor onbepaalde duur

Card Pat B

Verlenging
erkenning

01/07/2015

voor onbepaalde duur

Card Pat P

Verlenging
erkenning

01/07/2015

voor onbepaalde duur

Card Pat E

Oostende, campus Henri Serruys
Status
en
procedure

Begin erkenning

Einde erkenning

Sectortype

Verlenging
erkenning

01/07/2015

voor onbepaalde duur

Card Pat A

Verlenging
erkenning

01/07/2015

voor onbepaalde duur

Card Pat P

Verlenging
erkenning

01/07/2015

voor onbepaalde duur

Card Pat E
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3 Structuur Hartcentrum AZ Sint-Jan
Het Hartcentrum AZ Sint Jan Brugge - Oostende AV verenigt de drie specialismes: cardiologie,
cardiochirurgie en cardioanesthesie en dit in een continue samenwerking en vanuit complementaire
invalshoeken. Deze combinatie vormt de beste garantie op een succesvolle behandeling.
De samenwerking tussen deze drie specialismen werd in 2010 geformaliseerd in het ‘Hartcentrum Brugge’,
waar organisatie, patiëntenbespreking en behandeling, wetenschappelijke activiteit en kennis gebundeld
en gedeeld worden. Dit Hartcentrum omvat de diensten cardiologie, cardiochirurgie en cardioanesthesie/cardio-intensieve. Elk van deze diensten behoudt zijn interne organisatie.

De campus SJ in Brugge is erkend voor zorgprogramma A, B1/2/3, E en P, cardiale revalidatie,
mitraclip, ICD, TAVI).

Voorzitter Hartcentrum: en coördinator zorgprogramma cardiologie:
dr. Yves Vandekerckhove (links).
Coördinator cardiochirurgie: dr. Marc Schepens (rechts).

De campus HS Oostende is erkend voor zorgprogramma A, E en P.

Coördinator zorgprogramma cardiologie: Dr. Mehran Tahmaseb
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Taakomschrijving voorzitter
De voorzitter van het Hartcentrum wordt door de Algemene Vergadering van het AZ St.-Jan BruggeOostende AV – na advies van de betrokken diensten, de medisch directeur en de Medische Raad –
aangesteld.
De aanstelling geldt voor 5 jaar en kan stilzwijgend verlengd worden. De aanstelling van de huidige
voorzitter is gebeurd op de Raad van Bestuur 23 juni 2010 en is stilzwijgend verlengd.
De voorzitter van het Hartcentrum stimuleert, in overleg en samenspraak met de betrokken diensthoofden
en verantwoordelijken van het zorgdepartement de medische, wetenschappelijke en strategische
ontwikkelingen van het Hartcentrum. Dit omvat:







Richting bepalen hoe het Hartcentrum zich ontwikkelt of verder profileert (aansluitend bij de visie
en de missie van het ziekenhuis),
Aantrekken van nieuwe artsen en hun functiedifferentiatie aanpassen aan de beleidsopties van het
Hartcentrum,
Beoordelen van investeringen die impact hebben op de werking van het Hartcentrum en de richting
waarin het Hartcentrum zich verder ontwikkelt,
Implementeren van kwaliteit bevorderende en complicatie reducerende maatregelen,
Stimuleren van intensieve samenwerking tussen de diensten van het Hartcentrum en de andere
ziekenhuisdiensten,
Gezamenlijke profilering naar externe specialismen en instanties.

De voorzitter organiseert overlegmomenten waarbij de verslagen worden opgemaakt aan alle stafleden
van de betrokken diensten.
De voorzitter van het Hartcentrum vervult zijn taak in samenspraak met de betrokken diensthoofden en is
samen met hen de woordvoerder in betrekkingen met de Medisch Raad en Raad van Bestuur evenals in de
externe betrekkingen en communicatie van het Hartcentrum.
De voorzitter van het Hartcentrum rapporteert aan de medisch directeur.

Taakomschrijving
cardiologie

coördinator

zorgprogramma/medisch

diensthoofd

De coördinator van het zorgprogramma/medisch diensthoofd cardiologie is verantwoordelijk voor de
goede gang van zaken in zijn dienst (Overeenkomstig artikel 13, 2° van de wet op de ziekenhuizen en de
Algemene Regeling van het AZ Sint Jan Brugge - Oostende AV is er een geneesheer-diensthoofd voor ieder
van de verschillende diensten van het medische departement).
Hij staat in voor de organisatie, operationele werking en de coördinatie van de medische activiteit in zijn
dienst. De geneesheer diensthoofd dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in zijn
ziekenhuisdienst te bevorderen.
Met het oog op de integratie van de medische activiteiten in het geheel van de activiteit van de dienst,
voert de coördinator/medisch diensthoofd zijn opdracht uit in nauw contact met de:
1) De medisch directeur en de collega’s diensthoofden
2) De verantwoordelijkheden van de onderscheidene aspecten van de activiteit van zijn dienst,
en meer in het bijzonder met de hoofdverpleegkundige en met de verantwoordelijke voor de
paramedische activiteiten van de dienst.
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De coördinator van het zorgprogramma/medisch diensthoofd cardiologie is, wat zijn ziekenhuisactiviteit
betreft, exclusief verbonden aan het ziekenhuis of aan een of meerdere ziekenhuizen die deel uitmaken
van eenzelfde ziekenhuisgroepering zoals bedoeld in artikel 69, 3° van de gecoördineerde wet op de
ziekenhuizen.

Hartteambesprekingen en stafvergaderingen
Hartteambesprekingen
Het Hartteam vergadert twee tot drie keer per week om problemen van hartritmestoornissen,
hartkleppathologie, kransslagaderlijden, aortapathologie en hartfalen te bespreken in gemeenschappelijk
overleg tussen cardiologen en hartchirurgen. (Jaarrapport 2017-2018 cardiologie – cardiochirurgie).
De Hartteambesprekingen zijn samengesteld uit cardiologen, cardiochirurgen, assistenten in beide
disciplines, eventueel ook cardio-anesthesisten en intensivisten of verwijzende specialisten. Minimaal
dient één cardioloog en één cardiochirurg aanwezig te zijn zo niet is de besluitvorming ongeldig.
Afhankelijk van het aanbod zal de cardioloog of de cardiochirurg het behandelplan bespreken met als doel
tot een consensus te komen. Patiënten zonder klinische gegevens worden niet besproken. Volgende
categorieën patiënten worden zeker besproken: patiënten met onbeschermde hoofdstam en patiënten
met complex coronair vaatlijden (alle drie-taks coronair lijden en evt. andere).
De minimale vereisten tot bespreking zijn: (a) klinisch verhaal op basis van het dossier en (b) recente
coronarografie.
Het kan nuttig zijn gebruik te maken van de Euroscore of STS score om het risico voor de patiënt te
berekenen.
Van zodra er meerdere behandelopties zijn, is het aangewezen om in multidisciplinair verband het
probleem van de patiënt grondig te bespreken. Zo wordt de meest optimale behandeling vastgelegd
gebaseerd op recente guidelines, rekening houdende met alle elementen en de aanwezige expertise binnen
het ziekenhuis. Dit plan wordt eerst besproken met de patiënt vooraleer over te gaan tot actie.
Er wordt via Skype een teleconferentie gehouden met de campus Henri Serruys, UZ Gent en AZ Delta.
Stafvergadering cardiologie
De stafvergadering cardiologie wordt op de campus SJ (Brugge) verschillende keren per week gehouden
afhankelijk van de specialismen:
-

maandag om 7.30 uur: overleg over hartritmestoornissen met alle geneesheren stafleden
cardiologie AZ Sint Jan Brugge – Oostende
donderdag om 13 uur: organisatorische vergadering met alle geneesheren stafleden cardiologie AZ
Sint Jan Brugge – Oostende
vrijdag tussen 13 uur en 14 uur: stafvergadering cardiologie met stafleden en assistenten
wekelijkse vergadering op woensdag tussen 8 uur en 9 uur: hoofdverpleegkundige poli/ cathlab
met hoofd secretariaat, diensthoofd cardio
twee maandelijkse vergadering op woensdag tussen 8 uur en 9 uur: hoofdverpleegkundige
poli/cathlab, hoofdverpleegkundigen en diensthoofd cardiologie

Wetenschappelijk programma
Telkens de tweede maandag van de maand van 19 uur tot 21 uur wordt een wetenschappelijk programma
georganiseerd voor de stafleden en assistenten van de diensten van het Hartcentrum (cardiologie, cardiale
heelkunde, anesthesie en de diensten Cardiologie van het Netwerk). Meestal wordt voorzien in een
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universitaire externe spreker en een interne spreker, waarbij lezingen worden gegeven relevant voor het
hele Hartcentrum, gevolgd door een discussie.
Jaarlijks wordt er een strategische bijeenkomst met alle cardiologen en cardiochirurgen uit het netwerk
zorgpad cardiologie georganiseerd.

Permanente vorming
Elke arts van de cardiale zorgprogramma's doorloopt tweejaarlijks een basisopleiding in reanimatie (BLS)
of is in het bezit van een certificaat van een opleiding in de cardiale reanimatie (ALS) waarin een
geldigheidsduur vermeld staat die maximaal 5 jaar bedraagt.
Alle verpleegkundigen, die actief zijn in het cathlab, kunnen hetzij een attest voorleggen waaruit blijkt dat
zij een opleiding in de cardiale reanimatie - Advanced Life Support (ALS) met succes beëindigd hebben in
de loop van de laatste 2 jaar (of zijn in het bezit van een certificaat cardiale reanimatie (ALS) waarin een
geldigheidsduur vermeld staat van 5 jaar bedraagt (Eisenkader cardiale zorgtraject, 2018).
Elke medewerker wordt nauwkeurig opgevolgd via een inscholings- en opleidingstraject. Verpleegkundige
medewerkers worden opgeleid in de procedures die betrekking hebben op hun werking. Het doorlopen
van een volledig opleidingsplan duurt ten minste 1 jaar. Gedurende dat jaar worden de nieuwe
medewerkers intensief opgevolgd en wordt na 3 maanden, na 6 maanden en na 1 jaar getoetst of de
vooropgestelde leerdoelen behaald zijn.
Alle medewerkers van het Cathlad en de poli- cardiologie krijgen periodiek een opleiding stralingsprotectie.
Alle medewerkers krijgen via een teamdag jaarlijks een heropfrissing van de gemaakte afspraken en
procedures.
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4 Personeel
De performantie van een dienst Cardiologie wordt in ruime mate mee bepaald door de inzet en toewijding
van alle betrokkenen zoals verpleegkundigen, technisch verpleegkundigen, administratief medewerkers,
zorgkundigen, ziekenhuis assistenten en logistiek assistenten.

De diensten cardiologie-cardiochirurgie omvatten volgende verpleegafdelingen:

Algemeen cardiologie campus SJ en campus HS
Afdeling

bedden

D5 (cardiologie en hartheelkunde campus SJ)

31

I 3 (intensieve zorgen campus SJ)

19

D6 (kortverblijf cardiologie campus SJ)

33

D 12 (cardiologie campus HS)

29

Algemeen campus SJ:
Verpleging Cathlab

17,98

Verpleging polikliniek cardiologie

11,76

Administratief en logistiek personeel polikliniek
cardiologie

10,79

Verpleging intensieve afdeling/ CCU (I3)

36,25

Verpleging daghospitaal cardiologie (D6)

15,47

Verpleging cardiologie en hartchirurgie (D5)

22,34

totaal

114,5 FTE

(Bron: Jaarrapport 2017 cardiologie-cardiochirurgie- algemene kerncijfers pag. 25 e.v.)
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Artsen cardiologie-cardiochirurgie campus SJ

Yves Vandekerckhove, MD
Luc Missault, MD, DSc

Interventie cadioloog, elecytrofysioloog, diensthoofd
cardiologie
Interventie cardioloog

Daniël Dendooven, MD

Interventie cardioloog

Patrick Coussement, MD

Interventie cardioloog

Mattias Duytschaever, MD, PhD

Cardioloog, electrofysioloog

René Tavernier, MD, PhD

Cardioloog, electrofysioloog

Philippe Debonnaire, MD, PhD

Cardioloog, beeldvorming

Sébastien Knecht, MD, PhD

Cardioloog, electrofysioloog

Jan Van der Heyden, MD, PhD

Interventie cardioloog

Marc Schepens, MD, PhD

Hartchirurg, diensthoofd hartchirurgie

Paul Verrelst, MD

hartchirurg

Willem Ransschaert, MD

hartchirurg

Wim Vergauwen, MD

hartchirurg

Eric Graulus, MD

hartchirurg

Marc Nauwynck, MD

Cardio-anaesthesist, cardio-intensivist

Filip Van Den Brande, MD

Cardio-anaesthesist, cardio-intensivist

Anne-Marie, Matthys, MD

Cardio-anaesthesist, cardio-intensivist

Steven Cnudde, MD

Cardio-anaesthesist, cardio-intensivist

Bram Dewulf, MD

Cardio-anaesthesist, cardio-intensivist

Ine Witters, MD

Cardio-anaesthesist, cardio-intensivist

(Bron: jaarrapport 2017 cardiologie-cardiochirurgie).
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Overzicht artsen cardio – intensivisten campus SJ:
Patricia Coucke, MD

Cardio-intensivist

Nicolas Müller, MD

Cardio-intensivist

Carine Vandycke, MD

Cardio-intensivist

Marc Bourgeois, MD

Cardio-intensivist

Kris Leleu, MD

Cardio-intensivist

Thomas Verhaeghen, MD

Cardio-intensivist

Birgit Dewulf, MD

Cardio-intensivist

Overzicht van de Anesthesisten en reanimatieartsen campus SJ
BOSSUYT
BOURGEOIS
BRAEMS
CANT
CNUDDE
COUCKE
DE WULF
DECLERCK
DELRUE
DEWULF
DHAESE
GORISSEN
LELEU
LOVENIERS
MARTENS
MATTHYS
MULIER
MÜLLER
NAUWYNCK
VAN DEN BRANDE
VAN LAEKEN
VANDYCKE
VER DONCK
VEREECKE
VERHAEGHEN
WEYNE
WITTERS

GUDRUN
MARC
HANNIE
PIET
STEVEN
PATRICIA
BIRGIT
CHRIST
GEERTRUI
BRAM
HENDRIK
MAYKEN
KRIS
BIRGIT
PATRICK
ANN-MARIE
JAN-PAUL
NICOLAS
MARC
FILIP
ELS
CARINE
ANN
HUGO
THOMAS
STEVEN
INE
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(Bron: jaarrapport 2017 cardiologie-cardiochirurgie).
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Algemeen campus HS
Dr. Tahmaseb M, hoofdcardioloog
Cardiologen
Dr. Valck B.
Dr. Combes M.
Dr. Heymeriks J.
Assistent Cardioloog
Dr. Ceuppens P.

Hoofdverpleegkundige Marga Smagghe
EFO – verpleegkundigen :
Carine Gernaey
Céline Devriendt
Alex Mechele
Nick Arts
Mathieu Verstraete
Verpleegkundigen dienst cardio:
Dupon Bernard
Lievens John
Gernaey Carine
Missiaen Kathleen
Vanbiervliet Johan
Eeckeloo Conny
Detournay Isabelle
Haïder Soraya
Mechele Alex
Devriendt Céline
Elsocht Cindy
Adjou Zora
Lievens Debbie
Totaal verpleegkundigen: 20,95 FTE + 1 FTE EFO.

Arts Nick
Decock Emely
Knockaert Kimberly
Houthoofd Kelly
Verstraete Mathieu
Umugwaneza Rosine
Pootemans Sara
Lindsey Niville
Stijn Boey
Meeuws Gaëlle
Sangita Dahal
Yessica Vandenabeele
Gaulthier Kuhlevind
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Overzicht van de Anesthesisten en reanimatieartsen campus HS
DE COCK

AXELLE

DECOENE

KRISTOF

DEMEYERE

PIET

DENYS

DOMINIQUE

DETRICHE

OLIVIER

DRIESSCHAERT

ALEX

LOONES

TIJS

REMY

STEFAN

SCHRIJVERS

JAN

VAN BRANTEGEM

ELINE

VAN DE MAELE

KRIS

VAN HOOF

ERIK

VERBEKE

KATELIJNE

VERCRUYSSE

FILIP

SCHISSLER

THIERRY

FOUQUET

ANDRIES

VANDEWAETER

CATHERINE
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5 Openingstijden en permanenties
De continuïteit van de opvang van de patiënt met een cardiale pathologie in AZ Sint Jan Brugge - Oostende
AV is gewaarborgd 24/24 uur en 7 dagen op 7. Het centrale nummer van de respectievelijke site en de
coördinatie van de interventionele wacht staat opgelijst in onderstaande tabel:
Site

Contactnummer

Coördinator

Campus SJ/SFX Brugge

+3250 45 26 70

Secretariaat cardiologie SJ/SFX

+3250 45 26 90

Secretariaat hartchirurgie

+3250 45 20 00

Spoed SJ/SFX

+3259 55 52 97

Secretariaat cardiologie Henri Serruys

+3259 55 51 01

Spoed Henri Serruys

Campus HS Oostende

Permanentie Cardiologie
De werkverdeling op de dienst Cardiologie is opgemaakt op basis van het Regelement van Inwendige Orde
AZ Sint Jan Brugge - Oostende AV te Brugge. De wachtregeling is gewaarborgd 24/24 uur en 7 dagen op 7.
Het oproepbare team van het Cathlab bestaat minimaal uit één interventioneel cardioloog en twee andere
personen met volgende ervaring/deskundigheid:
- een verpleegkundige met Cathlabervaring of
- een verpleegkundige van spoed/CCU/IZ die op dat moment geen basispermanentie opneemt
of een arts (ASO, spoedarts, artsen anesthesie en reanimatie,…)
Een cardiochirurg is permanent oproepbaar en is ter plaatse binnen de kortst mogelijke tijd na de oproep
Indien de patiënt via de dienst Spoedgevallen in het ziekenhuis wordt opgenomen en doorverwezen wordt
naar het Cathlab, dan wordt de patiënt begeleid door ten minste een arts en verpleegkundige van de dienst
Spoedgevallen. De arts en verpleegkundige vertrekken pas van zodra de patiënt in het Cathlab
gestabiliseerd is.

Permanentie Cardiochirurgie
De continuïteit van de cardio chirurgische dienstverlening is gewaarborgd 24/24 uur en 7 dagen op 7. Voor
de afdeling hartchirurgie van het AZ Sint Jan Brugge - Oostende AV bestaat een wachtlijst voor het
oproepbaar team (cardiochirurg, assistent, operatieteam bestaande uit instrumentist(e),
omloopverpleegkundige, perfusionist(e), cardio-anesthesist en anesthesie-verpleegkundige). Dit team kan
in geval een spoed operatie worden opgeroepen via de telefooncentrale van het AZ St. Jan.
De wachtlijst (inclusief eventuele wijzigingen) wordt opgesteld vanuit het secretariaat. Verwijzers
beschikken over de individuele GSM-nummers van de cardiochirurgen en vice-versa.
Driemaal per week is er een ochtend briefing om 7.45 uur. Hier overloopt de hartchirurg - die de wacht
verzekerde - alle patiënten waarbij de accenten gelegd worden op eventuele probleempatiënten. De
dagindeling (wie waar opereert, wie assisteert, wie zaalronde loopt) wordt opgesteld door het diensthoofd
in onderling overleg. Elk lid van de hartchirurgie is telefonisch bereikbaar gedurende dagtijd; tijdens de
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wacht is de hartchirurg telefonisch bereikbaar. Maandelijks is er een overleg waarbij de cardiochirurgie een
bespreking houdt over complicaties.
Organigram cardiologie artsen (1.07.2018):
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Voorbeeld permanentie regeling cardiologie (september 2018):
Voor de actuele lijst van de wachtdienst cardio en interventie cardio: telefonisch op te vragen bij Spoedintern telefoonnummer: 2000.
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6. Infrastructuur
Voor de hartcatherisatie zijn er 4 zalen beschikbaar uitgerust met een flatpanel voor het uitvoeren van
acute coronaire interventies, electrofysiologische onderzoeken, interventies voor structureel hartlijden,
implantaties en devices.
Voor volgende toestellen worden de technische controles/inspecties/onderhoud uitgevoerd conform de
richtlijnen van de fabrikant:
1. Beademingstoestellen,
2. Monitors die de vitale parameters bij de patiënten bewaken,
3. Monitors die worden gebruikt voor een momentopname van de niet-invasieve bloeddruk,
saturatie, hartslag, evt. temperatuur (vital signs monitor),
4. Defibrillatoren,
5. De toestellen voor het bepalen van de bloedgaswaarden,
6. Externe pacemakers,
7. Infuuspompen,
8. ECG toestellen,
9. Drukregistratietoestellen,
10. Ballonpompen,
11. De röntgen-beeldvormende systemen,
12. Heater coolers
13. Electrische ziekenhuisbedden

De gebruiker controleert of het medische toestel dat gebruikt wordt correct functioneert. Dit wordt
driemaandelijks geregistreerd. De Technische Dienst van het ziekenhuis beheert het inspectieplan en het
onderhoudsplan voor alle medische toestellen. Bij problemen wordt de helpdesk van de technische dienst
gecontacteerd.
Voor een gedetailleerd overzicht van de medische apparatuur: zie bijlage achteraan dit handboek.
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5. Kwaliteitmanagementsysteem
Een kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft de manier waarop de kwaliteit van zorg wordt bewaakt,
gemonitord en verbeterd. De wijze waarop kwaliteit wordt gemeten gebeurt aan de hand van indicatoren.
We maken een onderscheid tussen procesindicatoren – die informatie geven over het verloop van de zorg
– en resultaatindicatoren – die de uitkomst van de zorg in kaart brengen.
Het algemeen ziekenhuis AZ Sint-Jan - met een erkenning voor het zorgprogramma cardiale pathologie B neemt deel aan de registratie van gegevens die toelaten om de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid te
evalueren op het vlak van:
1) de keuze en de tijdsintervallen van de reperfusiestrategie bij acute coronaire syndromen;
2) de medische en paramedische permanentie en het voor cardiale patiënten gehanteerde
verwijzings- en transferbeleid naar andere zorgprogramma's cardiale pathologie B;
3) verdere endovasculaire en cardio chirurgische interventies of herinterventies tot één jaar na de
eerste behandeling;
4) de duur van opname en heropname van de patiënt die in het zorgprogramma behandeld is, met
het oog op risicostratificatie;
5) de uitvoering van de nodige diagnostische onderzoeken om de juiste indicatiestelling tot
coronarografie en revascularisatie aan te tonen;
6) de risico geadjusteerde mortaliteit en complicaties die zich voordoen tijdens en na het
ziekenhuisverblijf;
7) de verhouding van het aantal endovasculaire en cardiochirurgische interventies tot het aantal
patiënten en het aantal coronarografieën dat uitgevoerd is op die patiënten, alsook het aantal in
officiële registers geïncludeerde patiënten van het type `STEMI', `non-STEMI' en andere acute of
chronische cardiale pathologie.
(bron: 24.05.2013 - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de
zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden).
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Informed Consent
Elke patiënt krijgt duidelijke informatie over zijn gezondheidstoestand en over de eventuele ingreep,
onderzoek of behandeling die daaruit voortvloeit, zodat de patiënt op een geïnformeerde wijze
toestemming kan geven dan wel de eventuele ingreep, onderzoek of behandeling kan weigeren.
In het AZ Sint-Jan ligt het beleid vast wanneer een informed consent nodig is. Voor volgende lijst dient de
geïnformeerde toestemming in het patiëntendossier gedocumenteerd te worden, d.w.z. dient een
verwijzing te worden opgenomen naar het gesprek, wie het gesprek voerde met de patiënt en naar de
verkregen toestemming:
-

chirurgische ingrepen
procedures onder anesthesie of sedatie
toedienen van bloed en bloedderivaten
hoog risico invasieve procedures zoals hartkatheterisaties, puncties , plaatsen katheters in
thoraxwand of abdomen, endoscopieën, enz.
dialyse
radiotherapie
chemotherapie

Voor volgende ingrepen is door de Belgische en Vlaamse regelgeving steeds een schriftelijk ondertekend
informed consent vereist (toestemmingsverklaring):
- heelkundige ingrepen bij kinderen
- esthetische heelkunde
- medisch begeleide voortplanting
- euthanasie
- zwangerschapsafbreking
- orgaantransplantatie
- klinische studie
De dienst Cardiologie kiest er - met uitzondering van bovenvermelde ingrepen voor - om van de patiënt
enkel een mondelinge geïnformeerde toestemming te verkrijgen.

Patiëntendossier
Het patiëntendossier van de dienst Cardiologie is deels digitaal en deels op papier. het bestaat uit een
verpleegkundig en een medisch luik. Het verpleegkundig dossier vormt de weerslag van het verpleegproces
en is een instrument dat toelaat de continuïteit in de verpleegkundige zorg te waarborgen.
Voor iedere patiënt die zich aanmeldt in het ziekenhuis - ambulant (waaronder consultatie en dagziekenhuis
vallen) of bij opname- wordt een patiëntendossier aangemaakt.
Het patiëntendossier bevat tenminste volgende documenten en gegevens:
 Identiteit van de patiënt
 Medisch anamnese
 Familiale en persoonlijke antecedenten
 Allergie
 Thuismedicatie
 Huidige ziektegeschiedenis
 Gegevens van voorgaande raadplegingen en hospitalisaties
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Verpleegkundige anamnese
Allergie
Thuismedicatie
Sociale anamnese
Contactgegevens
De evaluaties, de evoluties, de huidige en potentiële wijzigingen van zijn zorgbehoeften
Alle elementen ter voorbereiding op zijn ontslag
De ingestelde behandeling
Evolutie van de aandoening
Uitslagen van onderzoeken
Medische orders
Medicatie
Medische en paramedische informatie

(bron: Eisenkader Cardiale Zorgtraject, 2018)
De minimumvoorwaarden zijn uitgewerkt volgens de bepalingen van het minimum initieel assessment zoals
omschreven in het accediteringsprogramma JCI Accreditation Standards for Hospitals 6de editie 2017.
Het dossier moet steeds ter beschikking zijn van alle zorgverleners die bij de patiënt betrokken worden.
Het hele administratieve proces rond de patiënt verloopt in de diensten cardiologie en cardiochirurgie
volledig digitaal. Ook externe verwijsbrieven worden ingescand en digitaal aan het patiëntendossier
toegevoegd. Alle aanvragen voor onderzoeken en dagelijkse opvolgnota’s worden digitaal verwerkt. In het
elektronisch patiëntendossier wordt elke besluitvorming rond de patiënt genoteerd met aanduiding van
datum van bespreking, aanwezigheden, korte schets van problematiek en het gemeenschappelijk besluit.
De eindverantwoordelijke is steeds de cardioloog en hartchirurg.

Safe Surgery Beleid
Het voltallige team - bestaande uit chirurgen, medisch specialisten, anesthesisten, verpleegkundigen,
technici en/of andere zorgmedewerkers die bij een procedure betrokken zijn - heeft een rol te spelen in de
veiligheid en het welslagen van elke chirurgische of invasieve procedure.
Voor elke chirurgische of invasieve procedure die plaatsvindt onder algemene of loco-regionale anesthesie
dient een Safe Surgery Checklist of Safe Procedure Checklist te worden ingevuld. Het gebruik van een Safe
Surgery Checklist of Safe Procedure Checklist beoogt de mondelinge informatie-uitwisseling te structureren
tussen alle leden betrokken in de zorg voor de patiënt. Dit proces wordt uitgebreid beschreven in de
procedure ‘Het gebruik van de Safe Surgery Checklist en Safe Procedure Checklist’.
Gezien de specificiteit van cardiologie-cardiochirurgie zal vanaf 2018 gebruik gemaakt worden van een
aangepaste checklist.
Zie bijlage: Safe Procedure Checklist Cathlab (SJ) / EFO (HS)
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Ziekenhuisinfectiebeleid
De basisvereisten voor handhygiëne worden opgevolgd door alle artsen, personeel en medewerkers die
op patiëntenafdelingen taken vervullen:
* juwelenvrije handen en voorarmen
* geen polshorloges, armbanden en/of ringen
* korte zuivere nagels, dwz geen nagellak, gel of kunstnagels
* korte mouwen zowel van dienst- als van burgerkledij die onder de dienstkledij wordt gedragen.
Er is een Reglement Interne Orde rond ziekenhuisinfectiepreventie opgesteld voor het AZ Sint-Jan Brugge
Oostende.

Pijnbeleid
Het pijn- en sedatieprotocol is opgesteld, gekend en wordt toegepast door de medewerkers. De gebruikte
pijnmeetmethode is aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt (ook voor niet communicatieve
patiënten) (Bron Eisenkader Cardiale Zorgtraject, 2018).
Pijn wordt gemeten aan de hand van observatie en bevraging van de patiënt.
Er wordt bij de pijn een onderscheid gemaakt tussen (1) patiënten met een acuut coronair syndroom, (2)
patiënten met een invasieve procedure en (3) overige patiënten.
Bij (1) wordt bij verdacht cardiale pijn onmiddellijk gestart met het afnemen van:
-

EKG
bloeddrukmeting
polsfrequentie
bloedafname

Er wordt een intensief observatietraject gestart waaruit een gepast beleid volgt dat opgesteld wordt door
de assistent-arts (ASO) of het staflid.
Bij (2) wordt bij pijnmeting overgegaan tot de opvolging van de hemodynamiek (bloeddruk, pols) van de
patiënt. Indien er risico’s zijn neemt de aanwezige arts onmiddellijk maatregelen. Er zijn hiervoor ‘staand
orders’ op de afdeling beschikbaar.
Bij (3) wordt bij pijnmeting overgegaan tot passende medicamenteuze pijnbehandeling.
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Resultaatindicatoren
Voor een overzicht van de resultaten verwijzen we naar het Jaarrapport cardiologie-cardiochirurgie editie
2017-2018 met resultaten over:













Hospitalisaties
Raadplegingen en spoedgevallen
Functiemetingen polikliniek
Hartchirurgische ingrepen algemeen
Ritmologie centrum
o Voorkamerfibrillatie ablatie
o Ablatie overige ritmestoornissen
o Pacemakers en defibrillatoren
Kransslagader centrum
o Acuut myocardinfarct (STEMI)
o Coronarografie en percutane coronaire interventies (PCI)
o Chronische totale occlusies (CTO)
o Heelkundige behandeling coronairen (geïsoleerde CABG)
Hartklep centrum
o Geïsoleerde aortaklep chirurgie
o Geïsoleerde mitralisklep chirurgie
o Klepchirurgie met geassocieerde procedures
o Percutane aortaklep ingrepen (TAVI)
o Percutane mitralisklep ingrepen (MitraClip)
Aorta centrum
Overige ingrepen
o Percutane ingrepen
o Chirurgische ingrepen

Aantal hospitalisaties – dagopname – raadplegingen (werkingsjaar 2017)
Dagopnames cardiologie

1.908

Ziekenhuisopnames cardiologie

3.050

Ziekenhuisopnames hartheelkunde

591

Raadplegingen cardiologie

18.678

Raadplegingen hartheelkunde

845

Spoedcontacten cardiologie

1.436

Functiemetingen polikliniek (werkingsjaar 2017)
Transthoracale echocardiografie

9.285

Stress echocardiografie (dobutamine & cyclo)

137

Slokdarm echocardiografie

805

Electrocardiografie (EKG)

17.446

Holter monitoring

2.173

Event monitoring

316

45

Pacemaker en CRT-P uitmetingen (pacemaker)

1.641

ICD en CRT-D uitmetingen

1.169

Late potentialen analyse

41

Fietstest (cyclo-ergometrie)

4.001

Maximale zuurstofopname test

1.484

Fietstest +MIBI scan

23

Maximale zuurstofopname test + MIBI scan

37

Persantinine

5

24-uur bloeddruk meting

364

Tilt test (kanteltafel)
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Datamanagement
Binnen de hartheelkunde wordt veel belang gehecht aan het registreren van data omdat dit deel uitmaakt
van de interne kwaliteitsbewaking. Deze registratie gebeurt door het secretariaat Hartheelkunde in een
daarvoor speciaal opgemaakte database. Deze data vormen de bron van wetenschappelijke analyses.

Euroscore II
De Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) II is een internationaal aanvaarde
risico-inschatting van de patiënt die een cardiochirurgische ingreep dient te ondergaan. De score houdt
rekening met allerlei factoren zoals leeftijd, geslacht, urgentiegraad, type van de ingreep, nierfunctie, linker
kamerfunctie, ... helaas niet met de “frailty”. Een individuele online berekening van elke patiënt kan
gebeuren op http://www.euroscore.org/calc.html.

30-dagen sterfte
De 30-dagen sterfte is de mortaliteit binnen de 30 dagen na de ingreep. Dit is een objectief en duidelijk
gegeven dat internationaal aanvaard wordt als standaard, het is ook een direct meetbaar eindpunt.
Mathematisch komt dit neer op een cijfer 0 indien de patiënt in leven is of een 1 indien de patiënt komt te
overlijden.
Omdat patiënten verschillen in hun preoperatief risico zou het onlogisch zijn om uitkomsten te vergelijken
zonder te adjusteren voor deze individuele verschillen. Dit correctief hulpmiddel is moeilijk toe te passen
maar in elk geval essentieel om eerlijk vergelijkingen tussen ziekenhuizen en chirurgen te kunnen maken.
Het vergelijken van niet risico-gecorrigeerde uitkomsten tussen ziekenhuizen of chirurgen zou op een
oneerlijke wijze deze ziekenhuizen of chirurgen penaliseren omdat zij misschien voornamelijk operaties
verrichten bij hoog risico patiënten.
We evalueerden onze resultaten door een vergelijking te maken tussen het berekende preoperatieve
operatierisico (weergegeven door de Euroscore II) en de uitkomst van de ingreep (weergegeven door de
operatieve sterfte). Dit is verwerkt in de VLAD-curve (Variable Life-Adjusted Display).
De VLAD-curve poogt een visuele representatie te geven van de chirurgische performantie vergeleken met
de voorspelde uitkomst. Het cijfer op de Y-as is op zich nietszeggend, enkel de trend van de curve is
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belangrijk. Wanneer een patiënt zijn/haar ingreep overleeft dan neemt de VLAD-waarde toe,
vanzelfsprekend op een wijze die gerelateerd is aan zijn/haar mortaliteitsrisico. Was dat preoperatief risico
bijvoorbeeld 10% dan neemt de waarde toe met 0.1 patiënten (of levens), was het preoperatieve risico 60%
dan neemt de waarde toe met 0.6 patiënten (of levens). Wanneer een patiënt overlijdt aansluitend aan de
ingreep dan daalt de VLAD-waarde. Is het preoperatieve risico bijvoorbeeld 10% dan daalt de waarde met
0.9 patiënten of als het preoperatieve risico 60% is dan daalt de waarde met slechts 0.4 patiënten.
Een positieve (of stijgende) grafiek toont aan dat meer patiënten de ingreep hebben overleefd rekening
houdend met hun specifiek risico (uitgedrukt door de Euroscore II) terwijl een negatieve (of dalende)
tendens inhoudt dat meer mensen zijn overleden dan verwacht op basis van hun berekend risico. Een
abrupte daling of knik in de curve betekent dat iemand is overleden. Hoe meer de lijn stijgend verloopt, hoe
beter de resultaten.
Een neerwaartse lijn betekent meer overleden patiënten tegen de achtergrond van hun verwachte risico.
Indien de lijn onder nul daalt, wordt er chirurgisch slechter gepresteerd dan wat verwacht mag worden op
theoretische basis.

Figuur 19: Globale VLAD-Curve

De globale curve over 2015 toont een stijgende tendens, erop wijzend dat er meer overlevenden zijn dan
voorspeld enkel op basis van de Euroscore II. Of nog anders vertaald: onze geobserveerde cardio
chirurgische resultaten vallen beter uit dan verwacht op basis van de voorspelde sterfte berekend uit de
theoretische modellen. Dit is reeds 7 jaren na elkaar het geval. Op de curve is ook steeds de terugval te zien
ten gevolge van een bepaald overlijden (19 patiënten in 2015). We willen opmerken dat we gestart zijn
vanaf nul en niet verder bouwen op de reeds positieve curve van vorig jaar. Het valt ook op dat in de laatste
150 patiënten de curve globaal genomen niet meer stijgt of daalt.
Nooit eerder hebben wij in onze jaarrapporten de VLAD-curves van de individuele cardiochirurgen
gepresenteerd. We doen dit nu voor het eerst, wel geanonimiseerd. In de onderstaande drie grafieken ziet
u de curves van cardiochirurg A, B en C. U kan vaststellen dat bij chirurg C de curve onder nul duikt wat
betekent dat zijn mortaliteit hoger is dan voorspeld volgens de Euroscore II.
Wat zijn de nadelen van de VLAD presentatie? Eén ervan is gekoppeld aan de gebruikte score, in ons geval
de Euroscore II. Deze score wordt samengesteld door de chirurg en hierin zit zeker een bias verscholen. De
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waarde ervan moet opgesteld worden aan de hand van een aantal objectieve criteria en deze kunnen
gemanipuleerd worden. Daarnaast zou men bepaalde categorieën hoog risico patiënten heel bewust
kunnen excluderen om de resultaten in de gunstige zin bij te sturen. Wij hebben echter alle electieve en
spoed (zowel urgente, emergente als salvage) operaties aan het hart (coronaire en/of intra cardiale
klepvervangingen of -reparaties) en de aorta geïncludeerd. Anderzijds zijn een aantal aspecten niet vertaald
in de Euroscore. Eén belangrijke is de zogenaamde “frailty”: het betekent de kwetsbaarheid van de patiënt
waarbij het niet enkel gaat om symptomen van lichamelijke zwakheid maar ook om de globale
psychologische gesteldheid en zelfs de sociale context is daarbij heel belangrijk. Met de verouderende
populatie wordt dit een toenemend probleem en het is niet terug te vinden in de gebruikte risicoscore. Het
continu verzamelen van alle data gebeurt vanuit de data input die van de chirurgen zelf komt; we
beschikken niet over externe support voor dit alles. Onze cijfers mogen door externe audits gecontroleerd
worden op hun echtheid en objectiviteit, we zijn hiervoor zelfs vragende partij. Een tweede nadeel is de
periode waarin bekeken wordt of iemand overlijdt. Nu is deze termijn op 30 dagen geplaatst. Patiënten
kunnen echter ook overlijden na deze 30-dagen periode, kort na ontslag of later maar omdat we niet steeds
of systematisch op de hoogte worden gebracht van dergelijke gebeurtenissen, moeten we ons wel
beperken tot de 30-dagen mortaliteit.

Register coronaire stents
Er is een intern register coronaire stents dat wordt bijgehouden. Hierin zitten de types geïmplanteerde
stents, de demografische gegevens en de in-hospitaal mortaliteit, de complicaties en de duur van
hospitalisatie.

QERMID (Quality electronic Registration of Medical Implant and invasive Devices)
Sommige data worden verplicht geregistreerd vanwege de overheid, zoals de QERMID databanken voor
pacemakers, implanteerbare hartdefibrillatoren, coronaire stents en implanteerbare looprecorders. De
terugbetaling van bepaalde implantaten gebeurt onder voorwaarde van een registratie via het systeem
QERMID.


De applicatie "Qermid©Hartdefibrillatoren" is een online dienst die toelaat om individuele
medische patiëntgegevens en materiaalgegevens over cardiologische implantaten en ingrepen te
registreren.



De toepassing "Qermid©Coronaire stents" is een online dienst die toelaat om de gegevens over de
coronaire dilataties met of zonder plaatsing van stent(s) te registreren en consulteren.



De applicatie "Qermid©Pacemakers" is een online dienst die toelaat om individuele medische
patiëntgegevens en materiaalgegevens over pacemakers te registreren.



De applicatie "Qermid©Endoprothesen" is een online dienst die toelaat om individuele medische
patiëntgegevens en materiaalgegevens over endoprotheses te registreren.

Op deze manier hebben de verschillende cardiologische centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter
beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten stijgt. De registratie van deze
gegevens heeft ook nog een tweede doel, namelijk het elektronisch laten verlopen van de aanvraag- en
beslissingsprocedure voor de terugbetaling van de implantaten door het RIZIV aan de ziekenhuizen.
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STEMI patiënten
Een hartinfarct omvat het afsterven van hartspierweefsel door een (sub)acuut probleem ter hoogte van
een van de kransslagaders. Wanneer dit berust op het acuut en volledig verstoppen van een bloedvat door
een klonter met acute thoracale pijn spreekt met van een ST-elevatie myocardinfarct (STEMI), gezien het
typische patroon op een electrocardiogram met opgeheven ST segmenten. Dit is een absolute urgentie
gezien de mortaliteit van de patiënt en het verder afsterven van meer myocardweefsel drastisch kan
gereduceerd worden door transfer naar een B-3 Hartcentrum zoals Brugge voor een dringende
coronarografie met stent plaatsing ter hoogte van deze verstopping: primaire percutane coronair
interventie (primaire PCI).
In 2017 behandelden we zo 145 patiënten, opnieuw een licht dalende trend. Overige dringende
coronarografieën die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, vallen uiteraard niet onder STEMI
registratie.
Internationale publicaties en richtlijnen hameren op de nood aan openmaken van de verstopte
kransslagader binnen de 90 minuten na aanmelding met MUG op een spoeddienst (inclusief eventueel
doortransport naar primair PCI centrum): de door-to-balloon tijd. Sedert de invoering en het jaarlijks verder
optimaliseren van een hyperurgente zorgketen met adequaat opgeleid personeel en MUG-diensten
(mobiele urgentie groep) op de weg of in de lucht (MUG-heli) en samenwerking met de omliggende
ziekenhuizen en artsen, gaat er in Noord-West Vlaanderen geen tijd verloren.
We pieken in 2017 op het behalen van door-to-balloontijd <90 minuten in 98%, een groot succes en
belangrijk kwaliteitscriterium. Ondanks de snelle interventies, blijft dit type hartinfarct een gevaarlijke
aandoening, met vorig jaar een globale mortaliteit van 7.9% tijdens ziekenhuisverblijf. Vooral na reanimatie
zien we een slechte prognose met 33% mortaliteit in tegenstelling tot 3.2% mortaliteit zo geen
reanimatienood. Voorafgaande reanimatie, cardiogene shock of oudere patiënten >85 jaar hebben vaak
een ongunstige prognose; deze karakteristieken alsook de potentiële bias van vrijwillige STEMI registratie
dienen te worden afgewogen bij het vergelijken van overlevingscijfers bij STEMI tussen verschillende
hartcentra (Jaarrapport 2017-2018 Innovatief samenwerken cardiologie-cardiochirurgie).

Analyse incidenten en complicaties
Complicaties aan een cardio chirurgische ingreep of bij patiënten die zijn opgenomen onder de
verantwoordelijkheid van de hartchirurg worden door de hartchirurg geregistreerd en gecatalogeerd. Dit is
een onderlinge verplichting die opgenomen is in het huishoudelijk reglement van de associatie
hartheelkunde.
Maandelijks worden alle complicaties van de afgelopen maand besproken in een complicatiebespreking.
Andere betrokken specialisten kunnen worden uitgenodigd op deze complicatiebespreking. De complicatie
wordt grondig besproken en geanalyseerd.
Per kwartaal wordt door het diensthoofd van de hartchirurgie een overzicht opgesteld van de complicaties
(zonder vermelding van patiëntengegevens).
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Patiëntentevredenheid en zelfevaluatie
Een van de belangrijkste doelen om kwaliteit te bewaken is zelfreflectie. Door een becijferd systematisch
overzicht te bieden van geleverde activiteiten, prestaties en klinische resultaten worden trends en evoluties
blootgelegd. Deze gebruiken we vervolgens om processen en systemen te optimaliseren in functie van de
patiënt, de arts, alsook het betrokken personeel. Het biedt brandstof en een denktank om de toekomst uit
te zetten van onze dienst en de performantie te maximaliseren.
Inventarisatie en documentatie zijn dus sleutelbegrippen om een verbetercultuur te kunnen
implementeren. Aansluitend op dit gedachtengoed hebben we daarom in 2014 een doorlichting laten
uitvoeren van de polikliniek cardiologie door een extern professioneel bedrijf Hospital Solutions
(Medtronic) . Deze scan richtte zich op 3 levels: de patiënt, de medewerkers en processen.
Hiertoe werden interviews met patiënten, artsen en medewerkers afgenomen, enquêtes ingevuld en
workshops georganiseerd, naast observaties gedaan door de consultants.
Als sterke punten noteren we globale patiënten tevredenheid: 70% zou onmiddellijk de dienst aanraden
(score 9 of 10/10) en nog eens 27% zijn passief tevreden (score 7 of 8/10).
Patiëntvriendelijkheid, beleefdheid en vakkundigheid van het personeel en professionaliteit van de artsen
worden het hoogst gescoord. Daartegenover vindt 77% van de patiënten dat de wachttijden beter kunnen.
Op basis van een steekproef bij 280 patiënten zien we een wachttijd van <15 minuten in 21%, 15-30 minuten
in 26%, 30-45 min in 21% en >45 minuten in 32%.
Tevens noteren we dat ondanks aanwezigheid van vaak gloednieuwe en up-to date apparatuur, de
architectuur en faciliteiten eerder somber en verouderd overkomen. De aanwijzing van diensten en
wachtzalen zou eveneens beter kunnen.
Bij het aanwezige personeel (artsen, verpleegkundigen, secretariaat) zien we dezelfde trend: tevreden met
de excellente zorg, doorgroeimogelijkheden, diversiteit van het werk. Anderzijds zijn er verbeterpunten
zoals opnieuw de verouderde architecturale uitstraling, de globale werkdruk, de onderlinge team geest en
de nood aan verdere digitalisatie. Procesmatig noteren we dat, hoewel acute problemen steeds
onmiddellijk via spoedgevallen of op de polikliniek terecht kunnen, de gemiddelde toegangstijd 6 weken
bedraagt. Opvallend dagen patiënten niet op in ongeveer 10% van de geboekte afspraak. Planmatig dient
het secretariaat rekening te houden met maar liefst 22 verschillende elektronische agenda’s en is er veel
verloop wegens papieren dossiers.
Na communicatie van bovenstaande inzichten aan het betrokken personeel, zijn we van start gegaan met
een actieplan, steunend op ‘quick wins’ (snelle verbeterpunten) en lange termijn herstructurering. Zo
werden de aanduidingen van de wachtzalen verbeterd en is er 2 maal per week een ‘dagstart’, waarbij het
personeel van de polikliniek voor de aanvang van het werk samenkomt om kleine problemen te ventileren
en onmiddellijk een actieplan met een verantwoordelijke opzet, neergeschreven op een verbeterbord.
Teambuildingmomenten werden ingelast. Verdere planning tot afbouw papieren dossiers en streven naar
volledige digitalisatie worden actueel geïmplementeerd. Herstructurering van de agenda’s wordt thans
onderzocht en uitgewerkt door een team van cardiologen om een meer optimale en efficiënte planning te
bekomen, leidend tot reductie van wachttijden.
Van groot belang is ook de goedkeuring die inmiddels in samenspraak met de directie werd bekomen om
binnen de bestaande oppervlakte de polikliniek cardiologie te verbouwen en een actuele en moderne
uitstraling te geven, gekoppeld aan verhoogd patiënten comfort en beantwoordend aan de geactualiseerde
agenda’s. De eerste architecturale ontwerpvoorstellen werden inmiddels gecreëerd. TV toestellen werden
tevens geïnstalleerd in alle wachtruimtes. Besluitend mogen we stellen dat er zich een duidelijke
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verbetercultuur heeft ontwikkeld op de polikliniek cardiologie, mede dank zij de inzet van alle betrokken
personeelsleden.

Procesindicatoren
Registratie medische hulpmiddelen
Voor chirurgische procedures zoals het implanteren van een medisch hulpmiddel of een hulpmiddel voor
bewaking op afstand wordt er aandacht besteed aan:


de keuze van het hulpmiddel op basis van beschikbare wetenschap en onderzoeken;



aanpassingen aan de chirurgische checklist om ervoor te zorgen dat implantaten aanwezig zijn in
de operatiekamer en dat er speciale aandacht wordt besteed aan het markeren van de
operatieplaats;



de kwalificaties en training van eventueel extern technisch personeel dat is vereist tijdens het
implanteren;



kennis van, en een rapportageproces voor, hulpmiddel gerelateerde nadelige gevolgen;



overwegingen voor het bestrijden van unieke infecties;



eventuele speciale ontslaginstructies voor de patiënt; en



de traceerbaarheid van hulpmiddelen in het geval van een terugroeping.

Deze richtlijnen zijn conform JCI Accreditation Standards for Hospitals 6de editie 2017 (anesthetische en
chirurgische zorg ASC 7.4).
Er wordt een aparte registratie bijgehouden door het secretariaat hartchirurgie van alle geïmplanteerde
materialen met merknaam, serie- en lotnummer, datum van implantatie (bijvoorbeeld kleppen, ringen,
vaatprotheses, …). Op deze manier kan steeds elk implantaat gekoppeld worden aan een bepaalde patiënt.
Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt.

Indicatoren Vlaams Indicatorenproject (VIP²)
Het AZ Sint-Jan Brugge Oostende neemt deel aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en
Professionals (VIP²). Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) is een samenwerking van Zorg en Gezondheid, de
Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.
In het domein Cardiologie zijn de indicatoren uitgewerkt maar nog niet opgevraagd bij de Vlaamse
ziekenhuizen. De gegevens worden door de Dienst Cardiologie bijgehouden via de secretariaten.
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Registratie stralingsdosis
Beeldvorming met X-stralen is een onmisbaar element binnen het Cathlab. Het laat ons toe de pathologie
van de patiënt eenduidig in kaart te brengen. Toch dienen we ons bewust te zijn van de potentiële risico’s
die het gebruik van X-stralenbeeldvorming met zich meebrengt. Daarom investeert onze dienst actief in de
opleiding van artsen en verpleegkundigen. Naast de initiële vorming werd in 2015 een specifieke hands-on
training georganiseerd voor onze verpleegkundigen met praktische tips om de stralingsdosis voor patiënt
en medewerker te beperken. Een continue vorming met aandacht voor radioprotectie van de patiënt en de
zorgverlener laat ons toe zorgvuldig om te springen met de verschillende beeldvormingsmodaliteiten.
Voor de fysisch-technische kwaliteitscontrole van de apparatuur kan de dienst rekenen op de expertise van
QCC-Gent, het kwaliteitscontrolecentrum van de Universiteit Gent onder leiding van prof. Klaus Bacher.
Jaarlijks voeren zij uitgebreide testen uit in het kader van kwaliteitsborging. Deze samenwerking resulteert
in een doorgedreven optimalisatie van onze apparatuur. De instelparameters en output van de X-stralentoestellen kunnen worden aangepast volgens de klinische noodzaak: verschillende programma’s zijn
beschikbaar volgens de benodigde beeldkwaliteit. Zo bleek in 2015 dat voor fluor scopie de hogere dosismodus in de praktijk niet werd gebruikt. Dit creëerde de mogelijkheid om, naast de normale en lage dosismodus, een extra-lage dosis modus te introduceren. QCC-Gent leverde hiervoor aanbevelingen.
Een goede communicatie met de leverancier van de X-stralentoestellen is noodzakelijk. Wanneer de artsen
hun wensen en de aanbevelingen van onze partners kenbaar maken, kan de leverancier de apparatuur
verder aanpassen voor de verschillende toepassingen. Zo werd extra koper-filtratie geïntroduceerd om de
huiddosis voor de patiënt verder te beperken. De dosistempo’s en beeldfrequentie werden verder
geoptimaliseerd om de stralingsbelasting van patiënt en operator verder te limiteren. Deze samenwerking
tussen de dienst, het kwaliteitscontrolecentrum en de leverancier heeft geleid tot fraaie resultaten.
Wanneer de totale blootstelling van de patiënt gedurende een procedure wordt vergeleken 2 maanden
vóór en 2 maanden na de optimalisatie van de toestellen, blijkt dat de dosis voor percutane interventies
met 13% daalde en dat de stralingsdosis voor elektrofysiologische procedures met meer dan 30% kon
gereduceerd worden.
Naast continue vorming en optimalisatie van de apparatuur, werd geïnvesteerd in een dosismanagement
software (GE DoseWatch). Deze tool laat toe om de stralingsdosis van alle individuele patiënten te
monitoren. Zo is niet enkel de blootstelling gedurende de cardiologische interventies gekend, maar ook de
historiek van de patiënt binnen het hele ziekenhuis. Wanneer een onderzoek leidt tot een hogere dosis dan
gemiddeld, wordt dit automatisch gemeld aan de operatoren. De lokale data wordt vergeleken met
nationale en internationale referentieniveaus, en deze informatie kan worden gebruikt voor continue
bijsturing.
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Beleid, procedures en richtlijnen
Het beleid, de procedures en de richtlijnen van de afdeling cardiologie en cardiochirurgie staan beschreven
in de medische en verpleegkundige procedures, standaard verpleegplannen, staande orders, handleidingen
en richtlijnen. Deze zijn terug te vinden op het intranet van het ziekenhuis en kunnen door iedereen
geconsulteerd worden.

De procedures cardiologie en cardiochirurgie staan online voor het hele ziekenhuis op EDOC (intranet).
Daarnaast zijn er nog dienstspecifieke richtlijnen en staand orders beschikbaar voor de artsen en
verpleegkundigen specifiek voor de afdeling cardiologie en cardiochirurgie.
De opmaak van deze documenten voldoet aan de wettelijke vereisten conform het kwaliteitsdecreet van
17 oktober 2003 voor algemene, universitaire en categorale ziekenhuizen. De verpleegkundige procedures
voldoen aan het KB 18 juni 1990 (lijst van technische verpleegkundige verstrekkingen en van handelingen
die door arts aan de verpleegkundigen kunnen toevertrouwd worden) en de Ministeriële omzendbrief 19
juli 2007 betreffende het KB van 18 juni 1990.
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De opmaak van de procedures, draaiboeken en andere documenten is evidence based. De guidlines waaruit
informatie gehaald wordt zijn onder andere:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Angiography: Executive Summary and Recommendations. A Report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Coronary
Angiography) Developed in collaboration with the Society for Cardiac Angiography and
Interventions.
Guidelines on myocardial revascularization. The Task Force on Myocardial Revascularization of the
European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery
(EACTS).
2012 Update to The Society of Thoracic Surgeons. Guideline on Use of Antiplatelet Drugs in Patients
Having Cardiac and Noncardiac Operations.
2011 Update to The Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular
Anesthesiologists. Blood Conservation Clinical Practice Guidelines.
Cardiac Surgery Risk Models: A Position Article.
The Society of Thoracic Surgeons Practice Guideline Series: Blood Glucose Management During
Adult Cardiac Surgery.
Guidelines for Reporting Data and Outcomes for the Surgical Treatment of Atrial Fibrillation.
Guidelines for Reporting Mortality and Morbidity After Cardiac Valve Interventions.
2012 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with
ST-segment elevation.
2011 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting
without persistent ST-segment elevation.
2010 ESC Guidelines on myocardial revascularization.
2013 ESC Guidelines oncardiac pacing and cardiacresynchronization therapy.
ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the
prevention of sudden cardiac death.
2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.

Databanken
Onderstaande databanken worden bijgehouden door de dienst Cardiologie:
1. Belgian Implantable Heart Monitor Database: www.behra.be/heartmonitor/index.htm
2. Belgian Electrophysiology and Catheter Ablation Database: www.behra.be/ablation/index.htm
3. Pacemakerregistraties, ICD-aanvragen en coronaire stents en endoprothesen in cardiochirurgie
database: www.ehealth.fgov.be
"Qermid©Hartdefibrillatoren"
"Qermid©Coronaire stents"
"Qermid©Pacemakers"
"Qermid©Endoprothesen"
4. De Belgische Interdisciplinaire Werkgroep van Acute Cardiologie (BIWAC) STEMI database:
http://biwac.be/site/stemi-project/
5. EFO en Ablatie: intern register AZ Sint-Jan Brugge Oostende
6. PCI: interne database cardiologie AZ Sint-Jan Brugge Oostende.
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Jaarrapport
Met het jaarrapport communiceren de diensten cardiologie en cardiochirurgie over de gezamenlijk
geleverde inspanning. Beide teams willen verduidelijken wat je van ons ten minste kan verwachten de
komende jaren, als een patiënt uit de bredere regio van Noord-West Vlaanderen zich aanmeldt met angina
pectoris, kleplijden, een aangeboren hartafwijking, STEMI, hartstilstand, voorkamerfibrillatie of een andere
ritme- of geleidingsstoornis.
Jaarlijks wordt er een jaarrapport van de cardiologie en de cardiochirurgie opgesteld op basis van de
gegevens die geregistreerd werden. Deze jaarrapporten zijn publiek en staan online op azsintjan.be.

Patiënten informatie
Het AZ Sint-Jan Brugge Oostende wenst zijn patiënten zo goed mogelijk te informeren. Onze afdelingen
bieden hun patiënten informatiebrochures en folders aan rond cardiale zorg:





Uw Hartoperatie
Tips voor thuis, na een hartoperatie
Elektrische Cardioversie en TEE
Dotter- en stentbehandeling (Nederlandse Hartstichting)

De website van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende – www.azsintjan.be - biedt ook verschillende informatie
per type aandoening.
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7 Cardiale revalidatie
Hartrevalidatie fungeert als het opvangnet voor de hartpatiënt tijdens de periode volgend op een bepaald
cardiaal event, zoals een hartinfarct of een episode van hartfalen. Andere indicaties zijn hartoperaties zoals
coronaire bypasschirurgie, klepheelkunde, een percutane ingreep (plaatsen van één of meerdere coronaire
stents) of herstel van een aangeboren hartafwijking.
Het revalidatieprogramma omvat het geheel van activiteiten die nodig zijn om de evolutie van het
ziekteproces positief te beïnvloeden en om de fysieke, psychische en sociale impact van het cardiaal
probleem zo optimaal mogelijk op te vangen.
Dit opvangnet wordt gedragen door verschillende mensen, die elk vanuit hun eigen discipline hun bijdrage
leveren, eerst tijdens de opname en na ontslag uit het ziekenhuis verder ambulant. De verschillende actoren
in het team zijn de cardioloog -gespecialiseerd in hartrevalidatie-, de fysiotherapeut, de kinesist, de
psycholoog, de diëtist, de maatschappelijk werker, de ergotherapeut en het medisch secretariaat.
Lichaamsbeweging vormt de hoeksteen van het revalidatieprogramma, maar er is evenzeer aandacht voor
het optimaliseren van de geneesmiddeleninname, een gezondere levenswijze en een adequate controle
van de risicofactoren. In een multidisciplinaire teamvergadering wordt elk patiëntendossier grondig
besproken, met het oog op een geïndividualiseerde aanpak. Daarnaast zijn er educatieve infosessies waar
de verschillende aspecten van de therapie praktisch aan de patiënt worden toegelicht.
Het nut van cardiale revalidatie is reeds voldoende bewezen in meerdere grote studies en meta-analyses:
de lichamelijke conditie en de levenskwaliteit verbeteren, het risico op nieuwe hospitalisaties neemt af en
de cardiovasculaire mortaliteit daalt.
Het AZ Sint-Jan Brugge en Oostende biedt daarom een gestructureerd revalidatieprogramma aan om de
lichamelijke, psychische en sociale conditie van de hartpatiënt optimaal te herstellen en te handhaven.
Sinds 2015 werkt de verantwoordelijk cardioloog hiervoor, Dr. Matthieu Combes, op beide campussen om
de uniformiteit en continuïteit te bevorderen.
Doel
De cardiale revalidatie bestaat uit een geheel van medische, fysieke, psychologische en sociale middelen
die de hartpatiënt in staat zullen stellen om met eigen middelen binnen de kortst mogelijke termijn opnieuw
een zo normaal mogelijke plaats in de maatschappij in te nemen. Naast resocialisatie wordt de nadruk
gelegd op secundaire preventie en het nastreven van een zo hoog mogelijke levenskwaliteit.
Doelgroep




Patiënten die recent een myocardinfarct hebben gehad of een percutane therapeutische interventie
ter hoogte van hart of coronairen of hartchirurgie (coronaire bypass operatie, chirurgische behandeling
van klepafwijkingen, harttransplantatie of gecombineerde hart-longtransplantatie).
Tenslotte komen ook patiënten met chronisch linker hartfalen in aanmerking die recent een opname
hebben gehad naar aanleiding van een acute decompensatie.

Organisatie en taakomschrijving
Cardiale revalidatie wordt bedreven door het multidisciplinair revalidatieteam onder leiding van een
cardioloog revalidatiearts. Het team bestaat uit een aantal kinesisten, diëtisten, psychologen,
maatschappelijk werksters en administratieve medewerkers, die enerzijds de patiënten begeleiden in hun
revalidatie en anderzijds ook deelnemen aan de multidisciplinaire teamvergadering. Men onderscheidt een
hospitalisatiefase en een ambulante fase.
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Hospitalisatiefase (fase I)
De revalidatie begint zo snel mogelijk in de hospitalisatiefase. De organisatie is verschillend naargelang het
een hartchirurgie patiënt betreft of een cardiologie patiënt.
Op de cardiologie afdeling, worden de patiënten die een indicatie hebben, benaderd door een
administratieve medewerkster die uitleg geeft over het ambulant revalidatieprogramma, waarbij de patiënt
een informatieve folder krijgt (met o.a. praktische informatie zoals het wanneer, waar, kostprijs…) en
ambulante afspraken meekrijgt: intake gesprek bij de cardioloog revalidatie arts, intake bij de kinesiste,
spiro-ergometrie en afspraak bij de psychologe. Patiënten op de cardiologie afdeling worden steeds gezien
door een diëtist. Deze verricht enerzijds een voedingsanamnese en anderzijds een aantal onderzoeken zoals
gewichtscontrole en het meten van de buikomtrek. Nadien formuleert hij een advies, geeft hij uitleg over
hartvriendelijke voeding en maakt hij een verslag.
Tenslotte wordt de patiënt ook bezocht door de maatschappelijk werkster die een sociale anamnese
verricht, oplossingen voorziet voor eventuele problemen en zo nodig ambulante follow up verzorgt.
Op de afdeling hartchirurgie verloopt het enigszins anders en wordt de patiënt in eerste instantie benaderd
door de kinesist van de hartchirurgie afdeling, zo mogelijk reeds voor de ingreep plaatsvindt. Deze geeft
aan de patiënt uitleg over het cardiaal revalidatie programma. Na de ingreep begint de individuele fysieke
revalidatie op de intensieve zorgen waarbij men de patiënt helpt mobiliseren. Na 3 à 4 dagen komt de
patiënt op de gewone afdeling waar hij eerst leert stappen en vervolgens oefent aan de pedalo. Voor
ontslag wordt ook nog de trap geoefend.
Elke patiënt kan worden bezocht door een psycholoog die na een evaluerend gesprek beslist of de patiënt
in aanmerking komt voor verdere ambulante psychologische follow-up. Zo nodig voorziet hij ook deze
ambulante follow-up.
Tijdens de hospitalisatiefase wordt de patiënt benaderd door een diëtist en een maatschappelijk werkster.
Deze gaan analoog te werk als op de cardiologie afdeling. De patiënt wordt aangespoord om deel te nemen
aan het ambulante revalidatie programma die voor chirurgiepatiënten (klassiek met sternotomie) pas 6
weken na de ingreep start (om het sternum te laten consolideren).
Ambulante fase (fase II)
De ambulante fase start met een intake bij de cardioloog revalidatiearts.
De revalidatie arts neemt nota van de medische voorgeschiedenis en actuele medicatie, doet een
risicostratificatie van de patiënt, kijkt of er eventuele contra-indicaties zijn om de revalidatie te starten en
overloopt de verschillende risicofactoren met de patiënt. Hij geeft aanwijzingen qua aanpassingen van
levensstijl. Zo nodig wordt de patiënt doorverwezen voor rookstopbegeleiding (groep sessies op de dienst
psychologie). Bij problemen met werkhervatting past hij eventueel de duur van de werkonbekwaamheid
aan. Hij beoordeelt het resultaat van de spiroergometrie en maakt een verslag van de intake (wordt o.a.
gestuurd naar de verwijzend cardioloog). Na de initiële intake wordt de patiënt opnieuw gezien op vraag
van de patiënt of op vraag van 1 van de teamleden. Eventuele medicatiewijzigingen worden steeds gemeld
aan de verwijzende cardioloog. Er is een goed contact met de verwijzende cardioloog en zo nodig worden
beslissingen in overleg genomen.
Onder voorschrift van de revalidatiearts starten dan de groepsessies kinesitherapie (er zijn in totaal 4
groepen van 8 patiënten), die elk 3 maal per week trainen in een aangepaste oefenzaal, gedurende 1 uur,
en voor een totaal van 45 beurten per patiënt. Er wordt enerzijds aan aerobe interval training gedaan met
korte recuperatiefases en anderzijds ook aan krachttraining. Er is geen aparte groep voor hartfalen
patiënten, maar de intensiteit en de aard van de oefeningen worden individueel afgestemd.
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In aansluiting van de kinesessies worden de patiënten gezien door de diëtist, met een frequentie die hij zelf
bepaalt, in functie van de noden van de patiënt. Hierbij worden gewicht en buikomtrek opgevolgd.
Het ambulant psychologisch consult bestaat voornamelijk uit het screenen naar de aanwezigheid van
psychologische risicofactoren (type D persoonlijkheid, stress etc.). De resultaten hiervan worden dan in een
vervolgafspraak besproken en samen met de patiënt wordt dan bekeken of verdere follow up gewenst is.
Rookstopbegeleiding wordt georganiseerd binnen de dienst psychologie maar door een andere
medewerkster die geen deel uitmaakt van het cardiaal revalidatieteam. Patiënten van de cardiale
revalidatie zijn, indien gewenst, uiteraard welkom op deze groepsessies

Multidisciplinaire vergadering
Om de 2 weken komt het team (1 diëtist, 1 kinesiste, 1 psychologe, 1 maatschappelijk werkster, 1
administratieve medewerkster en de cardioloog revalidatiearts) samen waarbij in eerste instantie de nieuw
opgestarte patiënten van de ambulante revalidatie worden besproken.
Hierbij worden alle aspecten van de patiënt belicht, zodanig dat elke medewerker zijn beleid beter kan
afstemmen op de idiosyncrasie van de patiënt. Vervolgens worden de reeds opgestarte patiënten
overlopen waarbij de evolutie of eventuele problemen worden genoemd.
Oplossingen worden voorzien en zo nodig worden nieuwe afspraken vastgelegd bij de verwijzend
cardioloog of bij dokters van andere disciplines. Bij ernstige problemen kan beslist worden om de revalidatie
tijdelijk te stoppen. De cardioloog revalidatiearts zit de vergadering voor en maakt een verslag.
Fase III
Na fase II wordt de patiënt verder opgevolgd door de verwijzend cardioloog. Het is de bedoeling dat de
patiënt dan in staat is om zelfstandig in de praktijk te brengen wat hem door de verschillende teamleden is
bijgebracht.
We zijn een cardiale hartrevalidatiecentrum voor zowel cardiologische als cardio chirurgische patiënten
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8 Cardiogenetica
Eenmaal per maand is er een consultatie cardiogenetica op de polikliniek cardiologie AZ Sint-Jan campus
Brugge door prof. dr. Julie De Backer van het UZ Gent (enkel op afspraak). De afspraken worden vastgelegd
door een cardioloog staflid van het AZ Sint-Jan via het telefoonnummer 050 45 26 70.
Cardiogenetica is een discipline aansluitend bij de cardiologie die zich toespitst op diagnostisch en
therapeutisch advies bij patiënten met erfelijke hartziekten, zoals bepaalde types van cardiomyopathieën
gekenmerkt door uitzetting of verdikking van de hartspier, potentieel fatale ritmestoornissen (Brugada
syndroom, lang QT syndroom, catecholaminerge polymorfe ventrikel tachycardie,...) of afwijkingen van
grote slagaders (dissectie, aneurysma). Baanbrekende evoluties hebben zich op dit gebied voorgedaan
waarbij hoogtechnologische analyse van het menselijk genetisch materiaal (DNA) kan worden uitgevoerd
door gespecialiseerde labo’s. Op die manier kan bij bepaalde patiënten waarbij een erfelijke aandoening
wordt vermoed, via bloedanalyse eventueel een genetisch afwijking of mutatie worden opgespoord.
Dergelijke werkwijze is cruciaal om risicoinschatting te verrichten bij individuen, maar geeft ook de
belangrijke mogelijkheid om advies te formuleren naar familie en kinderen van dergelijke patiënten. De
kans om een afwijking door te geven aan kinderen kan worden ingeschat en mutaties kunnen proactief
worden opgespoord bij naaste familieleden. Geïndividualiseerde begeleiding en advies wordt
geformuleerd.
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9 Multidisciplinaire richtlijnen E-P defibrillatoren
Pacemaker implantatie: zorgprogramma P (campus SJ en HS)
Het zorgprogramma P omvat de diagnose, de behandeling en de begeleiding van patiënten die hetzij in
aanmerking komen voor de implanting van een hartstimulator, hetzij reeds een geïmplanteerde
hartstimulator hebben.
Indicatiestelling

-

Informed consent
Qermid Pacemakers database wordt gebruikt als de indicatielijst

Indicatiestelling gebeurt door cardioloog die de pacemaker voorschrijft via “pacemakervoorschrift” en
informed consent voorlegt.
Praktische zaken
-

Cardioloog belt naar secretariaat cardio Campus SJ Brugge 050/45 26 70/ Campus HS Oostende
059/555127.
o indicatie nieuw/vervanging
o type pacemaker VVI, DDD, CRT
o merk pacemaker
o aandachtspunten

-

Secretariaat vult aanvraag volledig in:

Secretariaat cardio:
1) Afspraak wordt gepland:
 ofwel op de planning van VE I3
 ofwel op de planning van het Cathlab (zeker bij CRT)
2) Regelt opname:
 Recent labo: P.T.T. /I.N.R. van max 2 weken oud indien geen anticoagulantia (via
huisarts en meebrengen laboresultaten bij opname)
3) Informed consent : ondertekend door arts en patiënt
4) Maakt de praktische afspraken:
 Info m.b.t. nuchter zijn
 Info m.b.t. medicatie
Opname
Pacemaker : Ingreep meestal in de namiddag gepland op VE I3 onder lokale anesthesie.
- Nuchter zijn na ontbijt indien de procedure in de namiddag doorgaat.
- Pacemaker: Ochtendmedicatie mag wel ingenomen worden behalve anticoagulantia.
- Instructies voor diabetesmedicatie worden bij opname geregeld na dextrometrie.
Zie voor de actuele procedure op het digitale platform EDOC van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende.
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10. Defibrillator implantatie (ICD) -campus SJ
Jaarlijks sluit de dienst cardiologie een overeenkomst af met het RIZIV aangaande:
-

Revalidatieovereenkomst betreffende implanteerbare hartdefibrillatoren
Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de kosten van
de implanteerbare hartmonitor .

Procedure voor ICD implantatie
Indicatiestelling
-

-

Cardioloog of verwijzer belt naar secretariaat cardiologie (2670 of 2698 Cathlab).
Indicatiestelling en voorschrift ICD gebeurt enkel na overleg met elektrofysioloog dr. M. Tahmaseb,
dr. S. Knecht, dr. R. Tavernier, dr. M. Duytschaever en dr. Y. Vandekerckhove via secretariaat
cardiologie.
Elektrofysioloog legt datum vast en bepaalt procedure (EFO of niet).

Praktische zaken
-

Verwijzer stuurt verwijsbrief vooraf op naar secretariaat (via mail/post)
Antistolling wordt geregeld door elektrofysioloog: alle medicatie verder behalve antistolling
Vit-K antagonisten worden gestopt, tenzij elektrofysioloog anders beslist:
o
o

Marcoumar®: 10 dagen op voorhand
Marevan®: 1 week voordien

NOAC (Niet-vitamin K antagonist Oral Anti-Coagulants): stop 48u voor implantatie
Noodzaak tot overbrugging met heparine LMWH wordt overgelaten aan verwijzend cardioloog
Secretariaat cardio:
1) Afspraak wordt gepland.
2) Procedure wordt gepland.
3) Regelt opname:
 Recent labo: P.T.T. /I.N.R. van max 2 weken oud (via huisarts en meebrengen
laboresultaten bij opname)
 Informed 01.01.2016
consent - heden
4) Maakt de praktische afspraken:
 Info m.b.t. nuchter zijn
 Info m.b.t. medicatie
Zie voor de actuele procedure op het digitale platform EDOC van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende.
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11. Zorgprogramma E (Elektrofysiologisch onderzoek
(EFO) en/of ablatie) – campus SJ en HS
Het zorgprogramma “Elektrofysiologie” omvat uitgebreid elektrofysiologisch onderzoek (EFO) voor het
verhelpen van ritmestoornissen voornamelijk door het maken van minieme littekens in het hart (ablatie).
Dit zorgprogramma kan enkel aangeboden worden binnen ziekenhuizen met erkenningen voor
zorgprogramma E.
Indicatiestelling
Cardioloog doet aanvraag EFO al dan niet gevolgd door ablatie.
Praktische zaken
Secretariaat cardio:
1) Afspraak wordt gepland
2) Procedure wordt gepland
(type ablatie en/of EFO cfr. onderverdelingen EFO-zaal, zie infra)
3) Regelt opname (meestal ambulant):
 Recent labo: P.T.T. /I.N.R. van de dag zelf of dag voordien
 Informed consent
4) Maakt de praktische afspraken:
 Info mbt. nuchter zijn
 Info mbt. medicatie, alle medicatie mag verder ingenomen worden, ook antistolling,
tenzij anders afgesproken met elektrofysioloog
Onderverdelingen EFO-zaal
Ablatie
Ablatie van AF

180 minuten

Soms anesthesie

Ablatie van flutter

120 minuten

Geen anesthesie

CARTO of CRYO CATH

Ablatie
van
RVOT 165 minuten
(rechter
ventrikel
outflow tract)

Standaard geen anesthesie

Ablatie van VT

180 min

voorkeur anesthesie

Anticoagulantia stoppen

Ablatie van SVT

120 minuten

Standaard geen anesthesie

WPW (Wolf Parkinson White)
AVNRT (AV nodale reëntry tachycardie)

Ablatie van HIS

90 min

Zonder anesthesie

Diagn. EFO

100 min

SVT, VT of Syncope

Palpitaties,
hartkloppingen.

na

reanimatie,

Zie voor de verdere procedure op het digitale platform EDOC van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende.
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12 Multidisciplinaire klinische paden
Multidisciplinair klinisch pad bij onstabiel coronair lijden (ACS/non
STEMI/STEMI)
Pre-hospitaal beleid







Bij elke patiënt met acute thoracale pijn, cardiaal arrest of cardiogene shock
Bij aankomst 100/MUG:
o Ritme monitoring
o Opnemen van parameters (polsfrequentie, bloeddruk, saturatie)
o Plaatsen van IV infuus
o 12-afleidingen ECG (< 10 min na aankomst; automatisch protocol en interpretatie door
MUG-arts in overleg met staflid cardiologie van wacht)
Werkdiagnose “STEMI” (thoracale pijn + ST elevatie op 12 afl ECG)
o Oplading met Aspegic® 250mg IV (tenzij ASA allergie), Brilique® 180mg per os,
Heparine 5000 U IV.
o Pijnstilling met opiaat bv. Morphine 2.5mg IV (cave: ademhalingsuppressie, braken)
o O² via masker zo desaturatie < 95%
o Cordarone® 300mg IV bolus bij tachycardie of ventrikelfibrillatie
o Atropine® 0.5mg IV bij bradycardie (<50/min) of asystolie
o Transfer naar AZ Sint-Jan voor dringende coronarografie en primaire PCI (transfertijd
< 60min)
o Communicatie via dispatch spoedgevallen (+32 50 45 20 00) die cardioloog van
coronarografie wacht verwittigd
o Cathlab verpleegkundige van wacht wordt gebeld door dispatch spoedgevallen in
opdracht van cardioloog van coronarografie wacht
Patiënt met werkdiagnose STEMI gaat onmiddellijk door naar het cathlab (via spoed).

Transfer van patiënt voor dringende coronarografie vanuit ander regionaal ziekenhuis










Op weekdag tijdens de werkuren (8 uur -17 uur) gebeurt de aankondiging via het Cathlab (+32 50
45 26 98): de verwijzende arts contacteert het Cathlab om patiënt te verwijzen,
De Cathlab secretaresse verwittigt de spoedgevallen en regelt de opname.
Het transport wordt geregeld door de MUG van het verwijzend ziekenhuis, indien niet mogelijk,
wordt het vervoer in overleg met de MUG arts (+32 50 45 20 00) geregeld door de MUG AZ Sint
Jan.
Op weekdagen buiten werkuren of tijdens het weekend gebeurt de communicatie via de dispatch
van de spoedgevallen: de verwijzende arts contacteert de spoeddienst AZ Sint Jan-Brugge
Oostende AV om de transfer aan te kondigen.
Afhankelijk van de situatie wordt de cardioloog van coronaro-wachtdienst van AZ Sint Jan-Brugge
Oostende AV gecontacteerd voor overleg.
De spoeddienst organiseert het transport in overleg met MUG arts en verwittigt de
verpleegkundige van wacht in het Cathlab (op vraag van de cardioloog van coronarowacht)
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De Cathlab verpleegkundige van wacht wordt verwittigd op vraag van de cardioloog van coronarowachtdienst
Het terugkeer transport (zonder begeleiding) naar het verwijzend ziekenhuis de dag nadien
verloopt na telefonisch contact met de verwijzend cardioloog, samen met een verslag over de
procedure én advies over het verdere beleid.

In-hospitaal beleid bij STEMI
Spoedgevallen






Patiënt met acute thoracale pijn < 12u en ST elevatie > 1mm op ECG in twee aangrenzende afleidingen
of nieuw LBTB.
Oplading met Aspegic® 250 mg IV, Brilique® 180mg PO, Heparine 5000 E IV.
Pijnstilling: Morphine 2.5mg IV (eventueel te herhalen; cave: ademhalingsuppressie en braken).
Cardioloog van coronaro wacht wordt verwittigd door cardio assistent en geeft opdracht om Cathlab
verpleegkundige te contacteren (via dispatch spoedgevallen.
Onmiddellijk transfer naar Cathlab voor dringende coronarografie en PCI (< 30min na opname).

Cathlab




Spoedverpleegkundige begeleidt de patiënt naar de Cathzaal met monitor en defibrillator en blijft
aanwezig tijdens de procedure op vraag van cardioloog van coronaro wacht.
Cathlab verpleegkundige verwittigt de dienst intensieve (VE I3) om een leeg bed naar Cathlab te
brengen.
Elke patiënt wordt opgenomen in het STEMI register en tekent IFC ( tijdstip begin symptomen, eerste
medisch contact (FMC) of diagnose, opname AZ Sint Jan en balloninflatie worden geregistreerd).

VE I3 (CCU)





Alle patiënten worden na coronarografie opgenomen op I3 (CCU).
Transport van het Cathlab naar VE I3 gebeurt steeds onder verpleegkundige begeleiding (door Cathlab
verpleging of verpleging I3).
Verwezen patiënten gaan steeds de dag na de procedure terug naar hun verwijzend ziekenhuis (met
gewoon transport zonder verpleegkundige begeleiding).
Eigen patiënten blijven op I3 tot normalisatie CPK of stabilisatie cardiale toestand.

D5-D6 (zaalafdeling cardiologie)






Neemt STEMI patiënt over van I3.
Laag risico patiënten met STEMI (inferior STEMI, < 3u na begin van symptomen, <65j, vlotte PCI met
TMI 3 flow) kunnen <72u naar huis ontslagen worden.
Eigen STEMI patiënten worden steeds aangesproken voor multidisciplinaire cardiale revalidatie in AZ
Sint Jan Brugge Oostende.
Ontslagbrief voor de huisarts met lijst van medicatie (type, dosis en duur) en controle afspraak wordt
steeds met patiënt meegegeven.
Alle patiënten met STEMI worden ontslagen – indien er geen tegenindicaties zijn - met Asaflow®
80mg/d en Brilique® 2x90mg/d, Bisoprolol®5 à 10mg/d, Ramipril® 2.5mg à 10mg/d zo LVEF < 65%,
Spironolactoner zo LVEF < 35%, Atorvastatine® 80mg/d.
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In-hospitaal beleid bij Acute thoracale pijn








Patiënt biedt zich aan op spoedgevallen met acute thoracale pijn of wordt binnengebracht met
ambulance (cave: atypische presentatie bij ouderen, vrouwen, diabetes, nierinsufficiëntie …).
Opname op CPU (box 7 of 8) of reanimatie-kamer zo elektrisch of hemodynamisch instabiel of tekenen
van respiratoire dystress.
 Anesthesist-Reanimator volgt de patiënt in de reanimatiekamers
 Poortwacht ziet patiënt in de boxen (bij voorkeur CPU box 7 of 8) binnen 3 min na
aankomst
Verpleegkundige voert parametercontrole uit, bloedafname (high sensitive troponine T (hs TnT); staal
gaat onmiddellijk na het labo, resultaat < 60min gekend), plaatsen infuus, afnemen van 12 afleidingen
ECG (<10min na aankomst), ritme monitoring van patiënt.
Onmiddellijk telefonisch contact met de assistent Cardio (interen tel. 2629 of wachtdienst 3088) die
patiënt klinisch onderzoekt < 10min na opname.
Contact met assistent Cardio– Staflid Cardio voor triage:
- Opname op een gewone VE (met of zonder telemetrie)
- Opname op een gespecialiseerde VE (I3 CCU)
- Coronarografie + opname
- Ontslag naar huis
- Korte observatie CPU (ontslag voorzien < 6u, dan wordt de patiënt in een bed geplaatst)
- CT-scan aorta

Taakverdeling op spoedgevallen bij patiënt met acute thoracale pijn:






Spoedverpleegkundige:
o binnen de 3 minuten na aankomst op spoed dient patiënt geïnstalleerd te zijn met ritme
monitoring in de CPU box (of rea-kamer of vervangende box), parametercontrole bij
opname en om de 2uur.
o bloedafname (o.a. hs -Troponine) en plaatsing van IV infuus
o binnen de 10 minuten na aankomst op spoed dient een 12 afleidingen ECG genomen te
zijn, waarna onmiddellijk de assistent cardio (intern tel. 2629 of 3088) verwittigd dient te
worden.
o Transport naar VE I3 of Cathlab onder monitoring en met defibrillator.
o Als er zich meerdere patiënten voor de cardio aanbieden in een korte tijdsspanne wordt
door de poortwacht in overleg met de cardio assistent een triage naar hoogdringendheid
uitgevoerd.
Poortwacht/anesthesist reanimator:
o (Beknopte) anamnese of verwijsbrief
o Tel contact GSO cardio (tel. intern 2629 of 3088)
o Triage patiënt
o Initiëren en coördineren van CPR
Assistent cardio/inwendige ziekten van wacht:
o Klinisch onderzoek (< 10min na aankomst)
o Opmaken van werkdiagnose en differentiaal diagnose
o Opstarten van onderzoeksplan en initiëren van behandeling
o Contact met staflid cardiologie van wacht
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In-hospitaal beleid Acuut Coronair Syndroom
Evaluatie en behandeling van patiënten met acute thoracale pijn gebeurt in 5 stappen (cfr. ESC guidelines
NSTE-Acuut coronair syndroom 2015):
Stap 1: Initiële evaluatie van thoracale pijn
-

Pijn anamnese en symptoom gericht klinisch onderzoek
Probabiliteit van coronair lijden o.b.v.. leeftijd, CV risico factoren, voorgeschiedenis van
myocardinfarct, CABG of PCI
12 afleidingen ECG (afname < 10min na aankomst door spoedverpleegkundige)
STEMI uitsluiten → Cathlab
Werkdiagnose “Acuut Coronair Syndroom”?
Initiële therapeutische maatregelen:
Zuurstof 6L/min zo saturatie < 90%
Cedocard® 5mg SL (cave: SBD < 90mmHg)
Morfine 2.5mg IV of 5 mg SC bij hevige pijn

Stap 2: Validatie van de diagnose en risico stratificatie
Effect van antiangineuze medicatie ?
Routine bloedafname met dosering van hs-Troponine-T (3u ‘rapid rule out protocol’), steeds
controle hs-Troponine-T na 3u zo eerste bepaling negatief is (< 14 pg/ml); stijging van hs-Troponine
tot > 50 pg/ml is diagnostisch voor NSTEMI
- Controle ECG, zo eerste ECG inconclusief of normaal
- Bepaling van GRACE risico score (www.outcomes.org/grace)
 Hoog risico: GRACE score > 140
 Laag risico: GRACE score < 140
- Echocardiografie zo hartfalen of hartgeruis
- Angio CT thorax bij vermoeden thoracaal aorta aneurisma of dissectie, longembool
- Bij vermoeden van Acuut Coronair Syndroom wordt onmiddellijk een medicale behandeling gestart
 Aspegic® 250mg IV, gevolgd door Asaflow® 80mg/d PO
 Brilique® 180mg PO, gevolgd door 2 x 90mg/d
 Arixtra® 2.5mg SC /d (tenzij nierinsufficiëntie met Crea klaring < 30 ml/min, dan Clexane®
1mg/kg/d SC)
 Corvaton® IV 40mg op 50ml, starten aan 1.2cc/u, dosis in functie van bloeddruk respons
 Pantoprazole® 20mg/d PO
 Bisoprolol 2.5 tot 10mg/d PO, zo hypertensief en tachycard > 100/min
 Atorvastatine 80mg/d
De medicatie wordt toegediend (voorschrift aan te vinken door verantwoordelijke verpleegkundige)
voor de patiënt (dringend) naar het Cathlab gaat.
-

-

Stap 3: Timing invasieve strategie
-

-

Er zijn 4 categorieën voor timing van de invasieve strategie (coronarografie en percutane
revascularisatie) (cfr. figuur 2)
o Invasief < 72u
 Urgent invasief < 120min
 Vroegtijdig invasief < 24u
o Conservatief, niet invasieve strategie
Optimale timing is gebaseerd op het risicoprofiel van de individuele patiënt.
Urgent invasief (< 120min na eerste medische contact)
o Angorsymptomen refractair aan medische behandeling
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-

-

o Hartfalen of hemodynamische instabiliteit met shock
o Levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen (VT, VFib)
Vroegtijdig invasief (< 24u na eerste medische contact) bij patiënten met een GRACE risico score > 140
en/of één primair hoog risico criterium (cfr. Tabel 1):
 Significante stijging van hs-Troponine T (> 50 pg/ml)
 Dynamische ST- segment of T-golf veranderingen op ECG
Electief invasief (< 72u na eerste medische contact): alle patiënten met vermoeden Acuut Coronair
Syndroom
Initieel conservatief, niet-invasieve strategie bij patiënten zonder hs-Troponine stijging, zonder ECG
afwijkingen, zonder hartfalen en zonder induceerbare symptomen of ischemie. Deze patiënten worden
behandeld als patiënten met stabiel coronair lijden.

Stap 4: Revascularisatie modaliteiten
-

Patiënten zonder ernstige coronaire letsels, eventueel te evalueren met FFR meting, worden medisch
behandeld.
Patiënten met een ééntaksziekte krijgen bij voorkeur PCI met stenting.
De revascularisatie opties (multivessel PCI vs. CABG) bij patiënten met meertaksziekte worden
individueel bepaald en in bepaalde gevallen dient er multidisciplinair overleg te gebeuren.
Patiënten onder Arixstra® krijgen steeds niet-gefractioneerde heparine IV toegediend voor de PCI (100
U/kg, max 7500U).
P2Y12 blokkers (Brilique®, Plavix® en Efient®) worden 5 dagen voor CABG gestopt als de klinische en
angiografische conditie dit toelaat.
Brilique® 2x90 mg/d wordt na CABG (voor ontslag) herstart.

Stap 5: ziekenhuis ontslag, nabehandeling en opvolging
-

Patiënten verwezen vanuit een ander ziekenhuis worden zo snel mogelijk teruggestuurd (de dag van of
dag na PCI).
Patiënten van AZ Sint Jan campus Brugge worden tot minstens 24u na succesvolle PCI gehospitaliseerd
en actieve patiënten worden geregistreerd voor deelname na multidisciplinaire cardiale revalidatie.
Checklist voor ontslag
Alle patiënten van AZ Sint Jan campus Brugge krijgen een ambulante controle afspraak 4 weken na
ontslag
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Figuur 2: High sensitive Troponine -T ‘rapid rule-out’ protocol:

Figuur 3: Stappenschema bij aanpak van Acute Thoracale Pijn:
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Tabel 1: Differentiaal diagnose bij Acute Thoracale Pijn:

Tabel 2 : Primaire en secundaire criteria van hoog trombotisch risico:
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Tabel 3 : Checklist van maatregelen vòòr ontslag:
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13 Multidisciplinaire klinische paden bij stabiel coronair
lijden
Guidelines ESC bij stabiel coronair lijden
-

Invasieve diagnostiek
Interventionele cardiologie
Cardiochirurgie

: coronarografie, B1
: PCI, B2
: B3

Als basis voor deze klinische paden werd uitgegaan van de guidelines van de ESC (European Society of
Cardiology) en van de EACTS (European Association of Cardio-Thoracic Surgeons).
Deze guidelines zijn te vinden op de ESC website (http: //www.escardio.org/guidelines-surveys).
De guidelines van toepassing voor dit hoofdstuk zijn:
1. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease European Heart Journal
(2013) 34, 2949-3003
2. Guidelines on myocardial revascularization European Heart Journal (2010) 31, 2501-2555
De ESC guidelines worden ingedeeld in klassen van aanbeveling: I, IIa, IIb, III en niveaus van bewijskracht :
A, B, C.
Figuur 4
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Figuur 5

Figuur 6: Klinisch pad alle patiënten met vermoeden stabiel coronair lijden : beslissingsboom diagnostiek
tot coronarografie:
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Figuur 7: Klinisch pad patiënten met vermoeden stabiel coronair lijden en intermediaire pre-test
probabiliteit 15-85% :
beslissingsboom niet-invasieve diagnostiek en coronarografie
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Figuur 8: Beleid gebaseerd op risicostratificatie bij patiënten met stabiel coronair lijden : indicaties voor
coronarografie:
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Figuur 9: Indicaties voor revascularisatie (PCI of CABG) in stabiel coronair lijden:

Figuur 10: Indicaties voor PCI versus CABG bij patiënten met stabiel coronair lijden en letsels geschikt
voor beide procedures en met lage voorspelde chirurgische mortaliteit:
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Figuur 11: Indicatie PCI versus CABG bij patiënten met stabiel coronair lijden:

Figuur 12
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Implementatie van de guidelines voor stabiel coronair lijden in het Hartcentrum Brugge.
-

-

Alle patiënten die een coronair angiografie ondergaan door een cardioloog-consulent worden ad hoc
besproken met een cardioloog-staflid volgens het organigram van de dienst.
Alle patiënten met stabiel coronair lijden die een coronarografie ondergaan en waar een complexe
diagnostische en therapeutische beslissing dient te gebeuren, worden besproken in een Hartteamvergadering met stafleden cardiologen en cardiochirurgen, volgens het organigram van de dienst (elke
dinsdag en vrijdag om 17 uur).
Op deze vergadering zijn ook alle verwijzende cardiologen, assistenten en fellows uitgenodigd.
De guidelines van de ESC worden als leidraad gebruikt in de Heartteamvergaderingen.
De resultaten van alle PCI procedures worden bijgehouden in een database, met jaarlijkse
rapportering van mortaliteit en morbiditeit.
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14 Beleidslijn interventionele cardiologie
Zie voor de actuele procedure op het digitale platform EDOC van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende.

Kortverblijfafdeling D6 - verpleegkundig luik
Eerst wordt beschreven hoe de dienst kortverblijf georganiseerd is en welke afspraken voor alle
interventies gelden. Daarna worden per interventie specifieke afspraken uitgewerkt.

Algemene organisatie
Aanmelden









Het secretariaat cathlab coördineert de planning van de opnames en cathlabprocedures.
De patiënt krijgt een infobrochure over zijn/haar onderzoek/behandeling (nieuwe brochure
augustus 2018).
Vooronderzoeken (labo, e.c.g.) worden bij voorkeur ambulant georganiseerd, zo mogelijk
aansluitend op het consult.
Er wordt aan de patiënt gevraagd de thuismedicatie mee te brengen.
De patiënt wordt op de hoogte gebracht dat hij/zij bij ontslag een chauffeur nodig heeft.
Patiënten worden opgenomen via de dienst opname en onthaal.
Patiënten die ’s morgens als eerste geprogrammeerd staan kunnen door het secretariaat
cathlab gevraagd worden om zich aan te melden op spoedgevallen om 7 uur.
Bij transfer vanuit een omliggend ziekenhuis of andere campus worden patiënten die zittend
vervoerd worden aangemeld aan de kiosken van het onthaal. Bij liggend vervoer meldt de
ambulancier de patiënt aan op spoedgevallen om hem/haar daarna naar de afdeling te
brengen.

Verpleegkundig onthaal en anamnese


Op kortverblijf cardio wordt met patiëntentoewijzing gewerkt (4 zones van max. 9
patiënten.)





Er wordt nagegaan of de patiënt een correct identificatiearmbandje draagt aan de juiste arm.
Patiënten van andere ziekenhuizen krijgen ook een nieuw armbandje.
Bij aankomst op de afdeling wordt door een verpleegkundige (bij voorkeur de
zoneverpleegkundige) een anamnese afgenomen (electronisch dossier) en dan wordt de
patiënt naar de kamer begeleid.
Er wordt uitleg gegeven over de accommodatie in de kamer(werking van oproepsysteem,
telefonie, bed, …)
De verpleegkundige geeft uitleg over het verloop van de onderzoeken en/ of behandelingen
die gepland zijn en stelt de patiënt gerust.
Indien mogelijk deelt de verpleegkundige mee wanneer het onderzoek zal uitgevoerd worden,
zo niet wordt de patiënt op de hoogte gehouden van het verloop van het programma tijdens
de dag.
De parameters P,RR, T°, AH, Saturatie en evt glycaemie worden gemeten.
De familie krijgt het telefoonnummer van de zoneverpleegkundige mee.
Screenings :Patiënten die overnachten worden gescreend voor M.R.S.A.
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Bij patiënten die van een ander ziekenhuis komen en overnachten wordt ook een C.P.E
screening uitgevoerd.
Scores : vanaf 75 jaar wordt een ISAR score ingevuld en digitaal doorgegeven aan het G.I.L.

Vooronderzoeken




De verpleegkundige controleert of de nodige vooronderzoeken aanwezig zijn (gespecifieerd
per procedure), zo nodig verricht zij de aangevraagde onderzoeken (labo, e.c.g., …) op de
afdeling.
Bij transfer uit een ander ziekenhuis of een andere campus gebeurt de anamnese aldaar, wordt
schriftelijk meegegeven en gecontroleerd op volledigheid bij aankomst. Zo ook voor de
vooronderzoeken.

Medicatie
De thuismedicatie wordt genoteerd:









Wanneer de patiënt in staat is zijn/haar medicatie zelf te beheren en in te nemen mag
thuismedicatie gebruikt worden (kortverblijf- dagopname). De inname wordt geregistreerd en
afgetekend door de verpleegkundige (in campus HS wordt de thuismedicatie altijd door een
verpleegkundige toegediend).
Patiënten uit andere ziekenhuizen of een andere campus brengen medicatie mee voor 1 dag.
Bij langer verblijf moeten voorschriften opgemaakt worden en wordt de medicatie integraal in
de ziekenhuisapotheek besteld.
Wanneer blijkt dat de patiënt diabetes heeft, nierinsufficiënt is of allergisch is voor contraststof
worden door de verpleegkundige op voorschrift van de arts de nodige voorzorgsmaatregelen
genomen die verder specifiek beschreven staan bij elke procedure.
Er wordt een infuus geplaatst (voorschrift). Bij patiënten van andere ziekenhuizen of een
andere campus wordt het infuus nagekeken.
Tijdens het opnamegesprek wordt ook reeds kort uitgelegd hoe de ontslagprocedure normaal
verloopt en er wordt reeds een patiëntenenquête meegegeven.

Samenwerking met dienst medisch maatschappelijk werk
Als uit de anamnese blijkt dat er om medische/sociale redenen een verlenging zal zijn van het
ziekenhuisverblijf wordt de dienst medisch maatschappelijk werk ingeroepen (anticipatie is belangrijk
voor vlotte flow van cardiopatiënten op de zorgvloer).

Transport naar interventiezone en terug.





De verpleegkundige van het cathlab verwittigt de zoneverpleegkundige als de patiënt aan de
beurt is.
Het transport naar het cathlab of verpleegeenheid I3 wordt bij niet kritische patiënten
uitgevoerd door een brancardier.
Bij terugkeer uit het cathlab overlegt de cathlabverpleegkundige met de geneesheer of er
verpleegkundige begeleiding nodig is en organiseert het terugtransport.
Bij vertrek uit het cathlab controleert de verpleegkundige de punctieplaats.
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Bij terugkeer van eenheid I3 - I3 gebeurt dit onder verpleegkundige begeleiding als de patiënt
een narcose heeft ondergaan.
Bij aankomst op eenheid D6 verwittigt de brancardier of verpleegkundige de
zoneverpleegkundige.
(Cathlabinterventies en procedures die doorgaan op eenheid I3 worden beschreven in het
draaiboek van deze diensten.)

Observatieperiode na interventie.






Bij aankomst op de afdeling controleert de zoneverpleegkundige de parameters en specifieke
observatiepunten en noteert ze in het verpleegdossier (hierna specifiek beschreven per
interventie).
Richtlijnen op het communicatieblad en in de conclusies van het medisch verslag worden
nauwkeurig uitgevoerd
Hij/Zij zorgt voor het nodige comfort en eventuele emotionele ondersteuning van patiënt en
familie. Op het afgesproken tijdstip wordt een maaltijd aangeboden.
De verpleegkundige is aanwezig bij het eerste opstaan na bedrust.

Verpleegkundige zorg voor ontslag
Specifiek per procedure.

Begeleid ontslag.
Indien hartrevalidatie noodzakelijk is wordt dit aangevraagd voor het ontslag.
















Het vermoedelijke tijdstip van ontslag wordt meegedeeld aan patiënt en familie.
Het medisch verslag wordt klaargelegd.
Er wordt een verpleegkundige ontslagbrief opgemaakt en de controleafspraken worden
gemaakt.
De verpleegkundige legt de patiënt uit wat de aandachtspunten zijn na ontslag uit het
ziekenhuis.
Indien nodig wordt thuiszorg ingeschakeld.
Stafleden cardiologie verzorgen het ontslag van de patiënten bij wie zij een interventie
uitvoerden.
Voor de patiënten van externe consulenten komt de assistent geneesheer langs.
Attesten voor werkonbekwaamheid, medicatievoorschriften, verzekeringsformulieren
worden enkel voorzien wanneer de patiënt niet naar een ander ziekenhuis terugkeert.
Verder follow-up gebeurt steeds door de externe consulent zelf.
Indien nodig wordt een terugtransfer geregeld naar het verwijzende ziekenhuis of de campus
HS.
De laatst behandelende geneesheer cardioloog beslist of de patiënt getransfereerd wordt
onder verpleegkundige begeleiding, al dan niet met monitor en /of defibrillator aan boord.
Indien dit noodzakelijk blijkt te zijn noteert hij dit op het communicatieformulier na de
procedure.
Er wordt steeds een verpleegkundig verslag bij transfer patiënt meegegeven .
De laatste parameters staan hierin vermeld alsook de (afgetekende) medicatiefiche.
De laatste laboresultaten en het laatste E.C.G. wordt meegegeven.
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Aandachtspunten kunnen ook telefonisch gemeld worden aan deze diensten en wanneer de
patiënt niet terugkeert wordt dit ook telefonisch gemeld.

Specifieke zorg en aandachtspunten per onderzoek /interventie

A

Coronarografie

Omschrijving : Een coronarografie is een invasief onderzoek waarbij de kransslagaders, die het hart
van zuurstof voorzien, zichtbaar worden gemaakt door middel van contrastvloeistof. Dit onderzoek
gebeurt via een punctie van de slagader in de lies, de pols of de elleboogplooi. Het doel is op te sporen
of er vernauwingen of verstoppingen zijn van de kransslagaders. Ook de pompfunctie en de functie
van de kleppen kunnen worden in beeld gebracht ( Links/rechtscatheterisatie)

Aanmelden
Onderzoeken die in de voormiddag gepland zijn :




Nuchter zijn, water drinken mag.
Ochtendmedicatie wel innemen : geen bloedverdunners of orale antidiabetica
Instructies voor diabetesmedicatie worden bij opname geregeld na dextrometrie.

Onderzoeken die in namiddag gepland zijn:




Nuchter zijn na ontbijt, water drinken mag.
Geen bloedverdunners en geen orale antidiabetica innemen
Plavix(Clopidogrel),
Ticlid(Ticlopidine),
Brilique(Ticagrelor)
Cardioaspirine,(Acetylsalicylzuur) moeten wel ingenomen worden.

en

Asaflow,

Onthaal en anamnese
-

-

Info :
 het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten , 2 uur weg van de kamer
 bij punctie in de lies : achteraf bedrust om bloeding te voorkomen (6 tot 8 uur afhankelijk van
diameter van de sheath)
 ‘Wat voelt u’: Prikje in de lies, warmtegevoel bij injectie kleurstof
 indien noodzakelijk en technisch mogelijk wordt een dilatatie met stentplaatsing onmiddellijk
uitgevoerd.
 bij punctie in de pols kunt u onmiddellijk opstaan. Het drukverband wordt geleidelijk gelost.
Bij nierinsufficiënte patiënten : Staand Order SO 0007 Dr. Devriese personaliseren of voorschrift
van het verwijzende ziekenhuis of campus HS volgen.
Bij diabetespatiënten :
 4x dextrometrie per dag
 Geen orale antidiabetica op de dag zelf (uitzondering: Glurenorm,Unidiamicron, Novonorm
 Halve dosis ochtendinsuline bij patiënten die ontbijten.
 Bij hyperglycaemie : assistent opbellen voor personaliseren van een bijspuitschema
 Bij glycaemie boven 120mg/ml Infuus neutraliseren op doktersvoorschrift.
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-

Bij patiënten met een gekende contrastallergie : af te spreken met de behandelende arts.
 1co Zyrtec toedienen bij aankomst (doktersvoorschrift)
 1 amp Zantac I.V. voor de procedure (doktersvoorschrift)
 250mg Solu Cortef I.V. voor de procedure(doktersvoorschrift)

Vooronderzoeken :
-

Labo : PTT en INR, Na,K, Chlor, Bic, Ureum, Creat, AST ,ALT, CK
Evt. specifieke onderzoeken op aanvraag geneesheer cardioloog.

Medicatie:
-

Medicatie innemen behalve antidiabetica en bloedverdunners.

Medisch maatschappelijk werk : idem algemeen
Transport : idem algemeen
Observatie (stabiele patiënt) na procedure :
Punctieplaats lies:



Aantal uur bedrust afhankelijk van de diameter van de verwijderde sheath.
Bij aankomst op de afdeling, om de 2 uur in de eerste vier uur, en daarna bij elk toezicht rond
21 u , 24u en 5 u30












Safeguard wordt gelost na 4 uur en na 6 uur verwijderd bij het opstaan.
Punctieplaats pols : Polsband lossen volgens instructie communicatieformulier cathlab
RR en pols om de 2 uur in eerste 4 uur postprocedure,vervolgens 2 x daags
Nazicht op symptomen van allergische reactie
Man: urinaal voorzien
Klaarleggen van de voorgeschreven medicatie
Indien aanwezigheid Safeguard : start lossen na 4 uur
Bij polsprocedure : polsband lossen volgens instructies op communicatieformulier
Maaltijd: Liesprocedure :2 uur na procedure in 30 °halfzittende houding
Polsprocedure: onmiddellijk

Verpleegkundige zorg voor ontslag :
-

Wondzorg : Reinigen en ontsmetten en transparante film aanbrengen
Polsprocedure : Drukverband
’s morgens E.C.G. en labo : Na, K, Chl, Bic,Ureum, Creat, AST, ALT, CK
Info: - Eerste 3 dagen : niet baden (wel douchen),niet per auto rijden, geen zware lasten tillen

Begeleid ontslag :
Idem algemeen

Ontslag met staand order
Voor de polsprocedures is een specifiek staand order uitgewerkt dat de verpleegkundige toelaat onder
zeer strikte voorwaarden de patiënt te ontslaan.
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Patiënten van campus HS worden steeds terug getransfereerd naar campus HS voor verdere opvolging.

B

P.T.C.A. (Percutane transluminele coronaire angioplastie)

Omschrijving : Bij vaststelling van één of meerdere vernauwingen van de kransslagaders tijdens
coronarografie kan men overgaan tot het openrekken met een balloncatheter. Via dezelfde arteriële
weg wordt deze catheter opgevoerd tot in de vernauwing. Na openrekken van het bloedvat wordt
meestal een stent geplaatst (gaasvormige prothese). (P.C.I. is de afkorting voor percutane coronaire
interventie)

Aanmelden: Idem coronarografie
Onthaal en Anamnese :
-

Info :

Duurt ongeveer 45 minuten
Mogelijks blijft er een buisje achter in de lies dat later zal verwijderd worden.
Mogelijks gevoel van kramp in de borst tijdens dilatatie
Wat is een stent?

Vooronderzoeken : Idem coronarografie
Medicatie:
-

-

Na de dilatatie is het belangrijk dat de voorgeschreven medicatie ( Plavix, Brilique, Ticlid en
aspirine)stipt ingenomen wordt ,meestal krijgt de patiënt reeds een oplaaddosis in het
cathlab.
Belangrijk : Benadrukken van de therapietrouw

Medisch maatschappelijk werk / Hartrevalidatie
-

Hartrevalidatie aanvragen
Diëtist verwittigen
Rookstopbegeleiding indien gewenst

Transport naar verwijzend ziekenhuis : 2 u na verwijderen van de femorale sheath.
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Observatie
Parameters zoals coronarografie
Liesprocedure :
- A.C.T.bepaling volgens instructies op communicatieblad
- Verwijderen arteriële sheath (zie procedure)bij A.C.T.< 170 sec
- Telemetrie op voorschrift
- Bij ter plaatse blijven sheath : Flush device voorzien (enkel patiënten Dr.Coussement).
Polsprocedure : Sheath wordt verwijderd in cathlab, polsband te lossen volgens instructies cathlab
Brachiaal procedure (uitzondering) : Steeds sheath verwijderen voor de nacht en drukverband
aanbrengen

Verpleegkundige zorg

-

Dag na: E.C.G.en Labo : Idem coronaro + zo nodig troponines.
Belang van medicatietrouw benadrukken.
Wondzorg : reinigen en ontsmetten punctieplaats + transparante film aanbrengen.
Emotionele opvang

Begeleid ontslag
-

Staflid dat de interventie uitvoerde komt voor het ontslag
Voorschrift / Attest voor Plavix of Brilique of Ticlid
Attesten voor werkonbekwaamheid, medicatievoorschriften, verzekeringsformulieren
worden enkel voorzien wanneer de patiënt niet naar een ander ziekenhuis terugkeert.
Campus SJ regelt de transfer terug naar campus HS.

Ontslag met staand order
- Voor de polsprocedures is een specifiek staand order uitgewerkt dat de verpleegkundige toelaat,
onder zeer strikte voorwaarden, de patiënt te ontslaan.

C

Diagnostische Efo

Omschrijving : Bij electrofysiologisch onderzoek worden via één of meerder grote aders (in de lies)
draden (electroden) opgeschoven tot in de hartkamers. Ze worden aangesloten op een toestel dat
electrische prikkels van de hartwand kan analyseren en ritmestoornissen kan opwekken.

Aanmelden
-

-

Strikt nuchter zijn
Geen ochtendmedicatie innemen met glas water, tenzij anders gezegd door de geneesheer
cardioloog. . Op campus HS steeds ochtendmedicatie innemen tenzij op advies cardioloog
gestopt.
Bloedverdunners innemen volgens instructie cardioloog
Na de procedure mogen ( in tegenstelling tot coronarografie) wel alle antidiabetica ingenomen
worden gezien hier geen contrast wordt gebruikt.
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Onthaal en anamnese
-

Info
 Scheren intiem en beide liesplooien (ruitersbroek)
 Infuus wordt op de kamer geplaatst
 Procedure zelf
o Kan enkele uren duren
o Punctie in de ader, achteraf 4 uur bedrust
o Wat voelt u : prikjes voor plaatselijke verdoving in de lies
 Hartkloppingen bij uitlokken snelle ritmes of ritmestoornisen
 Wat vermoeidheid de volgende dagen is normaal
 Diabetespatiënten : zie coronarografie
 Nierinsufficientie en contrastallergie: geen voorbereiding
 Soms 1 overnachting

Vooronderzoeken
-

Controlelabo van de laatste 24 uur

Medicatie
-

Geen ochtendmedicatie innemen tenzij specifiek gezegd aan patiënt ( vb. Parkinsonpatiënt).
Op campus HS steeds ochtendmedicatie innemen tenzij op advies cardioloog gestopt.
Bloedverdunners :volgens advies cardioloog

Medisch Maatschappelijk werk idem / Hartrevalidatie niet van toepassing
Transport Idem algemeen
Observatie
-

Monitoring of Telemetrie : op vraag van cardioloog
P en RR bij aankomst en eerste 4 uur om de 2 uur
Beide liesplooien (veneuze punctieplaats)
4 uur bedrust
Maaltijd : 2 uur na einde onderzoek
Man: urinaal voorzien

Verpleegkundige zorg
-

Dag zelf : instructies in de “conclusie” van de ontslagbrief uitvoeren
Dag na:
Wondzorg veneuze punctieplaats beide liesplooien
Emotionele ondersteuning

Begeleid ontslag
-

Geneesheer electrofysiologie (of zijn collega) komt zelf langs
Ontslagbrief wordt door uitvoerend cardioloog opgemaakt.
( deze brief niet vroegtijdig aan patiënt geven, wordt gebruikt voor ontslaggesprek)
Patiënt Informeren over verder medicatiebeleid (Antico, L.MW.H….)
Controleafspraak
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D

Ablatie (A.F.ablatie wordt afzonderlijk behandeld onder ‘e.’)

Omschrijving : Na grondige analyse en lokalisatie van de electrische geleiding in het hart (Efo) kan
overgegaan worden tot opwarming van de hartcellen die valse prikkels veroorzaken of geleiden. Door
structuurverandering in die cellen valt de prikkel geleiding weg en verdwijnt dus de ritmestoornis. Een
variant hiervan is de ablatie d.m.v. bevriezing (cryotherapie).

Aanmelden idem Efo.
Onthaal en anamnese
-

Info
 Kan 3 uur duren
 Tijdens het opwarmen van de celletjes kan u een licht knagend gevoel onder het borstbeen
voelen
 Steeds 1 overnachting
 Ontslag meestal kort na de middag

Vooronderzoeken idem efo.
Medicatie idem efo
Medisch maatschappelijk werk /Hartrevaldatie nvt
Transport Idem algemeen
Observatie
-

1 overnachting op eenheid D6 – D12
Op D6 : telemetrie aanbrengen ( op vraag cardioloog)
Op D12 : steeds monitor voorzien
Verder idem efo

Verpleegkundige zorg : idem efo
Begeleid ontslag
-

Geneesheer electrofysiologie (of zijn collega) komt zelf langs.
Ontslagbrief wordt door cardioloog opgemaakt.
( deze brief niet vroegtijdig aan patiënt geven, wordt gebruikt voor ontslaggesprek)
Patiënt Informeren over verder medicatiebeleid (Antico, L.MW.H….)
Controleafspraak
Op D12 Dag na procedure pas ontslag na echo hart.
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E

A.F.Ablatie

(Atriumfibrillatie)

Omschrijving: Bij Atriumfibrillatie worden valse prikkels bij voorkeur geleid rond de longvenen. Een
circulaire ablatie (puntsgewijs) rond de longvenen kan deze ritmestoornis opheffen. Deze techniek is
omslachtiger (duurt langer)dan de klassieke ablatie.

Aanmelden :
-

Opname verpleegeenheid D6,na de interventie wordt patiënt op verpleegeenheid I3 gevolgd
(patiënten die coumarines nemen kunnen ook op 85 geobserveerd worden).
De eerste patiënten kunnen gevraagd worden om zich om 7 uur aan te melden op spoedgevallen
Strikt nuchter zijn : enkel de afgesproken medicatie innemen ( anticoagulantia,…)

Onthaal en anamnese
-

Info : Kan 4 uur duren
Al dan niet onder narcose
Familie wordt opgebeld door verpleegkundige van ve I3 als de interventie klaar is.
Screenings worden op ve I3 - uitgevoerd

Vooronderzoeken : P.T.T en I.N.R dag zelf
Medicatie : Enkel de afgesproken medicatie innemen op de dag zelf
Medisch maatschappelijk werk /Hartrevalidatie n.v.t.
Transport: Eerste patiënt met rolwagen door brancardier
Terugtransport onder verpleegkundige begeleiding (cathlab) naar verpleegeenheid I3

Observatie + 8 Verpleegkundige zorg + 9 Begeleid ontslag (zie draaiboek I3 capus SJ)
Patiënten van campus HS worden de dag van de procedure na korte opname op I3 terug
getransfereerd naar campus HS voor verdere monitoring.

F

Pacemakerimplantatie (vervanging)

Een pacemaker is een elektrisch toestelletje dat het hartritme ondersteunt . Het detecteert
ritmestoornissen en geeft extra prikkel s wanneer dit noodzakelijk is. Het toestel bestaat uit een
batterij, een generator en één of meerdere elektroden. Soms wordt een derde elektrode geplaatst in
de linker voorkamer ter ondersteuning van de pompfunctie van het hart. Meestal worden pacemakers
links onder het sleutelbeen geplaatst.
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Aanmelden :
-

Pacemaker : Ingreep meestal gepland op verpleegeenheid I3 onder locale anesthesie
Kan ook in cathlab uitgevoerd worden
Nuchter zijn na ontbijt indien de procedure ’s namiddags doorgaat.
Pacemaker: Ochtendmedicatie mag wel ingenomen worden behalve anticoagulantia
Instructies voor diabetesmedicatie worden bij opname geregeld na dextrometrie

Onthaal en anamnese :
-

-

Info :
 Infobrochure
 verblijfsduur : 1 tot 3 nachten
 pacemaker: duurt ongeveer een uur /Defib-implant ongeveer 2 uur
 Plaatselijke verdoving
 meestal onder sleutelbeen links
 mogelijks wat zwelling de eerste dagen die met pijnstilling kan verholpen worden
 afhankelijk van de indicatie krijgt patiënt 1 tot meerdere maanden rijverbod
Diabetespatiënten : zie coronarografie

Vooronderzoeken :
-

Indien geen anticoagulantia ingenomen werden : P.T.T. /I.N.R. van max 2 weken oud
Bij voorkeur vooraf georganiseerd door secretariaat polikliniek
Op campus HS steeds labo < 24u voor de procedure

Medicatie :
-

Pacemaker :Alle medicatie mag ingenomen worden
Antico: nakijken beleid cardiologen
 Coumarines worden niet gestopt
 N.O.A.C’s niet in nemen op vooravond en ochtend van de ingreep
 Geen L.M.W.H op de dag van de ingreep

Medisch Maatschappelijk werk:
Hartrevalidatie n.v.t.

Transport : Brancardiers
Observatie postoperatief
-

Telemetrie enkel op vraag cardioloog, op campus Hs steeds telemetrie tenzij batterijvervanging.
Pijn , zwelling, bloeding
Parameters 2 x daags p en RR en T.
Evt. Driehoeksverband tot ontslag
Armbewegingen mijden

Verpleegkundige zorg
-

Info verstrekt door pacemakerverpleegkundige (eventueel dag na)
Uitmeten en instellen op campus HS door de cardioloog
Info : autorijden, bewegingsbeperking
Pacemakeridentificatiekaartje op campus Hs door secretariaat cardio
Afspraak opvolging
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-

Hechtingen verwijderen door de huisarts op campus Brugge. Op campus HS 10 dagen na plaatsing
op de afdeling D12 liefst tussen 13u30 en 14u30.
Afdelingsverpleegkundige
- Wondzorg + transparantverband
- Rx Thorax face en profiel armen niet omhoog : enkel bij eerste implant of op vraag van
chirurg/cardioloog. Bij vervanging van een lead wordt ook steeds een Thoraxfoto gevraagd.

Begeleid ontslag: door geneesheer cardioloog
-

Specifieke aandacht voor antico
Bij L.M.W.H. : Voorschrift thuisverpleging

G

Defibrillatorimplantatie (vervanging)

Omschrijving : Een defibrillator is een toestel ( iets groter dan een pacemaker)dat ventrikelfibrillatie
detecteert en zo nodig een elektrische schok toedient. Het wordt meestal ingeplant links onder het
sleutelbeen.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Aanmelden
Strikt nuchter zijn, ingreep in cathlab, algemene anesthesie,korte inductie voor test.
Als de procedure in namiddag gepland is: nuchter na ontbijt.
Onthaal en anamnese : zie pacemaker
Vooronderzoeken : Idem Pacemaker
Medicatie :Strikt nuchter blijven tenzij procedure in namiddag
Medisch Maatschappelijk werk : ja zo nodig
Transport : terugtransport uit cathlab met verpleegkundige
Observatie postoperatief : idem pacemaker
Verpleegkundige zorg : idem pacemaker
(Bij defibimplantatie Dr.Tahmaseb wordt de patiënt volledig afgewerkt in campus HS.)
Begeleid ontslag : zie pacemaker.
Info : Door pacemakerverpleegkundige poli .
- wat te doen bij signaal /schokken
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H

Looprecorder Implantatie

Omschrijving : Kleine implanteerbare hartmonitor die onder de huid geplaatst wordt wanneer
ritmestoornis niet induceerbaar is of weinig frequent voor komt.
1
2

3
4

5
6
7
8
9

Aanmelden: niet nuchter
Onthaal en anamnese:
 verblijf in dagopname
 plaatselijke verdoving
Vooronderzoeken : labo dag zelf
Medicatie : alle ochtendmedicatie innemen
 behalve antico: Geen N.O.A.C de avond vooraf en geen L.M.W.H. dag van ingreep
 Wel Plavix, Ticlid, Asaflow, Coumarines
Medisch Maatschappelijk Werk : nee
Transport : brancardier
Observatie postoperatief : Bloeding , zwelling, pijn
Verpleegkundige zorg: nazicht verband
Begeleid ontslag : Uitleg en instellen door pacemakerverpleegkundige
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15 Multidisciplinair klinisch pad hartfalen
Guidelines ESC voor de diagnose en behandeling van acuut en chronisch hartfalen.
Als basis werd uitgegaan van de guidelines van de ESC (European Society of Cardiology).
Deze guidelines zijn te vinden op de ESC website
(http: // www.escardio.org/guidelines-surveys)
De guidelines werden gepubliceerd in European Heart Journal (2016 37,2129-2200)

Definitie van hartfalen:
Hartfalen is een klinisch syndroom gekenmerkt door typische symptomen (kortademigheid, oedemen,
moeheid…), vaak vergezeld van klinische tekenen (gestuwde halsvenen, pulmonaire crepitaties, perifeer
oedeem), veroorzaakt door structurele of functionele hartafwijkingen die resulteren in een verlaagd hartdebiet
en/of verhoogde intracardiale drukken in rust of tijdens inspanning.

Indeling van hartfalen:




hartfalen met verminderde ejectiefractie (HfrEF),
hartfalen met matig verminderde ejectiefractie (HfmrEF),
hartfalen met bewaarde ejectiefractie (HfpEF)

Figuur 13:
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Figuur 14: Algoritme voor diagnose van niet-acuut hartfalen:
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Figuur 15: Therapie voor symptomatisch hartfalen bij verminderde linkerventrikel ejectiefractie:
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Figuur 16: Initiële therapie van acuut hartfalen:
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Figuur 17: Klinisch beeld van acuut hartfalen in aanwezigheid/afwezigheid van congestie en/of
hypoperfusie:
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Figuur 18: Therapie van acuut hartfalen gebaseerd op klinisch beeld:
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Harttransplantatie
Hartfalen is een ernstige chronische aandoening die in de loop der tijd kan verergeren. Als het hartfalen zo
ver gevorderd is dat de functie van het hart ernstig tekort schiet (terminaal hartfalen), kan een
harttransplantatie overwogen worden.
Een harttransplantatie kan een oplossing bieden bij patiënten met terminaal hartfalen bij wie alle klassieke
behandelingen zoals geneesmiddelen, klepchirurgie, en andere cardiologische interventietechnieken
uitgeput zijn en bij wie de levensverwachting zonder transplantatie uiterst klein is.
Hiertoe moet wel aan een aantal strikte voorwaarden voldaan worden. Het aantal donorharten is beperkt
en moet dus goed gebruikt worden.
Indien de patiënt in aanmerkingen komt voor de harttransplantatie wordt er contact opgenomen met prof.
dr. Johan Van Cleemput (UZ Leuven) of dr. Michel De Pauw (UZ Gent).

97

16 Antibioticabeleid
1. Het profylactisch gebruik van antibiotica in de heelkunde
Profylaxe is geen therapie om een bestaande infectie te behandelen die reeds aanwezig is voor de
chirurgische ingreep plaatsvindt. Profylaxe heeft als doel de bacteriën die tijdens een chirurgische
procedure in de bloedbaan zouden komen zoals bijvoorbeeld tijdens incisie doorheen de mucosa die niet
te desinfecteren is ( maag, mond,…), direct te blokkeren door profylactisch gegeven antibiotica. Het is
belangrijk dat voldoende hoge bloedspiegels in het lichaam worden bereikt zolang chirurgische manipulatie
deze translocatie veroorzaakt. Herhaling van een profylactische gift antibioticum kan nodig zijn als de
ingreep langer duurt maar zodra de wonde gesloten is, moet het antibioticum niet verder gegeven worden.
 Indicatie
Chirurgische antibioticaprofylaxe is geïndiceerd afhankelijk van het type ingreep en het gerelateerde
infectierisico:
1. Ingrepen die op zich een hoog risico op infecties inhouden.
Operatieve ingrepen worden ingedeeld volgens het risico op wondinfecties:
- “clean” of schone ingrepen betreffen ingrepen zonder opening van de viscerale ruimtes (respiratoir,
spijsvertering of urogenitaal). (infectierisico < 5%).
Indicatie: geen antibioticaprofylaxe
- “clean – contaminated” of schoon-gecontamineerde ingrepen betreffen ingrepen met opening van
de viscerale ruimtes onder gecontroleerde omstandigheden en zonder ongewone besmetting.
(infectierisico 5-10%)
Indicatie: antibioticaprofylaxe
- “contaminated” of gecontamineerde ingrepen betreffen ingrepen op nieuwe traumatische
wonden, incisie van geïnflammeerd, niet purulent weefsel of ingrepen met opening van de viscerale
ruimtes onder niet-aseptische omstandigheden of met lekkage uit viscerale ruimtes. (infectierisico
10 tot 15%)
Indicatie: antibioticaprofylaxe
- “dirty” of vuile ingrepen betreffen ingrepen doorheen traumatische wonden met necrotisch
weefsel, lichaamsvreemd materiaal, (fecale) besmetting, aanwezigheid van geperforeerde viscus of
acute bacteriële ontsteking met pus aangetroffen tijdens de ingreep. (risico > 20%)
Indicatie: therapeutische behandeling met antibiotica noodzakelijk!
2. Ingrepen waarbij een potentiële infectie catastrofale gevolgen heeft.
 Timing en duur
Adequate weefselconcentraties van het antibioticum moeten bereikt zijn vanaf het moment van incisie tot
het einde van de ingreep. Dit impliceert dat de 1ste dosis intraveneus moet toegediend worden 0-60 min
VÓÓR incisie. De toediening dienst steeds te gebeuren vóór het opblazen van de knelband.
Gezien de trage IV toediening van vancomycine (nl over 60 min.) moet iv toediening gestart worden 60 min
voor incisie. In de praktijk wordt best al op de verpleegeenheid gestart met de toediening van vancomycine.
Voor de meeste ingrepen is 1 enkele dosis voor incisie voldoende. Profylaxe die langer dan de duurtijd van
de ingreep wordt gegeven is niet zinvol. (Uitz: cardiothoracale procedures tot 48u postoperatief)
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Een extra dosis tijdens de ingreep wordt aanbevolen indien:
-

de duur van de procedure (vanaf de eerste preoperatieve dosis) langer is dan 2 keer de halfwaardetijd
van het antibioticum. Het interval voor herhaalde dosis is terug te vinden in tabel 4.
excessieve bloeding optreedt tijdens de ingreep (volwassenen: >1500ml – kinderen: 20-30ml/kg).
aan de start van een extracorporele circulatie die een sterke verdunning geeft.

Aanbevolen dosissen van de frequentste antimicrobiële middelen in de chirurgische profylaxe:
Antimicrobieel
middel

Dosis
(IV)

Cefazoline

tot 100 kg: 2 g
vanaf 100 kg: 3 g
400 mg
500 mg
20 mg/kg

Ciprofloxacine
Metronidazole
vancomycine

volwassenen

30 mg/kg

Halfleven
(volwassenen normale nierfunctie)
(u)
1.5

10 mg/kg
15 mg/kg
20 mg/kg

3-7
6-10
6

Dosis
(IV)

kinderen

Interval
voor
herhaalde dosis (u)
4
6
geen
12

 Keuze
De belangrijkste pathogene verwekkers van postoperatieve wondinfecties (surgical site infection = SSI) zijn
Staphylococcus aureus, coagulase negatieve staphylococcen, streptococcen, Enterobacteriaceae en
Pseudomonas species.
Cefazoline, een eerste generatie cefalosporine, is actief tegen de meest voorkomende gram positieve
bacteriën op de huid en enkele gevoelige gramnegatieven (Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Proteus mirabilis). Het is actief tegen β-lactamase producerende stafylococcen maar niet
tegen methicilline restistente staphylococcen (MRS), enterococcen, pseudomonas aeruginosa en anaërobe
darmbacteriën. Wanneer een anaërobe dekking nodig is, associeert men metronidazole dat actief is tegen
anaërobe bacteriën.
Vancomycine kan gebruikt worden:
-

in combinatie met cefazoline bij een patiënt die gekoloniseerd is met methicilline resistente
stafylokokken
in combinatie met cefazoline bij een patiënt met een hoog risico op MRS kolonisatie (bv. hemodialyse,
recente hospitalisatie)
als alternatief voor cefazoline bij een patiënt met een IgE gemedieerde penicilline-allergie

Penicilline-allergie en kruisallergie met andere β-lactam antibiotica
80 tot 90% van de patiënten die een allergische reactie rapporteren, hebben een gewone (bv.gastrointestinale) intolerantie, of een viraal exantheem tijdens antibiotica behandeling doorgemaakt, en hebben
dus geen echte IgE-gemedieerde allergische reacties. De incidentie van een anafylactische shock na
toedienen van een penicilline is 0.01 %. Kruisreactiviteit tussen penicillines en cefalosporines is zeldzaam,
en komt voor in hoogstens 2 % met 1e generatie cefalosporines, en nog minder frequent bij hogere
generatie cefalosporines. Gezien de lage incidentie van kruisallergie tussen penicillines en cefazoline, en de
betere intrinsieke bactericide activiteit van beta-lactam antibiotica, wordt vancomycine enkel
voorbehouden voor de ernstige IgE-gemedieerde penicilline-allergieën (gekenmerkt door een
anafylactische reactie in voorgeschiedenis).
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Patiënten onder therapeutisch antimicrobiële behandeling
Bij patiënten die reeds therapeutisch behandeld worden met een antimicrobieel middel, dat eveneens
geschikt is in de preventie van SSI, dient de eerstvolgende toediening te gebeuren binnen 60 min voor de
ingreep. Dit kan betekenen dat er eventueel een extra gift wordt gegeven. Indien het geen geschikt
antibacterieel middel betreft, dient het geschikt profylactisch antibioticum, zoals voor de betreffende
procedure voorgesteld, worden toegediend voor incisie.

 Dosis
Nier- en leverinsufficiëntie:
De initiële dosis dient nooit aangepast te worden bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie.
Obese patiënten:
De farmacokinetiek van antimicrobiële middelen kan gewijzigd zijn bij obese patiënten. De recente IDSA
guidelines adviseren om te doseren obv het totaal lichaamsgewicht.

2. Perioperatieve antibioticaprofylaxe bij hartchirurgie
Antibioticaprofylaxe aanbevolen bij elke hartoperatie en ingrepen op grote bloedvaten, zoals:




CABG
Hartklepchirurgie en chirurgie van de thoracale aorta (inclusief TAVI, mitraclip,…)
implantatie van lichaamsvreemd materiaal (pacemaker, ICD, inclusief verwisselingen, endoprotheses)



Bij inductie: cefazoline 1 x 2 g IV



Bij start ECC (toediening Heparine): cefazoline 1 x 2 g IV



Vanaf dan 2g IV q8h (1ste dosis op I-dienst in functie van start ECC)

Standaard wordt de antibioticaprofylaxie tot 24 uur na incisie aangehouden (CABG, mitraclip, TAVI,…). Bij
open ingrepen waarbij lichaamsvreemd materiaal wordt geïmplanteerd (bv klepchirurgie inclusief port
access, open aortachirurgie,...) wordt de antibioticaprofylaxe tot 48 uur na incisie aangehouden.


Heringreep binnen de 48 uur

cefazoline 1 x 2 g IV +
vancomycine 1 x 20 mg/kg IV
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3. Endocarditis profylaxe
 Indicatie
Profylaxe is enkel aangewezen indien aan volgende 2 voorwaarden is voldaan:
1. Bij patiënten die een verhoogd risico hebben voor Infectieuze Endocarditis (I.E.):
-

Kunstkleppen, zowel biologische als mechanische kunstkleppen
Een voorgeschiedenis van I.E.
Congenitale afwijkingen:
 niet hersteld cyanogeen congenitale afwijking, inclusief palliatieve shunts en verbindingen
 eerste 6 maanden na een herstelde congenitale afwijking met prothetisch materiaal of toestel,
hetzij chirurgisch geplaatst hetzij via endovasculaire interventie. (endothelialisatie van
prothesemateriaal vindt plaats binnen zes maanden na de behandeling.)
 hersteld congenitale afwijking met residueel defect nabij prothetisch luik of toestel.

Profylactische AB zijn niet langer aanbevolen bij patiënten met andere vorm van kleplijden of congenitaal
hartlijden.
2. Ingrepen met risico op bacteriemie met kiemen die endocarditis kunnen veroorzaken zoals enterokokken
en α-hemolytische streptokokken: tandheelkundige ingrepen, ingrepen op de luchtwegen, gastrointestinale of urogenitale tractus waarbij er manipulatie, incisie of biopsie is van de betreffende mucosa of
ter behandeling van een bestaande infectie.

 Antibioticaregimes
I.E. Profylaxie moet gecombineerd worden met de klassieke profylaxie voor huid- en weke delen infecties.
Indien endocarditisprofylaxe wordt toegediend aan een patiënt onder per orale therapeutisch behandeling
met antibiotica, dient als profylactisch antibioticum een molecule uit een andere klasse gekozen te worden.
Antibioticaregimes bij I.E. profylaxe
Type ingreep

Volwassenen

Kinderen

Volwassenen

Kinderen

Tandheelkunde

Amoxicilline 1 x 2g PO

Amoxicilline 1 x 50mg/kg PO

Respiratoir

Amoxicilline 1 x 2g PO

Amoxicilline 1 x 50mg/kg PO

Gastro-intestinaal
of urogenitaal

Ampicilline 1 x 2g IV
+ Gentamicine 1
1,5mg/kg IV

Clindamycine 1 x 600mg PO
of
Clarithromycin 1 x 500mg PO
Clindamycine 1 x 600mg PO
of
Clarithromycin 1 x 500mg PO
Vancomycine 1 x 20mg/kg IV
+ Gentamicine 1 x 1,5mg/kg IV

Clindamycine 1 x 20 mg/kg mg PO
of
Clarithromycin 1 x 15 mg/kg PO
Clindamycine 1 x 20 mg/kg mg PO
of
Clarithromycin 1 x 15 mg/kg PO
Vancomycine 1 x 20 mg/kg IV
+ Gentamicine 1 x 1,5mg/kg IV

Gëinfecteerde huid,
weke weefsels,
bot of gewrichten

x

Ampicilline 1 x 50mg/kg IV
+ Gentamicine 1 x 1,5mg/kg IV

Therapeutische behandeling noodzakelijk

4. Richtlijn infecties van cardiovasculair implanteerbare electronische devices
Cardiovasculair implanteerbare electronische devices (CIED) omvatten permanente pacemakers (PM,
incluis biventriculaire PM) en implanteerbare cardioverter-defibrillators (ICD). De infectie kan zich ter
hoogte van de pocket (pocketinfectie) of het intravasculaire gedeelte van het device situeren.
De pocket van het device kan geïnfecteerd worden tijdens de implantatie, tijdens een chirurgische revisie,
of door een erosie van de generator of de electroden door de huid. Erosie kan echter ook secondair aan
een infectie optreden. Een pocket infectie kan zich via de electroden verspreiden naar het intracardiale deel
van de PM of ICD. Anderzijds kan het intracardiale deel eerst geïnfecteerd worden tijdens een bacteriëmie
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of fungemie bij een andere infectiefocus. De infecties worden veroorzaakt door coagulase negatieve
stafylokokken en Staphylococcus aureus, en in mindere mate door Corynebacterium spp.,
Propionibacterium acnes en Gram-negatieve staven, zoals Pseudomonas aeruginosa, en Candida spp. Na
adhesie van bacteriën aan het vreemd lichaam vormt zich een biofilm, een gemeenschap van bacteriën op
een vast oppervlak die sterk vastgehecht zit aan elkaar en dat oppervlak, en omgeven is door een
extracellulaire matrix. Deze bacteriën zijn meer resistent aan antibiotica en afweermechanismen.
Diagnostiek
1. Denk bij koorts, algemene malaise of een bacteriemie bij een patiënt met CIED steeds aan een
pocket- of een intracardiale infectie. Inspecteer en palpeer de pocket. Let op (nieuwe) hartgeruisen,
Osler-knobbeltjes, petechiën in mondslijmvlies en conjunctiva en splinterbloedingen.
2. Bij (vermoeden van) infectieuze problematiek bij een patiënt met een CIED, neem steeds
tenminste 2 koppels perifere hemoculturen (10 ml) af voor start antibiotica met minstens 30 minuten
tussen. Vermeld op de aanvraag naar het laboratorium de verdenking op een CIED infectie.
3. Bij één positieve hemocultuur met coagulase-negatieve stafylokokken, Corynebacterium spp. en
Propionibacterium acnes bij patiënt met CIED: neem nieuwe hemoculturen af alvorens antibiotica te
starten.
4. Bij pocket infectie met erosie neem een e-swab af of aspireer bij voorkeur vocht in een spuit (vraag
aerobe kweek en gram preparaat aan).
5. Doe een TEE bij het vermoeden van een CIED infectie indien er positieve hemoculturen zijn, of bij
negatieve hemoculturen wanneer patiënt voordien reeds antibiotica kreeg. Doe steeds een TEE bij
een CIED-gerelateerde endocarditis om de kleppen van het linker hart te evalueren.
6. Wanneer het device verwijderd wordt: neem minstens 3 weefselkweken (biopten) van de pocket
en kweek de tip van een electrode. Vraag ook kweek en kleuring voor fungi en mycobacteriën aan
indien een eerder gram preparaat negatief was. Neem hemoculturen af na het verwijderen van het
device.
Behandeling
Al dan niet verwijderen van device
1. Verwijder het device niet bij een oppervlakkige infectie of wondinfectie ter hoogte van de pocket
(intacte huid).
2. Verwijder de CIED volledig bij een bewezen infectie, ook in geval van een gelokaliseerde pocket
infectie zonder tekenen van sepsis.
3. Verwijder de CIED wanneer patiënt een klepvervanging of -herstel moet ondergaan omwille van
endocarditis. Overweeg plaatsing van een epicardiale CIED indien een nieuwe CIED noodzakelijk is.
4. Percutane verwijdering van de device heeft de voorkeur. Heelkundige verwijdering is noodzakelijk
indien er vreemd materiaal overblijft dat niet percutaan kan verwijderd worden. Dit dient overlegd
te worden met infectioloog, cardioloog en cardiochirurg.
5. Bij postieve hemoculturen zonder argumenten voor een pocket infectie of endocarditis, overleg
met infectioloog of medisch microbioloog.
Antibiotherapie
1. Bij oppervlakkige infectie of wondinfectie ter hoogte van de pocket, behandel per os gedurende
7-10 dagen met flucloxacilline 500 mg 4 dd 1.
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2. Bij (vermoeden van) CIED infectie, start vancomycine IV na afname van alle kweken. Deescaleer
naar flucloxacilline bij gevoelige Staphylococcus aureus indien geen er geen allergie voor penicilline
is.
3. Bij een pocket infectie volstaat 7-10 dagen behandeling na verwijdering van de device indien
patiënt zich presenteerde met een erosie zonder inflammatoire veranderingen. Behandel anders 1014 dagen. Behandel met perorale antibiotica indien mogelijk.
4. Bij positieve hemoculturen, behandel minstens 2 weken met parenterale antibiotica na het
verwijderen van het device.
5. Indien er positieve hemoculturen zijn na het verwijderen van het device, er sprake is van
klepvegetaties, septische tromboflebitis of osteomyelitis, of de verwekker Staphylococcus aureus is,
overleg met infectioloog of medisch microbioloog.
6. Langdurige suppressieve antibiotherapie kan overwogen worden bij patiënten die niet meer in
aanmerking komen voor vervanging van de CIED. Overleg met infectioloog of medisch microbioloog.
Plaatsen van een nieuwe device
1. Overweeg of een nieuwe CIED noodzakelijk is.
2. Adequate controle van de infectie is noodzakelijk alvorens een nieuwe definitieve device kan
geplaatst worden
3. De contralaterale zijde is de meest aangewezen plaats voor een nieuwe device. Indien dit niet
mogelijk is, overweeg van de transveneuze lead te tunnelen naar het abdomen, v. iliaca externa en
epicardiale implantatie.
4. Plaats een tijdelijke pacemaker met actieve fixatie electrode indien noodzakelijk.
5. Gebruik vancomycine 1 g IV als profylaxe, start toediening 2 uur voor de ingreep.
6. Bij een pocket infectie of een electrode- of generator erosie kan een nieuwe definitieve device
geplaatst worden indien hemoculturen gedurende 72 uur negatief zijn.
7. Bij positieve hemoculturen en negatieve TEE kan een nieuwe definitieve device geplaatst worden
indien hemoculturen gedurende 72 uur negatief zijn.
8. Bij positieve hemoculturen en een electrode vegetatie kan een nieuwe definitieve device geplaatst
worden indien hemoculturen gedurende 72 uur negatief zijn.
9. Bij positieve hemoculturen en een klepvegetatie kan nieuwe definitieve device geplaatst worden
14 dagen na de eerste negatieve hemocultuur.

5. Richtlijn infectieuze endocarditis
Endocarditis is een complexe ziekte entiteit. In principe wordt elke patiënt met endocarditis minstens
geëvalueerd door de cardioloog, de cardiochirurg en de infectioloog, en wordt het beleid in onderling
overleg uitgestippeld.
Infecties van het hart en de bloedbaan worden endovasculaire infecties genoemd. Endocarditis is meestal
een bacteriële infectie van het endotheel van het hart, het endocard. Gisten, schimmels en een aantal
atypische bacteriën (Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp., Brucella spp.,
Tropheryma whipplei, Coxiella burnetti en Bartonella spp.) zijn zeldzame oorzaken van endocarditis. De
meest frequente verwekkers zijn alfa-hemolytische ‘vergroenende’ streptokokken (subacute endocarditis),
Staphylococcus aureus (acute endocarditis), coagulase negatieve staphylokokken en minder frequent
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enterokokken, andere streptokokken en HACEK (Haemophilus parainfluenzae, Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, Aggregatibacter aphrophilus, Aggregatibacter paraphrophilus, Cardiobacterium
spp., Eikenella corrodens en Kingella spp).
De infectie kan zich links of rechtszijdig situeren, zit meestal op hartkleppen, maar kan zich ook op de
chordae tendineae of op het endocard van atrium en ventrikel lokaliseren. Endocarditis die ontstaan is in
een hart zonder prothese materiaal wordt natieve endocarditis genoemd (vooral bij aangeboren of
verworven hartafwijking, vooral op de kleppen). Rechtszijdige endocarditis komt voor bij IV druggebruikers
en bij een aangeboren VSD. Patiënten met een kunstklep of ander prothetisch materiaal kunnen een
prothetische endocarditis oplopen, vroegtijdig (< 1 jaar) of laattijdig (> 1 jaar).
In intracardiale vegetaties zijn bacteriën ingekapseld in een fibrine-bloedplaatjesnetwerk. Hun
groeisnelheid is lager, evenals hun gevoeligheid voor antibiotica. De behandeling van endocarditis vereist
dan ook gebruik van bacteriocide antibiotica, en moet langdurig zijn.
De diagnose wordt gesteld op basis van de gemodificeerde Duke criteria (zie verder).
Kliniek, ECG en laboratorium onderzoek
1. Bij klinisch vermoeden, neem de eerste 24 uur tenminste 3 koppels perifere hemoculturen (10 ml) af
voor start antibiotica met telkens 30 minuten tussen om continue bacteriemie te documenteren. Wacht
niet tot de patiënt een koortspiek krijgt. Vermeld op de aanvraag naar het laboratorium de verdenking op
endocarditis en of er al dan niet reeds antibiotica zijn toegediend. De hemoculturen dienen langer
geïncubeerd te worden.
2. Bij klinisch onderzoek, let op de vitale parameters, hartgeruisen, tekenen van corfalen, osler-knobbeltjes,
petechiën in mondslijmvlies en conjunctiva en splinterbloedingen. Roth-vlekken kunnen bij fundoscopie
worden waargenomen.
3. Doe een ECG, met aandacht voor nieuwe of progressieve geleidingsstoornissen. Herhaal het ECG
minstens wekelijke bij endocarditis behandeld met louter antibiotica.
4. Doe urinesediment en bepaal proteïnurie (als g urinair proteine/ g creatinine op spot urine).
5. Bij kweek negatieve endocarditis zonder dat antibiotica gestart waren, doe serologische diagnostiek voor
Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp., Coxiella burnetti en Bartonella
henselae. Doe een respiratoire multiplex en een urinaire antigen-test voor Legionella. Bepaal reumafactor,
C3, C4, antifosfolipiden antilichamen (lupus anticoagulans en anti-cardiolipine antilichamen) en ANF.
Echocardiografie
1. Plan binnen de 12 uur een TTE als eerste screening
2. Doe steeds een TEE bij patiënten met een hoge klinische verdenking.
3. Herhaal de TEE na 7-10 dagen bij blijvende hoge klinische verdenking en een initieel negatieve TEE.
4. Doe een TEE bij een positieve TTE gezien deze accurater is voor de diagnose van abcessen en voor de
inschatting van de grootte van vegetaties.
5. Doe een TEE bij patiënten met kunstklep of ander kunstmateriaal intracardiaal en bij slechte visualisatie
bij TTE.
6. Herhaal direct de TTE/TEE bij klinische deterioratie tijdens eerste fase van de behandeling van
endocarditis (nieuw geruis, embool, aanhoudende koorts, hartfalen, abces, AV-blok).
7. Herhaal de TTE/TEE bij een initieel ongecompliceerde endocarditis om silentieuze complicaties te
detecteren en vegetaties grootte te monitoren.
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Overige
1. Bij verwijderen van een klep waarop endocarditis vermoed word: steeds insturen voor cultuur en PCR (in
te vriezen) naar laboratorium, en gedeelte naar APD, met vraag naar immunohistochemie. Kweek, PCR en
IHC zijn in het bijzonder van belang voor de diagnose van kweek negatieve endocarditis (Legionella spp.,
Mycoplasma spp., Coxiella burnetti, Bartonella spp., Tropheryma whipplei en Brucella spp.).
2. Plan bij endocarditis met Streptococcus gallolyticus spp gallolyticus (vroeger S. bovis type I) een
coloscopie om colorectaalcarcinoom uit te sluiten.
3. Plan nazicht bij tandarts bij endocarditis met mondflora.
4. Plan uitgangs-audiogram indien gestart wordt met ototoxische antibiotica (gentamicine en
vancomycine).
5. Overweeg een CT schedel en fundoscopie om embolisatie aan te tonen.
Behandeling
Empirische behandeling
(Vermoede) verwekker

Therapie van keuze

S. aureus / vergroenende streptokok/
pneumokok / enterokok)

amoxicilline 6 g/24 u iv, oplaaddosis 1 g iv + co-amoxiclav
1000/200 mg 6 dd iv, oplaaddosis 1000/200 mg iv +
gentamicine 1 mg/kg 3 dd iv
vancomycine volgens schema
gentamicine 1 mg/kg 3 dd iv +
rifampicine 600 mg 2 dd

Kunstklep minder dan 1 jaar
(oa. ook MRSA / niet-HACEK
gram negatieve pathogenen)
Verwekker bekend
Natieve klep
Verwekker

Therapie van keuze

Duur therapie

vergroenende
streptokokken:
- MIC < 0,12 mg/l

Bij ongecompliceerd verloop zonder hoge gentamicine
resistentie (MIC >128 µg/ml):

2 weken

benzylpenicilline 12 milj IE/24 u iv, oplaaddosis 1 milj IE iv
+ gentamicine 3 mg/kg 1 dd iv
Bij nierinsufficiëntie of gehoorsprobleem: benzylpenicilline
12 milj IE/24 u iv, oplaaddosis 1 milj IE iv

4 weken

Bij penicillineallergie: vancomycine volgens schema
vergroenende
streptokokken
- MIC 0,12-0,2 mg/l:

benzylpenicilline 24 milj IE/24 u iv, oplaaddosis 1 milj IE iv
+ gentamicine 3 mg/kg 1 dd iv

4
weken
2 weken

Bij penicillineallergie: vancomycine volgens schema
+ gentamicine 3 mg/kg 1 dd iv

4
weken
2 weken

enterokokken

ampicilline 12 g /24 u iv, oplaaddosis 1 g iv
gentamicine 1 mg/kg 3 dd iv

4 weken (6 w.
indien > 3 m.
symptomen)
2 weken

gentamicine 1 mg/kg 3 dd iv
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S. aureus

Bij hoge gentamicine resistentie (MIC > 128 µg/ml):
ampicilline 12 g /24 u iv,
oplaaddosis 1 g iv +
ceftriaxione 2 g 2 dd iv
Bij betalactamase productie:
amoxicilline 6 g/24 u iv, oplaaddosis 1 g iv
+ co-amoxiclav 1000/200 mg 6 dd iv,
oplaaddosis 1000/200 mg iv +
gentamicine 1 mg/kg 3 dd iv
Bij penicillineallergie of ampicilline resistente E. faecium:
vancomycine volgens schema + gentamicine 3 mg/kg 1 dd
iv
flucloxacilline 12 g/24 u iv,
oplaaddosis 1 g iv +
Bij ongecompliceerde rechtszijdige IE: flucloxacilline 12
g/24 u iv, oplaaddosis 1 g iv

Bij penicillineallergie of MRSA:
vancomycine volgens schema +
gentamicine 1,5 mg/kg 2 dd iv
CNS
(coagulase-neg indien gevoelig: flucloxacilline 12 g/24 u iv,
oplaaddosis 1 g iv
stafylokokken)
indien flucloxacilline ongevoelig of bij penicillineallergie:
vancomycine volgens schema,
streefwaarde afhankelijk van MIC
HACEK
(Haemophilus afhankelijk van kweek
species, Aggregatibacter
species, Cardiobacterium
hominis,
Eikenella
corrodens, and Kingella
species)
andere verwekkers

4 weken (6 w.
indien > 3 m.
symptomen)
4 weken (6 w.
indien > 3 m.
symptomen)
2 weken
6 weken

6 weken
2 weken

6 weken
5 dagen
6 weken

6 weken
tenminste
weken

6

afhankelijk van kweek

-

Doelspiegels voor gentamicine spiegels (1 dd dosage): dal < 1 μg/mL en top (na 1 uur) tussen 1012 μg/mL.

-

Doelspiegels voor gentamicine spiegels (2 dd dosage): dal < 1 μg/mL en top tussen 5 en 6 μg/mL

-

Ongecompliceerd rechtzijdige endocarditis met methicilline gevoelige S. aureus omvat: (a) snelle
klinische en microbiologische respons (< 96 u), (b) afwezigheid strooihaarden of empyeem, (c) geen
cardiale of extracardiale complicaties, (d) geen prothetische of linkszijdige infectie, (e) vegetaties <
20 mm en (f) goede immuniteit (CD4 > 200/μl).
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Prothese
vergroenende
streptokokken
S. aureus

cf. natieve klep, echter zonder gentamicine

flucloxacilline 12 g/24 u iv,
oplaaddosis 1 g iv +
gentamicine 1 mg/kg 3 dd iv +
rifampicine 600 mg 2 dd
Bij penicillineallergie of MRSA:
vancomycine volgens schema +
gentamicine 1 mg/kg 3 dd iv +
rifampicine 600 mg 2 dd
CNS
(coagulase-neg indien gevoelig: flucloxacilline 12 g/24 u iv,
oplaaddosis 1 g iv +
stafylokokken)
gentamicine 1 mg/kg 3 dd iv +
rifampicine 600 mg 2 dd
indien flucloxacilline ongevoelig of bij penicillineallergie:
vancomycine volgens schema, streefwaarde afhankelijk
van MIC +
gentamicine 1 mg/kg 3 dd iv +
rifampicine 600 mg 2 dd
enterokokken
cf. natieve klep

6 weken
6 weken
2 weken
6 weken
6 weken
2 weken
6 weken
6 weken
2 weken
6 weken
6 weken
2 weken
6 weken
> 6 weken

Opmerkingen:
- Duur van therapie telt vanaf de dag waarop adequate antibiotherapie gestart is
- Neem minstens 2 hemoculturen om de 24-48 uren tot deze negatief worden.
- Bij patiënten met een natieve klependocarditis die vervangen wordt door een klepprothese, dient
de duur aangehouden te worden als aangegeven voor een native klepinfectie.
- Indien kweek van het gereseceerde weefsel positief is, dient postoperatief een nieuwe volledige
antibioticakuur gestart te worden.
- Bij een combinatie therapie dienen de verschillende antibiotica zowel mogelijk samen toegediend
te worden ivm een synergistisch effect op de pathogeen.
- Cave hepatoxiciteit en interacties wanneer rifampicine gestart wordt.
Heelkunde
Linkszijdige natieve endocarditis
Acuut harfalen
- Aorta- of mitralisklep endocarditis met ernstige acute klepinsufficiëntie of – stenose leidend tot
refractair longoedeem en/of cardiogene shock (in urgentie)
- Aorta- of mitralisklep endocarditis met een fistel naar een hartkamer of het pericard leidend tot
refractair longoedeem en/of cardiogene shock (in urgentie)
- Aorta- of mitralisklep endocarditis met ernstige acute klepinsufficiëntie of – stenose, leidend tot
aanhoudend hartfalen of echografische tekenen van slecht hemodynamische tolerantie (binnen
enkele dagen)
- Ernstige aorta- of mitraalklepinsufficiëntie zonder hartfalen (electief)
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Oncontroleerbare infectie
- Lokaal ongecontroleerde infectie (perivalvulair abces, pseudo-aneurysma, fistel, in grootte
toenemende vegetatie) (binnen enkele dagen)
- Persisterende koorts en positieve hemoculturen > 7-10 dagen (binnen enkele dagen)
- Endocarditis veroorzaakt door fungi, multiresistente bacteriën (MRSA, VRE) en gram
negatieve staven (binnen enkele dagen)
Preventie van embolisatie
- Aorta- of mitraalklependocarditis met grote vegetaties (> 10 mm) na 1 of meerdere embolen
ondanks antibiotherapie (binnen enkele dagen)
- Aorta- of mitraalklependocarditis met grote vegetaties (> 10 mm) samen met hartfalen,
persisterende infectie of abces, vooral indien mitraal (binnen enkele dagen)
- Geïsoleerde grote vegetatie (> 15 mm) (binnen enkele dagen)
Rechtszijdige natieve endocarditis
- Moeilijke te eradiceren micro-organismen (fungi) of aanhoudende bacteriëmie gedurende > 7
dagen (S. aureus en P. aeruginosa) ondanks adequate antibiotherapie
- Persisterende tricuspiedklep vegetaties > 20 mm na recurrente longembole met of zonder rechter
hartfalen
- Rechterhartfalen door ernstige tricuspiedklep insufficiëntie met slechte response op diuretica
Prothetische infectie
Acuut harfalen
- Ernstige klepdysfunctie (dehiscentie of obstructie) leidend tot refractair longoedeem en/of
cardiogene shock (in urgentie)
- Fistel naar een hartkamer of het pericard leidend tot refractair longoedeem en/of cardiogene shock
(in urgentie)
- Aanhoudend hartfalen (binnen enkele dagen)
- Ernstige klepdehiscentie zonder hartfalen (electief)
Oncontroleerbare infectie
- Lokaal ongecontroleerde infectie (perivalvulair abces, pseudo-aneurysma, fistel, in grootte
toenemende vegetatie) (binnen enkele dagen)
- Persisterende koorts en positieve hemoculturen > 7-10 dagen (binnen enkele dagen)
- Endocarditis veroorzaakt door fungi, multiresistente bacteriën (MRSA, VRE)
- Stafylokokken en gram negatieve staven (binnen enkele dagen of electief)
Preventie van embolisatie
- Recurrente embolen ondanks antibiotherapie (binnen enkele dagen)
- Grote vegetaties (> 10 mm) samen met hartfalen, persisterende infectie of abces (binnen enkele
dagen)
- Geïsoleerde grote vegetatie (> 15 mm) (binnen enkele dagen)
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Gemodificeerde Duke criteria
Major criteria
-

Positieve hemoculturen:
 Ten minste twee positieve hemoculturen van micro-organismen die typisch zijn voor infectieuze
endocarditis, zoals vergroenende streptokokken, Streptococcus gallolyticus spp gallolyticus, met
inclusie van nutritioneel variante stammen (Granulicatella spp. en Abiotrophia defectiva), HACEK,
Staphylococcus aureus of community-acquired enterokokken zonder primair focus.
 Aanhoudend positieve hemoculturen met eenzelfde micro-organisme geassocieerd aan
infectieuze endocarditis:
 hemoculturen die meer dan 12 uur gescheiden zijn
 alle drie of een meerderheid van 4 of meer hemoculturen, met de eerste en de laatste
minstens 1 uur gescheiden
 Een positieve hemocultuur voor Coxiella burnetti of een anti-IgG titer > 1:800

-

Bewijs voor endocardiale betrokkenheid middels echocardiografie:
 een oscillerende intracardiale massa aan de klep, of aan het klepsteunapparaat,
 of aan een kunstklep
 een abces
 een nieuwe, gedeeltelijke loslating van een klepprothese
 een nieuwe kleplekkage

Minor criteria
-

Predispositie, dit betekent een predisponerende hartafwijking zoals een klepprothese of intraveneus
druggebruik.
- Koorts boven 38.0°C
- Vasculaire verschijnselen
 majeure arteriële embolen
 septische longinfarcten
 mycotisch aneurysma
 intracraniële bloeding
 bloedingen van de conjunctiva
 Janeway lesions
- Immunologische verschijnselen
 glomerulonephritis
 Osler's nodes
 Roth spots
 reumafactor
- Positieve bloedkweken die niet aan het major criterium voldoen (behalve eenmalige positieve kweken
voor coagulase-negatieve stafylokokken en micro-organismen die geen endocarditis veroorzaken).
- Serologische aanwijzingen voor micro-organisme geassocieerd met endocarditis.
- De diagnose infectieuze endocarditis wordt gesteld bij aanwezigheid van ten minste:
 2 major criteria
 1 major en drie minor criteria
 5 minor criteria
Mogelijke endocarditis wordt gedefinieerd als:
 1 major en 1 of 2 minor criteria
 3 minor criteria
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Hemodynamiek
Na inductie wordt de systolische bloeddruk tussen 80 en 120 mmHg gehouden.
Vlak voor de sternotomie wordt de SBD onder de 100 mmHg gebracht. Geef voldoende opiaten om een
forse bloeddrukstijging na sternotomie te voorkomen.
Het toedienen van heparine kan hypotensie geven door binding van calcium. Dit kan voorkomen worden
door het geven van wat calcium of ephedrine.
Voor het canuleren van de aorta verwacht de chirurg ook een SBD < 100 mmHg.
Na het plaatsen van de staaldraden, bij het dichttrekken van het sternum zal de bloeddruk stijgen,
waarschijnlijk door een combinatie van pijn en een plotse preloadverhoging. Je kan hierop anticiperen door
een bolusje Ultiva te geven.
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17 Multidisciplinaire klinische paden cardiochirurgie
Preoperatieve voorbereiding
De patiënten worden aangemeld via de interne cardiologen, extern verwijzende cardiologen, andere
specialisten of rechtstreeks naar de hartchirurgen, al of niet via spoed.
Preoperatieve consultatie
De cardiochirurgen trachten de verwijzers ervan te overtuigen zoveel mogelijk patiënten pre-operatief naar
de poli hartheelkunde te sturen voor gesprek, onderzoek en voorlichting met bespreking van de risico´s
(behalve spoed of situaties waar de verwijzende arts de patiënt zelf heeft voorbereid). Van dit consult is er
steeds een verslag beschikbaar in het patiëntendossier. Verdere preoperatieve onderzoeken worden
afgesproken. Er wordt op de consultatie ook bekeken of pulmonale oppuntstelling wenselijk is (cfr. infra
pulmonaal).


Documenten meegegeven tijdens preoperatief consult.



Documenten opgestuurd naar patiënten die niet op preoperatief consult komen.

Standaard onderzoeksresultaten
Volgende standaard onderzoeken (recent d.w.z. minder dan 6 maanden oud) dienen aanwezig te zijn voor
de operatie (hetzij de uitslag ervan, hetzij het onderzoek zelf):












RX-thorax (face en profiel)
volledig bloedonderzoek
volledig (12-leads) ECG
duplex carotiden en proximale subclavia
echo abdomen
coronarografie
transthoracaal en/of transoesophagaal echocardiogram (TTE en/of TEE) bij patiënten bij wie geen LV-angio
is gemaakt, bij klepchirurgie, bij slechte LV-functie of LV-aneurysma chirurgie.
bij chirurgie waarbij er prothesemateriaal in het hart of de bloedvaten zal gebruikt worden: nazicht door
KNO-arts, nazicht door stomatoloog of tandarts, RX-kaaksinussen (of CT sinussen), orthopantomogram.
MRSA-kweek van neus, keel en perineum.
urinekweek (midstream) en sputumkweek op indicatie.
op indicatie kunnen ook andere onderzoeken aangevraagd worden zoals neurologisch nazicht, doppler van
de arteriën van de onderste ledematen, …

Pulmonaal
Uit de literatuur is alom bekend dat een goede pulmonale voorbereiding een reductie meebrengt van het
aantal en de ernst van de postoperatieve pulmonale complicaties (atelectase, pneumonie, duur ventilatie,
hypoxemie, reïntubatie noodzaak, ….). Hieruit werd binnen het kader van het zorgpad een passend traject
uitgestippeld voor de pulmonale voorbereiding pre-hartheelkunde.
Patiënten met bekend COPD, bejaarden, uitgebreide en complexe, te verwachten langdurige ingrepen, of
situaties waarbij de post-operatieve respiratoire situatie belangrijk en bepalend kan zijn voor een vlot postoperatief beloop, krijgen pre-operatieve pulmonale voorbereiding.
Alle patiënten aangemeld voor cardiochirurgie worden, hetzij op de consultatie door de cardiochirurg, hetzij
door de verwijzende cardioloog, gescoord volgens de Hulzebos-criteria.
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Er worden punten gegeven op basis van een aantal criteria. Indien de patiënt ≤ 1 scoort, is hij/zij laag risico,
indien hij/zij ≥ 2 scoort is patiënt hoog risico op pulmonaal vlak.
Score

Risico

≤1

LAAG RISICO

≥2

HOOG RISICO

Welk criterium krijgt 1 punt ?







leeftijd > 70 jaar
hoesten en expectoratie
diabetes mellitus
roken
COPD: FEV1 < 75 % predicted OF gebruik van pulmonale medicatie
BMI > 27 (BMI = gewicht in kg gedeeld door kwadraat van de lengte
in meter)

Welk criterium krijgt 2 punten ?


Bij spirometrie : FEV1 < 80 %predicted EN FEV1 /FVC < 70 %predicted

Afspraken
Indien de cardiochirurg op basis van deze criteria vaststelt op de poli dat de patiënt een hoog pulmonaal
risico loopt, dan worden direct de volgende zaken geregeld:


Het secretariaat hartheelkunde belt het secretariaat revalidatie: de kinesist komt langs met incentive
spirometer (DHD-coach) voor de patiënt en geeft uitleg omtrent het gebruik thuis. Er zijn een aantal
DHD-coaches in reserve op de poli cardiochirurgie zodat ze kunnen meegegeven worden (dan moet de
chirurg de uitleg doen).



De cardiochirurg geeft een voorschrift mee voor 18 beurten kinesitherapie (dat is de hoeveelheid die
wettelijk is toegestaan vóór de operatie) waarop staat :
Pre-operatieve ademhalingskinesitherapie (dagelijks, 18 beurten) bestaande uit spierversterkende
ademhalingsoefeningen, incentive
spirometer
(meegegeven met patiënt), aanleren
expectoratietechnieken, aanleren wondsteun thorax ter voorbereiding van een cardiochirurgische
ingreep via mediane sternotomie.



Het secretariaat hartheelkunde stuurt patiënt naar RX-thorax (face en profiel) met ingevulde en
ondertekende röntgenaanvraag (longarts wil zeker RX-thorax zien) en belt naar secretariaat longziekten
om spirometrie (voor zover nog niet verricht) en consult longarts.
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Inzake medicatie (stel dat longarts beslist te starten met puffs) dan zal de longarts dit ook voorschrijven
(enkel indien er een consult longziekten plaatsvindt op dag -1, zullen geen voorschriften meegegeven
worden en wordt verondersteld dat de zaalarts die ´s avonds de zaal doet dit controleert en voorschrijft.



De cardiochirurg dringt aan op absolute rookstop op de poli (via longziekten kan eventueel een klinisch
psycholoog ingeschakeld worden voor rookstopbegeleiding maar dat exploreert en regelt de longarts
(niet urgent) – een tweede mogelijkheid tot rookstopbegeleiding is op het moment van de opname zelf
: het wordt nagevraagd door de verpleegkundige die alsnog een tabakoloog kan inschakelen om een
rookstopbegeleidingsprogramma op te starten).



Bij planning van de operatie via het secretariaat hartheelkunde wordt rekening gehouden dat er
o

ook de verwijzende cardiologen hebben deze richtlijnen ontvangen en wanneer zij beslissen de
patiënt niet op een pre-operatief consult te sturen bij de cardiochirurg, worden zij verondersteld
dezelfde richtlijnen en afspraken te hanteren;

o

de organisatie hiertoe ligt bij de hartchirurg die dit vraagt ofwel aan de verwijzend specialist
indien ze in een verwijzend ziekenhuis zijn opgenomen, ofwel via een kinesitherapeut aan huis in
de buurt van de patiënt zelf (indien gezien op de poli hartheelkunde), ofwel via de kinesitherapie
in huis bij opname (dan dienen ze enkele dagen alhier pre-operatief te worden opgenomen).

Neurologisch
Bij mensen met uitgebreid cerebripetaal vaatlijden, een voorgeschiedenis van TIA/CVA, een eerdere
interventie aan de cerebripetale vaten, is het wenselijk een neuroloog in te schakelen voor het opmaken
van een bilan. Daarbij zal ook een CT-hersenen wenselijk zijn als uitgangssituatie.
Voeding
In geval van een vermoeden van ondervoeding, zal de patiënt hierop gescoord worden. Indien de patiënt
hierop slecht scoort, dient de diëtiste te worden ingeschakeld vóórdat er een heelkundige ingreep kan
plaatsvinden.
Sociale dienst
In geval het vermoeden bestaat op een moeilijke postoperatieve opvangsituatie, dient de sociale dienst
vroegtijdig ingeschakeld te worden. Hetzelfde geldt voor een overplaatsing naar een revalidatiecentrum.
Er wordt ook rekening gehouden in de mate van het mogelijke met de wens van de patiënt om
teruggeplaatst te worden naar het verwijzend centrum.
Dag van opname
De opnameplanning gebeurt via het secretariaat hartheelkunde na telefonisch contact met de verwijzer
(intern of extern) en na inzage van de hartchirurg.
Het secretariaat regelt de opnamedatum en alle daarbij horende administratieve zaken (wat mee te
brengen, …) evenals de afspraken van de evt. nog te verrichten onderzoeken alhier. Deze worden duidelijk
aangegeven op het blad met de pre-operatieve onderzoeken.
Scheren
Dag -1 voor de operatie wordt de patiënt geschoren met een clipper. Het principe is eenvoudig: alle haren
verwijderen behalve het hoofdhaar. Dit houdt dus ook in dat naast het borsthaar ook het okselhaar, liezen,
pubishaar, scrotum, vulva, perineum worden onthaard. Bij mannen wordt ook baard en snor geschoren, dit
om tube te kunnen kleven, centrale catheter te kunnen verzorgen, …

113

TED-kousen
Elke patiënt krijgt korte (onderbeense) TED-kousen aangemeten en deze worden via hun plastic verpakking
stevig aan het dossier gekleefd (zodat ze niet los komen en verloren geraken) en gaan op deze wijze mee
naar het OP en daarna automatisch naar de I-dienst met het dossier waar ze kunnen aangetrokken worden
zodra de redondrains zijn verwijderd.
Voeding
Zonder speciale voorschriften mag de patiënt een normale voeding toegediend krijgen voor de ingreep. De
patiënt blijft nuchter vanaf middernacht (niets meer eten of drinken). De voorgeschreven
ochtendmedicatie op de dag van operatie mag eventueel met een klein slokje water ingenomen worden.
Kinesitherapie - ademhalingskine
Op dag -1 komt de kinesist langs voor instructies omtrent de ademhaling voor zover dit nog niet in gang is
gezet in de thuissituatie of via het verwijzend ziekenhuis (cfr. pre-operatieve pulmonale evaluatie) Het
DHD-toestelletje wordt overhandigd en uitleg wordt gegeven hoe dit te gebruiken. Verder worden de
patiënt expectoratietechnieken, wondsteun van de thorax ter voorbereiding van een cardiochirurgische
ingreep via mediane sternotomie aangeleerd.
Aërosols, verneveling en corticoïden enkel op doktersvoorschrift.
Intake door de verpleegkundige
-

vragenlijst
wegen van de patiënt
rookstop

Bloedafname en ECG
Alle patiënten krijgen bij de dag van opname een bloedafname (incl. HbA1c) en ECG.
Patiënten met een HbA1c > 6,2 zullen postoperatief verder gevolgd worden door de dienst endocrinologie.
Voor alle patiënten worden er standaard 4 E PC besteld op het labo transfusie. Hiertoe dient het labo te
beschikken over
-

ofwel de bloedgroep van de patiënt en 1 staal bloed voor kruisproef
ofwel 2 onafhankelijk van elkaar genomen bloedstalen van de patiënt (voor bloedgroepbepaling
en voor kruisproef)

MRSA-screening
Indien de test niet eerder (ter gelegenheid van de CAG alhier of in het verwijzend centrum) is afgenomen,
dient dit alsnog bij de opname te gebeuren (dan laat de uitslag wel twee werkdagen op zich wachten).
Bezoek hartchirurg
De hartchirurg komt langs om uitleg te geven over de ingreep (voor zover dit nog niet is gebeurd bij eerdere
gelegenheden). De patiënt blijft in elk geval op de afdeling tussen 17 uur en 20 uur.
Bezoek anesthesist
De anesthesist komt langs om uitleg te geven over de narcose en aanverwante zaken ; de patiënt blijft in
elk geval op de afdeling tussen 17 uur en 20 uur. Premedicatie en te continueren thuismedicatie worden
vermeld op de anesthesie-fiche. Allergieën, lengte en gewicht worden genoteerd.
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Pre-operatieve Medicatie
De thuismedicatie wordt door de patiënt meegebracht naar het ziekenhuis in de originele verpakking. De
patiënt zal echter geen medicatie nemen op eigen initiatief maar uitsluitend op aangeven van de
verpleegkundige. De verpleegkundige van de afdeling zal ervoor zorgen dat de thuismedicatie door de arts
voorgeschreven wordt en dat de patiënt op eigen initiatief geen persoonlijke medicatie inneemt.
Alle toegediende medicatie wordt genoteerd in het verpleegkundig dossier. De volgende afspraken worden
gemaakt ten aanzien van de dagen: dag 0= operatiedag, dag -1 = pre-operatieve dag (dag vóór de operatie),
dag +1 = eerste postoperatieve dag, enz.
Antiaggregantia en anticoagulantia
-

Vitamine-K-antagonisten (Marevan®, Marcoumar® en Sintrom®) worden tijdig gestopt en
eventueel geswitcht naar LMWH (Fraxodi®). De INR wordt preoperatief gecontroleerd en dient <
1,8 voor de operatie.

-

LMWH in profylactische dosis (vb. Fraxiparine® 0,3 cc of 0,4 cc) wordt ten laatste toegediend 12 u
voor de operatie. LMWH in therapeutische of halftherapeutische dosis (vb Fraxiparine® 0,6 cc of
meer, Fraxodi® 0,6 cc of meer) en Arixtra® worden ten laatste 24u voor de operatie toegediend

-

Cardioaspirine® of Asaflow® wordt gecontinueerd tot op dag -1. Postoperatief wordt
Cardioaspirine® of Asaflow® zo snel mogelijk opnieuw opgestart (meestal dag 1 postop).

-

Bij electieve patiënten worden Plavix® en Brilique® minstens 5 dagen preoperatief gestopt. Efient®
wordt 7 dagen preoperatief gestopt.

-

In geval van urgente cardiale heelkunde dient Brilique® en Plavix® minstens 24u gestopt zijn.
(urgent = 24 uren uitstelbaar, emergent = niet uitstelbaar, direct te opereren en salvage = al
masserend naar de operatiekamer of gelijkaardige situatie). Bij emergente en salvage situatie kan
Brilique® en Plavix® vanzelfsprekend doorgegeven zijn.

-

Aggrastat® en ongefractioneerd heparine-infuus dient minstens 4 uur preoperatief gestopt
worden. Rheopro® wordt minstens 12 uur preoperatief gestopt.

-

Xarelto® en Eliquis® wordt minstens 3 dagen voor de operatie gestopt.

-

Pradaxa® wordt minstens 4 dagen voor de operatie gestopt.

-

Statines : Statines worden doorgegeven tot op dag -1. Meestal worden statines ’s avonds genomen
zodat de laatste dosis op dag -1 ’s avonds ingenomen wordt.

Orale anti-diabetica en insuline
Dag 0
Bij patiënten die als eerste op het OP-programma staan, wordt ’s morgens een glycemie gemeten en
genoteerd. De glycemie zal verder in de operatiekamer dmv een insulinepomp geregeld worden door de
anesthesie
Bij patiënten die in de namiddag worden geopereerd, worden op dag -1 een staand order voor
glycemiecontrole (SO 09) door de anesthesist ingevuld wat wordt gevolgd : glucose infuus met
insulinepomp
Dag 1
Behalve Metformine® (Glucophage®,.. ) worden orale antidiabetica doorgegeven op dag -1
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De laatste dosis Metformine® wordt ingenomen op dag -1 ’s morgens. Dwz na opname in het ziekenhuis
wordt er geen Metformine® meer ingenomen

Cardiale medicatie
-

Beta-blokkers worden doorgegeven, ook de morgen van chirurgie tenzij EF < 30 % of uitdrukkelijk
vermeld door de anesthesist.

-

Calcium-antagonisten, ACE-inhibitoren, Angiotensine Reuptake Blokkers (ARBs) en diuretica
worden gegeven op dag -1 maar niet op dag 0.

-

Anti-aritmica (Cordarone, tambocor, digoxine, ...) worden doorgegeven tot en met op dag 0.

-

Pulmonaire medicatie (puffs, aërosols, spiriva, …) worden doorgegeven tot en met op dag 0.

-

Corvaton®-infuus wordt doorgegeven tot in OP.

-

Coruno® wordt niet meer gegeven op dag 0.

Andere medicatie
-

Medrol® wordt genomen tot en met dag -1. De dag van de operatie dient Medrol® niet genomen
te worden. Tijdens de operatie krijgt de patiënt Solumedrol® IV toegediend.

-

Schildkliermedicatie wordt doorgegeven ook op dag 0.

-

Antibiotica worden doorgegeven ook dag 0 (voor zover van toepassing).

-

Slaapmedicatie en anti-depressiva: worden doorgegeven tot en met dag -1, maar niet meer op dag
0.

Premedicatie
-

Deze wordt bepaald door de anesthesist, op het anesthesieformulier genoteerd en voorgeschreven
evenals andere belangrijke maatregelen zoals nuchter blijven, …

-

Standaard premedicatie is Temesta® Expidit 2,5 mg SL en wordt toegediend om 07u00. Temesta®
Expidit 1 mg SL kan gegeven worden bij zwakke of magere patiënten en patiënten met ernstige
aortaklepstenose.

Aanwezigheid van Pacemaker/ICD
Patiënten bij wie ooit een pacemaker (PM) of inwendige defibrillator (ICD) geïmplanteerd is geworden,
dienen pre-operatief gezien te worden door de cardiologie om de PM om te zetten in een modus waarbij
de diathermie geen schade kan aanbrengen aan het toestel. Dit dient te gebeuren de dag vóór de ingreep.
In principe zorgt het secretariaat hartheelkunde ervoor dat de medewerkers van de cardiologie verwittigd
worden en dit gebeurt uitsluitend op aangeven van de hartchirurg op het moment dat de patiënt wordt
opgenomen (in elke geval vóór 16 uur verwittigen) of ten tijde van het polikliniek bezoek.
De medewerkers van de medische elektronica zullen dan een melding achterlaten (hetzij per mail gericht
aan de hartchirurg, hetzij via telefoon aan de hartchirurg of het secretariaat of de verpleging van D5) dat zij
effectief de PM hergeprogrammeerd hebben in een veilige modus. Na de ingreep zorgen zij er zelf
autonoom voor om opnieuw het toestel in de oorspronkelijke modus te zetten.
In praktijk zien we dat de patiënten met verschillende PM-modi naar het OP komen.
-

bij patiënten met een PM wordt er niets aan de modus veranderd.
bij patiënten met een AICD wordt de AICD in niet-therapeutische modus / alleen monitoring
geplaatst (kan geen shock meer toedienen)
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Persoonlijke hygiëne bij de patiënt
De avond vóór de ingreep en ná het scheren wordt de patiënt gedoucht hetzij met hulp hetzij zelfstandig
(indien er ook maar enige twijfel bestaat dat men niet zelfstandig kan douchen of omdat er twijfel bestaat
over de uitvoering van de richtlijnen door de patiënt zelf, dient de verpleegkundige hierbij hulp te bieden).
Voor het douchen gebruikt men Iso-Betadine zeep. Aandacht voor de persoonlijke hygiëne (nagels van
handen en voeten geknipt, ook grondig wassen van de intieme lichaamsdelen). Sierraden worden eerst
verwijderd en blijven daarna af.
Dag van de operatie:
Op de verpleegafdeling
Premedicatie en te continueren medicatie worden om 7 uur op de VE toegediend.
Er wordt vanuit het OP door de anesthesieverpleegkundige om 7.30 uur gebeld naar de afdeling met de
melding dat de patiënt naar het OP kan komen. De afdeling waar de patiënt verblijft, belt de vervoersdienst
op om de patiënt op te halen.
De surgical safety checklist (SSC) wordt door de verpleegkundige overlopen en afgetekend. Ontbrekende
zaken worden gecorrigeerd. Het identificatiebandje wordt bij voorkeur aan de rechterarm gedaan.
In de operatiekamer
Algemene opmerkingen
-

Dragen OP-mutsen en maskers:

In de operatiezalen en de pre- en postnarcoseruimtes is het dragen van maskers en muts permanent
verplicht (inclusief de neus in het masker). Alleen in de gang en de koffiekamer is het toegestaan het masker
af te doen.
-

Deurbewegingen tijdens ingreep:

Verantwoordelijke: chirurg; uitvoerder: anesthesist en anesthesie-verpleegkundige
Omloopverpleegkundigen: deze worden beperkt tot het uiterste minimum. Dit wil zeggen dat er niet
onnodig in- en uitgelopen wordt zonder een geldige reden. Instrumenten die te voorzien zijn, worden op
voorhand in de kamer gebracht, idem qua te gebruiken materiaal. Daarom is het ook van belang dat bij de
aanvang duidelijk gecommuniceerd wordt met de instrumentist om door te geven wat de verwachtingen
zijn.
-

Attitude van personen in de OP-ruimte

Verantwoordelijke: chirurg;
omloopverpleegkundige,

uitvoerder:

anesthesis,

anesthesie-verpleegkundige,

perfusionist

Iedereen zal zich conform het OP-reglement gedragen. De omloopverpleegkundige blijft in de zaal
gedurende de gehele ingreep. Indien de zaal toch verlaten wordt (bijv. voor toiletbezoek of koffiepauze),
dient dit gemeld te worden aan de chirurg en wordt ervoor gezorgd dat er een aflos is. Voor wat de
anesthesie betreft, is ofwel de anesthesie verpleegkundige ofwel de anesthesist zelf in de zaal. In elk geval
is één van beiden permanent op de kamer aanwezig. Er wordt niet onnodig gepraat en er zal gestreefd
worden onnodige geluiden (storend openen van allerlei verpakkingsmateriaal, openen van grotere
pakketten, …) te reduceren om de concentratie op een hoog peil te houden. Mensen die niet tijdens de
ingreep in de operatiekamer dienen te zijn, moeten dit te respecteren en niet onnodig de zaal te betreden.
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Onthaal operatiekamer: Surgical Safety Checklist
De receptioniste van het OP controleert de SSC: identificatiebandje, aanwezigheid van het medisch dossier
en correctie identificatie van het bed.
De operatietafel:
-

In de twee cardiochirurgiezalen (zaal 4 en 6) zijn reeds nieuwe sokkels aanwezig. De patiënt wordt
aan het onthaal op een cardiotafel gelegd. Het bed van de patiënt wordt terug naar de
verpleegafdeling gebracht.

-

De tafels worden opgemaakt met een tempurmatras, bovenzijde hoofd gelijk met de bovenrand
van de OP-tafel. Bovenop de tempurmatras komt de verwarmmatras te liggen met de warme zijde
aan de bovenkant en de kabel rechts aan het hoofduiteinde. Hierboven ligt een driedubbel
gevouwen steeklaken dwars van links naar rechts onder de patiënt startende 10 cm onder de
onderrand van de oksel. Slechts een dun papieren laken onder de patiënt, verder geen doeken,
matjes of lakens onder de patiënt.
De patiënt krijgt een papieren mutsje op aan het onthaal
Identificatie patiënt en bepaling goede zijde

-

De anesthesie-verpleegkundige controleert de identiteit van de patiënt en overloopt de surgical
safety checklist.

-

Binnenrijden van de patiënt

Werkwijze in zaal 4
-

De patiënt wordt eerst in de prenarcoseruimte voorbereid : inductie, plaatsen van catheters,
eventueel bijkomend scheren. Eens volledig voorbereid wordt de patiënt naar binnen gereden en
door verder geïnstalleerd.

Werkwijze in zaal 6
-

De patiënt wordt door de anesthesieverpleegkundige in de zaal binnengereden, de tafel wordt op
de sokkel gezet en de trolley wordt in de pre-anesthesieruimte geplaatst.

-

De verpleegkundige verbindt de patiënt eerst met de monitor nadat de armen uit het
operatieschortje zijn gehaald : ECG, saturatiemeter, NIBP.

-

Nadien wordt het perifeer infuus geplaatst bij voorkeur op de voorarm, 16 G catheter

-

Arteriële lijn wordt geplaatst, meestal in de linker art. radialis.

Voorbereiding anesthesie:
-

Infusen, infuuspompen en centrale lijn:

De infusen worden op voorhand klaargemaakt en hangen klaar op de respectievelijke plaatsen.
-

Infuusstaander met 4 haken naast elkaar:

Meest rechtse haak : TEE probe. De TEE probe wordt zo geïnstalleerd dat alle kabels en leidingen achter de
TEE-probe en kabel komen te hangen. Alleen zo kan een vlot peroperatief TEE onderzoek verricht worden.
Tweede rechtse haak : 500 ml Plasmalyte A met klassieke trousse, 2 kraantjes en een verlengstuk leiding.
Wordt verbonden met perifeer infuus. Wanneer het perifeer infuus in de rechter arm wordt geprikt, zal dit
infuus aan de staander van de CPB komen te hangen.
Tweede links haak : perszak van de druklijnen
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Plaatje met druktransducers zit vastgemaakt lager op de paal totdat het kan verplaatst worden naar het
kader waar het blijft hangen gedurende de ganse ingreep.
-

Aan de infuusstaander met pompen :

500 ml Plasmalyte A met dial-a-flow-trousse, kranenblok en verlengleiding. Wordt aangesloten aan het
witte lumen van de 3 lumen centrale catheter. Het kranenblok wordt op de rechterkant van het plankje
geplakt dat tussen de matras en de tafel wordt geschoven. Wanneer een Swan-Ganz catheter geplaatst
wordt (zie infra), wordt dit infuus met de introducer verbonden. Op het kranenblok worden de
spuitpompen met Propolipid, Ultiva en Nimbex verbonden.
500 ml Plasmalyte A met dial-a-flow-trousse en 1 kraantje. Wordt d.m.v. het 3-wegkraantje met verlengstuk
dat steriel op het tafeltje ligt, verbonden met het bruine lumen van de 3-lumen catheter. Post-CPB zal dit
lumen kunnen gebruikt worden voor het toedienen van Protamine, nadien cellsaverbloed, FFP,
trombocyten, …
Wanneer post-CPB echter inotropica of vasopressoren via spuitpomp nodig zijn, zal dit lumen hiervoor
voorbehouden blijven en dienen de bloedproducten via het perifeer infuus gegeven te worden.
Wanneer een Swan-Ganz catheter geplaatst wordt, zal dit infuus met het witte lumen van de Swan-Ganz
catheter verbonden worden. Hierlangs zullen uitsluitend inotropica en vasopressoren toegediend worden.
Bloedproducten worden langs een perifeer infuus toegediend.




In de pompen wordt voorzien:

Propolipid 1 % 50 ml wordt standaard gestart aan 10 ml/u na verbinden, tenzij anders vermeld door de
anesthesioloog.
Ultivar10 mg/50 mL wordt standaard gestart aan 10 ml/u na verbinden, tenzij anders vermeld door de
anesthesioloog.
Nimbex®puur 30 ml wordt standaard gestart aan 3 ml/u na verbinden, tenzij anders vermeld door de
anesthesioloog.

Voor het plaatsen van centrale lijn
Op een tafeltje met steriel doekje worden volgende zaken steriel klaargelegd voor het plaatsen van de
centrale catheter of SG-k:






2 steriele kleefdoekjes
1 pakje compressen 10 x 10 cm
mesje
draad met rechte naald
10 cm verlengstukje met 3-wegkraantje

Volgende zaken worden apart aangegeven :




triple lumen catheter of Sheath en SG-catheter
Steriele handschoenen worden uit het anesthesiekarretje in de prenarcoseruimte genomen
Een steriele schort kan verkregen worden bij de chirurgieverpleegkundige die de tafels aan het
opdekken is in de voorbereidingsruimte.

Medicatie
Volgende medicatie wordt ligt opgetrokken in spuiten in de zaal bij elke cardio-chirurgische ingreep:



Etomidate® 20 mg/ 20 mL
Sufenta® forte 5 ml
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Nimbexr 10 ml
Dormicum® 5 mg / 5 mL
Propolipid 1 % 50 mL
Ultiva 10 mg / 50 mL
Nimbexr 2mg /mL 30 mL
CaCl 1 g / 10 mL
MgSO4 2 g / 20 mL
Ephedrine 30 mg / 10 mL
Phenylephrine 10 mg / 100 mL
Exacyl 1 g / 10 mL 2 x
Pantomedr 40 mg
Solumedrol 1 g
Heparine 5000 E/mL (steeds opgetrokken in de zaal vanaf incisie)
Cefazoline 4 x 1 g
Protamine 50 mg / 5 mL

Volgende medicatie is aanwezig in de zaal maar niet opgetrokken :










Cedocardr puur
Levophed verdund 1/4 van de klassieke verdunning d.w.z. 10 mL Levophed aangelengd tot 40 mL
Dobutrexr 500 mg / 50 mL
Actrapid 50 E / 50 mL
Bicarbonaat 100 mEq / 100 mL
Rydene 5 mg / 10 mL
Ebrantil 50 mg/ 10 mL
Adrenaline
Cordarone

Voorbereiding chirurgie
 Zaal 4
 Tafels opdekken in de zaal
 Zaal 6
 Tafels opdekken in aparte ruimte
 Tafeltje met blaassonde klaarzetten

Peroperatief anesthesiebeleid
Inductie en onderhoud van de anesthesie:
Patiënt ligt terug op de rug en wordt onder narcose gebracht met de klassieke cardioset (zie medicatie). De
patiënt krijgt 5 lead-ECG monitoring, saturatiemeting, NIBP en eventueel invasieve arteriële drukmeting
voor inductie.
Inductie
Preoxygenatie, Sufenta forte, Midazolam, Etomidate, Cisatracurium.
Bij de inductie wordt het volgende geplaatst :
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Maagsonde met maagsondezakje
Oesofagale temperatuurprobe (geplaatst via de mond om neusbloeding te vermijden) wordt
verbonden met het blauwe temperatuurkabeltje (N) dat over de kabelboog hangt en in T1 gestoken
wordt.
Intubatie met klassieke endotracheale tube (7,5 – 8,0 – 8,5 mm voorzien)
TEE-probe : de 3D probe wordt best voorzien bij complexe klepchirurgie in overleg met de
anesthesiologen.
Oogzalf in de ogen en met witte papier kleefpleister dichtkleven.
Arteriële lijn thv linker of rechter art. radialis (indien niet voor inductie geplaatst)
Bij klassieke cardiochirurgische ingrepen wordt een 3-lumen centrale catheter geplaatst. Het plaatsen
gebeurt volgens het ziekenhuisprotocol in strikt steriele omstandigheden.
Bij volgende ingrepen wordt een Swan-Ganz catheter geplaatst ipv een centrale catheter:










Voorafbestaand linker en/of rechter ventrikelfalen (LVEF < 40 %)
Complexe klepchirurgie (gecombineerd aorta- en mitraalklepchirurgie)
Pulmonaal hypertensie
…

De infusen worden op de SG-catheter aangesloten zoals hoger beschreven. Wanneer een SG-catheter
geplaatst wordt, wordt er ook een 2e perifeer infuus voorzien voor toediening van bloedproducten.
Wanneer een tricuspidalisring geplaatst wordt, zal de SG-catheter tijdens de CPB moeten
teruggetrokken worden. Hiertoe worden eerst de infusen en druklijnen op de SG catheter afgesloten,
alvorens de catheter in de steriele kous terug te trekken. Na het inhechten van de tricuspiedring, kan
de catheter geherpositioneerd worden.
Na inductie wordt 40 mg Pantomed IV, 1g Exacyl en 1g Cefazoline toegediend ter preventie van stressulcera.

Onderhoud:












Opiaten
De patiënt wordt bij voorkeur kort na de ingreep geweaned. Dit kan slechts na een gedoseerd
peroperatief opiaatgebruik. Voorgesteld protocol :
Sufenta Forte 1 - 2 mL (50 - 100 μg) bij inductie
Ultiva (10 mg/50 mL) starten aan 10 mL/u, eventueel opdrijven tot 15 mL/u in functie van de
hemodynamiek
Indien meer dan 15 mL/u Ultiva nodig → 50 μg tot 100 μg Sufenta bijgeven.
Maximum 250 μg Sufenta geven tijdens de ingreep (= 1 ampul Sufenta forte) bij voorkeur voor of tijdens
de CPB
Sedativa
Propolipid 1 % 50 ml wordt standaard gestart aan 10 ml/u na verbinden, tenzij anders vermeld door de
anesthesioloog
Bovenop de basisdosis Propolipid wordt Sevoflurane getitreerd naargelang de nood.
Spierverslappers
Nimbex puur 30 ml wordt standaard gestart aan 3 ml/u na verbinden, tenzij anders vermeld door de
anesthesioloog
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Positionering en installatie op de operatietafel


Positionering

De positie van de patiënt in rugligging gebeurt eigenhandig door de chirurg (inpakken armen in het
steeklaken, positionering hoofd eventueel met een kussen, positionering benen). Daarbij wordt extra
aandacht besteed aan het vermijden van drukpunten op de perifere zenuwen: de onderste ledematen met
een gelkussentje onder de bovenbenen in de lengterichting waarbij de knieholte vrij is en een dwars blauw,
lang kussentje onder de distale onderbenen zodat de hielen net vrij zijn. Voor de bovenste ledematen
wordt een speciaal schuimrubberen kussen rondom de ellebogen gedraaid vooraleer de armen in te
pakken. Indien de operatie langer dan 4 uren duurt, dient de positie van de armen en benen om de 4 uren
gecontroleerd te worden door de anesthesist.


Blaascatheter

Verantwoordelijke: chirurg; uitvoerder: chirurg
Deze wordt steriel geplaatst door de chirurg of assistent. Fixatie met kleefpleister op de overgang catheterafloopslang. Fixatie van de afloopslang zonder knikken op de OP-matras. Controle op afknikken en
interferentie met de later aan te brengen spreiders op de rails van de OK-tafel. De opvangzak wordt onder
het hoofduiteinde vastgemaakt zodat gedurende de ingreep de anesthesist de diurese permanent kan
controleren.


Rectale temperatuurssonde

Verantwoordelijke: chirurg; uitvoerder: chirurg
Deze wordt geplaatst door de chirurg, gefixeerd op de onderzijde van de dij (op voldoende afstand van het
steriele veld) of op de OP-matras met pleisters en verbonden met de console. Het blauwe kabeltje voor de
rectale temperatuurprobe (R) hangt over de infuusstaander met de pompen naast de ster langs de rechter
arm om daar verbonden te worden met de temperatuurprobe.


Verwarmingsdeken

Het blauwe verwarmingsdekentje (door chirurg) wordt over de benen gelegd indien geen venen genomen
worden.


Diathermie

Twee of desgewenst één diathermiepla(a)t(en) worden door de chirurg geplaatst op de achterzijde van de
lenden; niet op de achterzijde van de billen om brandwonden te vermijden in geval er toch jodiumalcohol
zou onder gelopen zijn. In geval de aanwezigheid van osteosynthese- of prothesemateriaal wordt ervoor
gezorgd dat de diathermieplaat ver verwijderd is van het materiaal.


Tafelbedieningspaneel

Verantwoordelijke: anesthesist en perfusionist; uitvoerder: anesthesist en perfusionist
Tijdens de ingreep bevindt de tafelbediening zich op het plankje onder de Sevo-verdamper. Van zodra de
patiënt op CPB gaat wordt de tafelbediening doorgegeven aan de perfusionist. Na het weanen van de CPB,
wordt de tafelbediening terug onder de sevo-verdamper gelegd. Aan het einde van de ingreep, wordt de
bediening terug in het lader aan de wand geplaatst.


Stand van de lampen

Verantwoordelijke: chirurg; uitvoerder: chirurg
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Deze wordt bepaald door de chirurg en niet meer gewijzigd door de omloop verpleegkundige. In geval een
hoofdlamp gebruikt wordt, zal deze worden gecontroleerd door de chirurg.
Monitoring:


ECG

De monitor toont continu 2 ECG-curven : afleiding II en afleiding V5. De beep van de pols staat standaard
ingesteld op de arteriële lijn en niet op ECG. Dit om te voorkomen dat, telkens er gecoaguleerd wordt, de
pols wegvalt door artefacten en de monitor in alarm gaat.


NIBP

Er wordt steeds een NIBP-manchette aangelegd om de bloeddruk verder niet-invasief te kunnen meten,
mocht de arteriële lijn om een of andere reden niet meer bruikbaar worden.


Invasieve drukken

Er wordt steeds een arteriële en CVD druk invasief gemeten peroperatief. Op indicatie (afhankelijk van het
type ingreep) worden art. pulmonalis drukken of drukken van een 2e arteriële lijn gemeten (aortachirurgie).
Langs de arteriële lijn wordt enkel bloed geaspireerd (voor staalname) of vocht uit de perszak gefluched. Er
wordt nooit medicatie of bloed langs de arteriële lijn ingespoten.


Temperatuur

Tijdens de procedures worden 4 temperaturen gemeten.
N = oesofagale temperatuur ; oesofagale probe verbonden met een blauw temperatuurkabeltje
R = rectale temperatuur ; rectale probe verbonden met een blauw temperatuurkabeltje
M = myocard temperatuur ; het zwarte kabeltje wordt aangesloten op het myocardiale naaldprobe voor
temperatuurmonitoring tijdens de coldline ; dient < 10 ° C te zijn
B = bloedtemperatuur gemeten op de pomp


TEE-probe en machine

TEE wordt standaard gebruikt bij alle cardiochirurgische procedures tenzij de anesthesioloog anders beslist.


Desinfectie van de probe

Na gebruik wordt de probe steeds gereinigd en gedesinfecteerd door de perfusionist. In overleg met de
dienst ziekenhuishygiëne wordt voor de reiniging van de TEE-probes gebruik gemaakt van de Tristel Trio
Wipes System.
Procedure:





De probe wordt eerst gereinigd met Tristel Trio Wipe.
Eens gedesinfecteerd wordt de probe ingepakt in een propere verpakking van de sterilisatie die
bovenaan wordt vastgekleefd. Het 2e blauwe zakje wordt eveneens aan de verpakking gekleefd. De 2
labels worden op de gele en de blauwe anesthesiefiche van de desbetreffende patiënt gekleefd.
Installatie van het toestel:
-

De probe hangt reeds klaar aan de meest rechtse haak van de infuusstaander.
Het toestel wordt de zaal binnen gereden nadat de patiënt geïnstalleerd is. Het toestel wordt in
de stekker gestoken naast de deur naar de voorbereidingsruimte.
Het PHILIPS-toestel kan daar ook dmv de netwerkkabel met het ziekenhuisnetwerk verbonden
worden (in de stekker ‘echo’). De zwarte kabel van het Philips-toestel kan eveneens verbonden
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-

-



Opslaan van beelden
-

-






worden met de kleine ronde connectie in de muur zodat de echobeelden op het rechter scherm
aan het voeteinde van de patiënt verschijnen.
Bij het SIEMENS-toestel dient de probe verbonden te zijn met het echotoestel alvorens het
toestel wordt aan gezet. Bij het Philips toestel kan de probe ook later verbonden worden.
Het ECG van het echotoestel wordt met extra ECG electroden verbonden met de patiënt. Voor
het Philips echotoestel is er in zaal 6 een extra-kabel voorzien om het ECG uit te monitor het
halen. De grote jack met uitroepteken wordt hiervoor in de onderste plug gestoken rechts
vooraan – onderaan het toestel (boven de blauwe stekker voor de ECG kabel).
De TEE-probe wordt zo opgehangen (aan de meest rechtse haak van de staander) dat de kabel
voor alle andere kabels hangt. Alleen zo kan de probe vlot van de haak gehaald worden en
bediend worden tijdens het onderzoek.

Met het Philips echocardiografie toestel kunnen beelden opgeslagen worden op de cardio-PACS.
Met het SIEMENS echocardiografietoestel kunnen uitsluitend beeldjes worden afgedrukt en/of
opgeslagen in het intern geheugen van het toestel. Er kunnen echter geen beelden worden
doorgestuurd naar de PACS.
Om makkelijk beelden met het Philips-toestel te kunnen opslaan, hebben we het secretariaat
gevraagd om de cardiochirurgische patiënten ’s morgens reeds in de werklijst van het toestel te
plaatsen.



Om deze lijst op te vragen volgen we de volgende stappen :

-

zet het toestel aan en sluit het aan op het netwerk (groene kabel)
druk op 'Patient Data' (links boven)
klik op 'Update Worklist'
selecteer de juiste patiënt
druk opnieuw op de knop 'Patient Data'

Vanaf nu is alles klaar om beelden op te nemen. Alle beelden die opgenomen worden (door op de knop
'Acquire' te drukken), worden automatisch naar de PACS gestuurd.
Indien er overdag patiënten worden bijgepland (urgenties) of je wil het toestel gebruiken bij andere
patiënten, kan je het secretariaat intensieve bellen met de vraag de patiënt in de lijst te plaatsen.
Aan het einde van de procedure wordt het onderzoek afgesloten door op de knop ‘End Exam’ te
drukken. Deze knop bevindt zich vlak onder de knop ‘Patient Data’.
Om het toestel uit te zetten, wordt op de aan-uit knop gedrukt. Wacht met de stekker uit het
stopcontact te trekken totdat het scherm volledig zwart is.

Het peroperatieve TEE onderzoek
De guidelines stellen voor een systematisch TEE onderzoek te doen peroperatief. Dit onderzoek omvat de
gekende 20 snedevlakken zoals beschreven in de guidelines. (Shanewise JS, Cheung AT, Aronson S, et al.
ASE/SCA Guidelines for Performing a Comprehensive Intraoperative Multiplane Transesophageal
Echocardiography Examination, Anesth Analg 1999; 89:870-74).
 Cerebrale oxymetrie:
De dienst beschikt momenteel over 2 toestellen (Type Foresight van de firma Casmed) voor het monitoren
van de cerebrale oxymetrie. 1 toestel staat vast in zaal 6. Het andere toestel staat in het perfusielokaal. De
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elektrodes liggen in het perfusielokaal en de perfusionisten zorgen ervoor dat de elektrodes tijdig worden
bijbesteld.


Indicaties voor monitoren van cerebrale oxymetrie :






patiënten met significante stenosen van de carotiden die hartheelkunde ondergaan
mitraalklepherstel via minithoracotomie gebruikmakend van de Endoclamp
aortachirurgie (zeker aortaboog chirurgie met DHCA al dan niet met ASCP)

Ventilatie

Na intubatie wordt de patiënt geventileerd aan FiO² 50 % of hoger op geleide van zuurstofsaturatie en/of
PO². Normocapnie wordt nagestreefd. De beademing wordt kort onderbroken tijdens de sternotomie op
vraag van de chirurg.
Na het starten van de CPB meldt de perfusionist wanneer hij op volle flow draait. Bij CABG kan dan de
beademing gestopt worden. Wanneer de chirurg een LV-vent wil plaatst via het LA (bij klepchirurgie), dient
het hart nog goed gevuld worden en blijft de beademing behouden tot na het plaatsen van de linker vent
(melrose drain).
De beademing wordt gestopt door de tube te ontkoppelen en het beademingstoestel uit te schakelen.
Bij het ontluchten van het hart (na klepchirurgie), vraagt de chirurg de patiënt manueel te ventileren. Op
TEE wordt in 4-kamerbeeld gekeken naar de aanwezigheid van CO². Nadien mag de patiënt verder beademd
blijven met FiO² 100 %.
De patiënt wordt beademd met 100 % zuurstof tijdens de weaning van de CPB.
Bij matige of lage zuurstofsaturatie na de CPB, zal in eerste instantie gedacht worden aan een blijvende
partiële atelectase van de longen. Hiervoor wordt de patiënt kort manueel geventileerd totdat de atelectase
verdwenen is.
De ventilatie wordt aangepast op geleide van zuurstofsaturatie en ABG-waarden na CPB.
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18 Transfusie- en antistollingsbeleid bij cardiochirurgie
Antifibrinolytica (Exacyl)
-

Exacyl wordt toegediend volgens volgend protocol:
 1g Exacyl IV na inductie
 1g Exacyl IV na weaning van CPB
 1g Exacyl IV kort na aankomst op I-dienst
 1g Exacyl IV 6 u na aankomst op I-dienst

Predonatie van bloed
Na inductie wordt een arterieel bloedstaal afgenomen voor bloedgasanalyse. Afhankelijk van de het
uitgangshemoglobine, algemene toestand van de patiënt, comorbiditeit, coronaire letsels, … kan er beslist
worden bloed te predoneren (autologe normovolemische hemodilutie) . Dit gebeurt door een bloedzakje
met citraatoplossing aan te sluiten op het 3-wegkraantje van het distale lumen (bruine hub) van de centrale
catheter. Let op met predonatie bij patiënten met hoofdstampathologie !!!
Het gepredoneerde bloed wordt steeds onmiddellijk gelabeld met een patiëntenvignet en datum en uur
van afname. Het bloed kan op kamertemperatuur bewaard worden in de zaal om na de CPB opnieuw
toegediend te worden. (schudder)
-

Heparinisatie

Voor het canuleren zal het bloed van de patiënt onstolbaar gemaakt worden d.m.v. heparine : standaard
dosis is 300 E/kg om een ACT > 480 s te bekomen. De heparine wordt steeds via de centrale catheter
toegediend. De toediening van heparine kan hypotensie veroorzaken. Samen met de heparine worden
volgende medicatie toegediend:
-

2e dosis Cefazoline 2g
1 g Solumedrol (in spuitpomp over 15 min)

Heparine resistentie : Indien de ACT < 480 sec is, wordt extra heparine toegediend op ACT geleide. Wanneer
na het toedienen van 500 E / kg, nog steeds geen ACT > 480 sec verkregen wordt, stellen we voor om 1000
E Antitrombine III toe te dienen. Antitrombine III is beschikbaar in de koelkast van het perfusielokaal. Na
toediening dient een nieuwe ACT controle te gebeuren om het effect te evalueren.
Antagoniseren van heparinisatie
Na de CPB zal, na het fiat van de chirurg, de heparine geantagoniseerd worden d.m.v. protamine door
toediening van : 4 ampullen Protamine (= 200 mg) worden via spuitpomp over 10 minuten toegediend.
HIT (Heparin-Induced Thrombocytopenia)
Voor ontstollingbeleid bij HIT adviseren we volgende literatuur :
Treatment and Prevention Heparin-Induced Thrombocytopenia : American College of Chest Physicians
Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.TE Warkentin, A Greinacher, A Koster and AM Lincoff
Chest 2008;133;340-380 vanaf p 367S
Cell saver
Bij elke hartheelkundige ingreep zal gebruikt gemaakt worden van intra operative blood salvage of cell
saving. Hierbij wordt het bloed dat in het operatieveld verloren wordt, opgezogen zodat de rode
bloedcellen kunnen “gewassen” worden en als “eigen Packed Cells” opnieuw kunnen worden toegediend.
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In dit “wasproces” gaan het grootste gedeelte van het bloedplasma (inclusief stollingsfactoren) en
bloedplaatjes verloren.
Aan het einde van de ingreep, zal het resterende volume in de CPB ook gecellsaved worden.
Transfusiebeleid
We trachten transfusie met vreemde bloedproducten tot een minimum te beperken. Uiteraard zal
transfusie bij hartheelkundige ingrepen niet steeds vermeden kunnen worden. Een belangrijke factor is
hierbij de pre-operatieve uitgangssituatie : pre-operatief Hb, pre-operatieve antistollingsmedicatie en antiaggregantia. Ook de tijd tussen coronarografie en operatie is van belang gezien de arteriële punctie van de
coronarografie (zeker bij benadering via art. femoralis) samengaat met een belangrijke drop in Hb.
Voor de CPB in principe zullen we geen vreemde bloedproducten toedienen.
Indien het start-Hb te laag is (Hb < 9,0) zal de perfusionist in overleg met de anesthesist, Packed Cells in de
priming van de pomp doen. Hierbij wordt rekening gehouden met het start-Hb, gewicht en lengte van de
patiënt, primingvolume van de pomp. Dit alles om de bloeddilutie bij het starten van de CPB trachten in te
schatten en om een Hct van minimaal 27 % te behouden na starten van de CPB.
Hetzelfde geldt aan het einde van de CPB : afhankelijk van het Hb tijdens de CPB, gewicht van de patiënt,
verloren bloed naar de cellsaver, eventueel aanwezig predonatiebloed, ... zal de anesthesist beoordelen
hoeveel eenheden PC er van het labo transfusie naar de operatiekamer mogen gebracht worden. Ook de
nood aan stollingsfactoren wordt ingeschat. Hiervoor kunnen we eveneens beroep doen op de Sonoclot.
Met deze POC stollingstest kunnen we op basis van (al dan niet gehepariniseerd bloed) een inschatting
maken van de plaatjesfunctie en de stolling na het toedienen van heparine. Fresh Frozen Plasma (FFP) en
bloedplaatjes zullen tijdig besteld worden zodat zij aanwezig zijn in de operatiekamer wanneer de CPB
wordt gestopt. Zij worden onmiddellijk na het stoppen van de CPB getransfundeerd.
Na toedienen van de bestelde bloedproducten en de protamine zal een ACT-controle (en eventueel
Sonoclot controle) gebeuren om in te schatten of er nog actieve heparine aanwezig is of nog bijkomende
stollingscorrectie moet gedaan worden.
Bij onvoldoende stolling kan met volgende zaken overwegen :






bijkomend toedienen van protamine
bijkomend bestellen en toedienen van FFP of bloedplaatjes
toedienen van fibrinogeen. Dit wordt geleverd in flacons van 1 g en zijn beschikbaar in de apotheek
toedienen van 4 factoren concentraat (PPSB).
toedienen van recombinant factor VII (Novoseven). Dit is beschikbaar in de apotheek van het OP in
verpakkingen van 1 mg en 5 mg.

Stollingcontroles
Volgende POC-stollingstesten zijn beschikbaar in de operatiekamer :




ACT van Medtronic (Activated Clotting Time). Dit is de standaard stollingstest en wordt bij elke
hartheelkundige ingreep gebruikt. In beide zalen (OK 4 en 6) is er een toestel beschikbaar.
Hepcon (heparine concentratietest) is beschikbaar in zaal 6.
Sonoclot (visco-elastische stollingstest).

ACT is de standaard stollingstest en De ACT wordt standaard gecontroleerd samen met een bloedgas kort
na inductie van de anesthesie. Na toedienen van de heparine wordt opnieuw een ACT controle ingezet
waarbij ACT > 480 sec (cfr heparinisatie). Tijdens de CPB, wordt de ACT minstens om de 30 minuten
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gecontroleerd. Na het toedienen van de protamine wordt opnieuw minstens 1 ACT controle uitgevoerd om
restheparinisatie uit te sluiten.
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19 Pacemakerbeleid - Hartheelkunde
Frequent worden epicardiale PM draden geplaatst. Hiervoor worden 2 atriale en/of ventriculaire PMdraadjes op het hart gehecht.



de blauwe atriale draadjes worden rechts naar buiten gebracht en worden verbonden met de blauwe
atriale poort op de temporaire PM
de witte ventriculaire draadjes worden links naar buiten gebracht en worden verbonden met de witte
ventriculaire poort op de temporaire PM

De PM-draden zijn disposable en worden door de chirurgieverpleegkundige van een sticker voorzien (A of
V).
Peroperatief zal de PM in eerste instantie in asynchrone AV-sequentiële modus gezet worden (DOO) om
interferentie met de diathermie te vermijden. Dit gebeurt door op de rode knop ‘Emergency’ op de PM te
drukken. Peroperatief steeds asynchroon om interferentie met de coagulatie te vermijden.
Indien de patiënt sinusaal is, kan de hemodynamiek beter zijn indien uitsluitend atriaal gepaced wordt.
Hiervoor wordt de ventriculaire output op 0 gedraaid.
Indien de patiënt in VKF is, wordt uitsluitend ventriculair gepaced.
Bij het aanschakelen van de PM wordt steeds gecontroleerd of het batterijsymbool niet oplicht. Indien dit
het geval is, wordt de batterij onmiddellijk vervangen.
Bij patiënten met een inwendige pacemaker :










De inwendige PM wordt preoperatief nagekeken maar niet van modus veranderd. Wanneer een
magneet op de PM wordt gelegd, zal er asynchroon gepaced worden wat interferentie met coagulatie
voorkomt.
Peroperatief kunnen er nog steeds epicardiale leads geplaatst worden zodat er sneller kan gepaced
worden dan de eigen PM.
LET OP : leg NOOIT magneet op eigen PM in combinatie met temporaire PM in asynchrone modus.
Bij patiënten met een AICD:
De AICD zal preoperatief in niet-therapeutische modus gezet worden. Hij zal dus niet meer kunnen
defibrilleren. Patiënten zullen dus na het herprogrameren continu gemonitord moeten worden. PMfunctie blijft eveneens onveranderd.
Wanneer een magneet op een AICD wordt gelegd, komt hij in niet-therapeutische modus te staan. Een
magneet verandert de PM-functie niet.
Zowel in het OP, op I-dienst als tijdens het transport wordt de pacemaker steeds opgehangen aan een
infuusstaander d.m.v. een haakje of een ketting aan de pacemaker. Dit om vallen en tractie op de
pacemakerlead te vermijden. Pacemaker zonder ophangmogelijkheden mogen niet gebruikt worden
en dienen doorgegeven te worden aan de hoofdverpleegkundige voor herstelling.

Latex allergie
Wanneer een latex-allergische patiënt aangeboden wordt voor hartheelkunde, worden een aantal
specifieke maateregelen genomen.
Glucose management
Studies tonen aan dat een strikt glucose management (glycemie 80 - 110 mg/dL) een reductie geeft van de
perioperatieve morbiditeit en mortaliteit. Dit wordt bekomen door het toedienen van Actrapid via continu
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infuus. Het juist titreren van de Actrapid kan slechts door regelmatig de glycemie te controleren. Vandaar
dat de glycemie peroperatief om de 30 minuten zal gecontroleerd worden.
De CABG-guidelines stellen dat de glycemie peroperatief < 180 mg/dL dient te zijn en dat een glycemie van
< 140 mg/dL geen bijkomende voordelen biedt. Vandaar dat een Actrapidpomp peroperatief zal opgestart
worden zodra de glycemie dreigt >180 mg/dL te worden.
Ontwennen van de CPB
Bij het lossen van de aortaklem zal de perfusionist :




2,5 g Magnesiumsulfaat toedienen
kaliumchloride bijtitreren zodat K > 4,0 blijft
afhankelijk van de voorafbestaande cardiale functie kunnen in overleg met de anesthesist inotropica
opgestart worden tijdens de reperfusiefase.

Het ontwennen van de CPB is één van de meest kritieke momenten van de hartheelkundige ingreep. Er
wordt dan ook van iedereen in de zaal volledige aandacht verwacht. Cruciaal is de communicatie tussen
cardiochirurg, perfusionist en anesthesist.
Voor het ontwennen van de CPB controleert de anesthesist dat volgende voorwaarden voldaan te zijn






de patiënt wordt volledig geventileerd
de patiënt heeft ritme, hetzij eigen ritme, hetzij elektrische activiteit van inwendige of epicardiale
pacemaker. Bovendien is alleszins een temporaire pacemaker die werkt en gecontroleerd is in de zaal
aanwezig.
inotropica zijn beschikbaar
200 mg protamine is opgetrokken in een 20 mL spuit

Procedure :







De perfusionist bouwt stilaan de pompflow af en communiceert dit met de chirurg en anesthesist. Hij
meldt uitdrukkelijk wanneer de pomp volledig is gestopt. Vullingstoestand en contractiliteit worden
geëvalueerd en eventueel gecorrigeerd d.m.v. vulling en inotropica.
In eerste instantie zal de cardiochirurg de veneuze drainage canule verwijderen. Eventueel kan bij
volumetekort, bloed worden teruggenomen zodat de patiënt kan bijgevuld worden via de arteriële
canule.
Protamine spuit wordt klaargemaakt door de anesthesieverpleegkundige maar slechts aangesloten
door de anesthesist. Dit om accidentele voortijdige infusie te voorkomen. Protamine kan niet samen
gegeven worden met Propofol. De infusie van protamine wordt pas opgestart na het fiat van de chirurg.
200 mg protamine wordt geïnfundeerd over 10 minuten d.m.v. een spuitpomp. De anesthesist meldt
wanneer het protamine infuus (100 mg) halfweg is, zodat de rechter zuiger kan gestopt worden. Ook
wanneer de protamine volledig is toegediend wordt dit gemeld. Vervolgens wordt de ACT en
bloedgaswaarden gecontroleerd. Eventuele bijkomende stollingstesten worden op indicatie uitgevoerd
(cfr .infra).
Voor het verwijderen van de arteriële canule brengt de anesthesist de systolische bloeddruk < 100
mmHg. De arteriële canule wordt verwijderd door de cardiochirurg.
De CPB blijft steeds beschikbaar (opgebouwd en geprimed) om bij ernstige therapieresistente
hemodynamische instabiliteit onmiddellijk opnieuw de patiënt te kunnen ondersteunen. Dit op zijn
minste tot na sluiten van het sternum.
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Hemodynamische ondersteuning:





Bij moeilijke ontwenning van de CPB zullen contractiliteit, vullingstoestand, mechanische oorzaken
geëvalueerd worden d.m.v. hemodynamische monitoring, TEE, ...
Afhankelijk van de ernst kunnen in eerste instantie inotropica en/of vasopresoren worden opgestart
worden : dobutamine, noradrenaline, milrinone, adrenaline, vasopressine
Er kan overwogen worden IABP te plaatsen
Indien klassieke ondersteuning onvoldoende blijkt, kan de patiënt met mechanische circulatoire
ondersteuning (ECMO) naar I-dienst. Hierbij blijft de patiënt steeds onder onmiddellijke supervisie van
een perfusionist.
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20 Peroperatieve chirurgische aandachtspunten
Joderen
Verantwoordelijke: chirurg; uitvoerder : omloopverpleegkundige
Er wordt twee maal gejodeerd met tussenin laten drogen van de alcohol. Bijzondere aandacht dat zich
geen alcohol opstapelt onder de patiënt bijvoorbeeld in het perineale gebied. Het te joderen gebied wordt
bepaald door de chirurg in functie van de te verwachten incisies en afdekmethode en duidelijk doorgegeven
aan de omloop verpleegkundige.
Na het joderen worden geen manipulaties meer verricht aan de patiënt die de steriliteit kunnen verstoren
of in het gedrang brengen. Er wordt een perimeter van 1 m gerespecteerd rondom de patiënt behalve aan
de hoofdzijde. Er wordt niet meer tussen de patiënt en steriele tafels door gelopen door niet personen die
niet een steriele jas hebben aangetrokken.
Transport naar de I-dienst
Voorbereiding
Aan het einde van de ingreep worden alle voorbereidingen getroffen om een vlotte en veilige transfer naar
I-dienst mogelijk te maken. De patiënt wordt getransfereerd op de operatietafel
Het echotoestel wordt na overleg met de anesthesist uitgeschakeld en buitengereden.
Het kader gaat van de tafel en wordt vervangen door een infuusstaander aan de linkerhoofduiteinde van
de operatietafel. Op de infuusstaander wordt het plaatje met de druksensoren gemonteerd. Hierboven
komt het houdertje voor de transport monitor module. Hierboven komen de spuitpompen : Ultiva Propolipid - eventueel inotropica en dergelijke. Actrapidpomp kan tijdelijk onderbroken worden voor
transport maar het kraantje wordt steeds dichtgedraaid om accidentele bolusinjectie te vermijden.
Het urinezakje wordt van onder het hoofduiteinde aan de linker kant van de operatietafel bevestigd.
De thoraxdrain opvangbak wordt aan de linkerzijde van de operatietafel t.h.v. de benen gehangen. De
suctieslang wordt losgekoppeld van de suctie en gaat mee naar I-dienst.
Het dossier wordt klaargemaakt : gele kaft, verpleegkaftje, gele anesthesiefiche en perfusieverslag,
operatieverslag van de chirurg gaan mee naar I-dienst; blauwe anesthesiefiche en medicatievoorschriften
blijven in het OP
Het transportkarretje van de operatietafel wordt aan de kant van het hoofduiteinde onder de operatietafel
gereden.
Voor transport wordt gecontroleerd dat volgende zaken worden meegenomen:





Bestelde maar nog niet toegediende bloedproducten en cellsaverbloed
Documenten (gele kaft, verpleegdossier, gele anesthesiefiche en verslag van de chirurg)
Noodmedicatie (efedrine of phenylefrine)
Zuurstof en beademingsballon

De anesthesieverpleegkundige bespreekt tijdig de komst van de patiënt met de verantwoordelijke
verpleegkundige op I-dienst. Het transport wordt pas aangevat na fiat van de intensieve zorgen
verpleegkundige.
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Transport
De anesthesist en de anesthesieverpleegkundige verzorgen het transport naar I-dienst. De patiënt blijft
continu gemonitord met ECG, invasieve drukmeting en saturatiemeting. De pacemaker gaat mee indien
nodig geacht door de anesthesist.
Overdracht op I-dienst
Installatie van de patiënt
De operatietafel wordt links van het bed op I-dienst gereden. De kabel van de arteriële lijn wordt gewisseld
en de druk wordt ‘genuld’ op de monitor van I-dienst. Vervolgens wordt de transportmonitor verwijderd
en de infusen en spuiten verplaatst. De patiënt wordt d.m.v. een rolmat op teken van de anesthesist verbed
van de OP-tafel naar het I-dienst bed. De patiënt wordt aangekoppeld aan het beademingstoestel waarvan
de instellingen en alarmen gecontroleerd worden door de anesthesist.
De anesthesist brieft vervolgens zijn collega intensivist en de verpleegkundigen van I-dienst. In de briefing
wordt melding gemaakt van de voorgeschiedenis, pre-operatieve onderzoeken, thuismedicatie, allergieën,
overloop van de procedure.
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21 Postoperatief beleid op de verpleegafdeling
Intra-veneuze lijnen
Bij aankomst op de verpleegafdeling worden alle intra-veneuze lijnen onmiddellijk (niet de dag daarna)
verwijderd (tenzij intra-veneuze antibiotica voor endocarditis of mediastinitis, tenzij TPN). Intra-veneuze
medicatie is niet alleen verschrikkelijk duur voor het ziekenhuis maar elke intra-veneuze lijn is een
potentiële bron van infectie en dus endocarditis.
Post-operatieve onderzoeken
RX-thorax, bloedonderzoek en ECG, gewicht en pijnscore
Voeding
Geleidelijk aan opklimmende voeding.
Mobilisatie
Indien de situatie het toelaat en de patiënt voldoende in staat is, wordt onmiddellijk de kinesist
ingeschakeld voor de geleidelijke mobilisatie. Gedurende het verdere verblijf zal worden gestart met
wandelen (eerst aan de arm van de kinesist), dan fietsen met oplopende weerstand, en dan ook trappen
lopen (tenzij de patiënt direct wordt overgeplaatst). Bloeddruk en pols bewaking zijn daarbij essentieel.
Blaassonde
Deze wordt na advies van de zaalarts verwijderd. De eerste dag na het verwijderen van de blaassonde
wordt de diurese nauwkeurig genoteerd.
Pijnstilling
Patiënten op de gewone verpleegafdeling hoeven geen pijn te lijden, het onderdrukt de ademhaling en
remt het ophoesten. De pijnscore wordt driemaal daags gemeten en genoteerd door de verpleegkundige
bij de normale ronde.
Als pijnstillingsschema wordt voorgesteld (te doorlopen van geringe naar hogere pijn):




Dafalgan (paracetamol) 500 mg of 1000 mg: maximaal 4x1 gr peroraal.
Contramal retard (tramadol) 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg: maximaal 2x200 mg peroraal.
Dipidolor (piritramide) 20 mg/2 cc/amp: 1 amp i.m. (of 5 mg i.v. voor kortstondige en onmiddellijke
pijnstilling)

TED-kousen
Zodra op de ICU de redons uit de beenwonden zijn verwijderd, worden de TED-kousen aangetrokken (deze
zijn mee gekomen van op de afdeling). De TED-kousen worden dagelijks gedragen tenzij door de hartchirurg
anders wordt beslist.
HIT (Heparine geïnduceerde thrombocytopenie)
Heparine wordt standaard als anticoagulans gebruikt peroperatief omwille van zijn specifieke
eigenschappen:





snelle onset van effect
relatief kort half-leven
effect is makkelijk te monitoren d.m.v. ACT
het effect is omkeerbaar met protamine

134



lage kostprijs

Heparine geïnduceerde thrombocytopenie (HIT) is een antilichaam-gemedieerde reactie op heparine die
gepaard gaat met veneuze en arteriële thrombosen.
De diagnose is gebaseerd op klinische bevindingen en serologische testen. Met andere woorden om te
mogen spreken over HIT moeten er zowel klinische symptomen zijn als positieve serologische testen.
Uiteraard zal men niet zolang wachten alvorens een patiënt als zijnde verdacht voor HIT te beschouwen en
hem/haar als dusdanig te behandelen.
Tijdens hartheelkunde zijn er twee alternatieve strategieën om patiënten met HIT te anticoaguleren :



gebruik maken van een niet-heparine anticoagulans bv. bivalirudine, lepirudine of argatroban.
heparine in combinatie met een kortwerkende plaatjesinactivator zoals een prostacycline analoog (bv.
epoprostenol, iloprost) of een glycoproteine IIb/IIIa inhibitor (bv. tirofiban) om plaatjesactivatie te
verminderen.

Er is geen gerandomiseerde studie die beide strategieën vergelijkt. Guidelines geven de voorkeur aan de
eerste strategie (cf. infra).
HIT Guidelines
De recentste guidelines wat betreft ‘Behandeling en preventie van HIT’ verschenen in een supplement bij
het februari-nummer van Chest. (CHEST.2012;141(2_suppl):e495S-e530S. doi:10.1378/chest.11-2303).
Volgende aanbevelingen aangaande cardiale heelkunde kunnen hieruit weerhouden worden:





In patients with acute HIT (thrombocytopenic, HIT antibody positive) or subacute HIT (platelets
recovered, but still HIT antibody positive) who require urgent cardiac surgery, we suggest the use of
bivalirudin over other nonheparin anticoagulants and over heparin plus antiplatelet agents (Grade 2C).
In patients with acute HIT who require nonurgent cardiac surgery, we recommend delaying the surgery
(if possible) until HIT has resolved and HIT antibodies are negative (see section 6.1) (Grade 2C).
In patients with a history of HIT in whom heparin antibodies have been shown to be absent who require
cardiac surgery, we suggest the use of heparin (short-term use only) over nonheparin anticoagulants
(Grade 2C)

Gebaseerd op deze guidelines hanteren we volgende beslisboom :
HIT testen
In het ziekenhuis hebben we volgende HIT testen ter beschikking:


Antigen essays that detect the presence of HIT antibodies. Deze test is zeer sensitief, maar heeft een
minder grote specificiteit (80% - 85%).
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Voor HIT-verdachte patiënt wordt
aangeboden voor cardiale
heelkunde

De cardiochirurg verwittigt zo snel
mogelijk diensten Anesthesie en
Perfusie.

HIT-test
Positief

Patiënt kan worden
uitgesteld

Patiënt wordt
uitgesteld tot
wanneer HIT-test
negatief is

Negatief

Patiënt kan niet
worden uitgesteld

Patiënt wordt
ontstold volgens HITprotocol (cfr. infra)

Patiënt kan worden
ontstold met
Heparine

Bivalirudine
Bivalirudine (Angiox ®) is dus volgens de guidelines het eerste keuze product om HIT-patiënten te
anticoaguleren tijdens hartheelkunde.
Bivalirudin is een directe trombine (Factor IIa) inhibitor (DTI) en inactiveert zowel het klontergebonden
trombine als het circulerend trombine door een reversiebele binding. Het heeft een kort halfleven (20 - 25
minuten) bij patiënten met een normale nierfunctie en ondergaat voor 80 % een enzymatische degradatie
door proteolytisch enzymes in het plasma en wordt voor 20 % renaal geklaard. De enzymatisch degradatie
stelt een mogelijk probleem tijdens heelkunde aangezien stilstaand bloed in het operatieveld en in het
extracorporeel circuit kan beginnen stollen door locale metabolisatie van bivalirudine. De klaring van
bivalirudine is met 80 % verminderd bij dialyse-dependente patiënten wat betekent dat het halfleven
oploopt tot 3,5 uur. Door middel van hemofiltratie kan tot 70 % van het circulerend bivalirudine uit
behandeld bloed verwijderd worden en kan dus gebruikt worden bij patiënten met nierfalen om de klaring
te versnellen. Monitoring van bivalirudine kan dmv kaoline-ACT, hoewel Ecarin Clotting Time (ECT) de
voorkeur geniet wanneer beschikbaar. Een plasma-bivalirudineconcentratie van 10 - 15 μg/ml is voldoende
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om fibrinevorming en fibrinopeptide A vorming tijdens CPB te onderdrukken. Tijdens CPB Zoals voor alle
huidig beschikbare DTIs, is er geen antagonist beschikbaar. Het is niet mogelijk PT/ PTT/INR te monitoren
zoals de patiënt geanticoaguleerd is met bivalirudine. Bivalirudine is, in tegenstelling tot heparine, ook
actief in afwezigheid van antitrombine III (AT III).

HIT Protocol tijdens hartheelkunde
Preoperatief
Zoals aangegeven in de beslisboom, zal elke patiënt van HIT-verdachte patiënt zo snel mogelijk aan de
dienst Anesthesie en de dienst Perfusie gemeld worden. De anesthesist zorgt ervoor dat een HIT-test wordt
uitgevoerd in overleg met het labo (Dr. Jan Emmerechts, dect 2309) zodat er zo snel mogelijk duidelijk komt
over het te voeren beleid.
Wanneer de HIT-test positief is, zal bivalirudine als peroperatief anticoagulans gebruikt worden. 4 flacons
Bivalirudine zijn beschikbaar in de centrale noodapotheek. Iedere flacon bevat 250 mg bivalirudine in
poedervorm dat wordt opgelost in 5 mL steriel water. Deze 5 ml wordt aangelengd met fysiologisch tot 50
mL in een 50 mL spuit (concentratie 5 mg/mL). Deze oplossing blijft 24 uur stabiel bij kamertemperatuur.
Er wordt op gelet dat er geen heparine of heparine gecoate catheters, canules, ... gebruikt worden. Denk
aan:




geen heparine in drukzakken van invasieve drukmeting
geen heparine en heparine gecoate onderdelen in CPB-circuit
geen heparine gecoate centrale catheter, Swan-Ganz-catheter

Er wordt een CPB-circuit gebruikt zonder separate suctie.
Peroperatief
Anticoagulatie protocol
Target-ACT is 2,5 maal de basis-ACT (dus ACT > 400 sec).
250 mg Bivalirudine poeder wordt opgelost met 5 mL steriel water. Deze oplossing wordt verder aangelengd
met 45 mL fysiologisch tot 50 mL.
50 mg Bivalirudine wordt toegevoegd aan de priming vloeistof van de CPB.
Bivalirudine wordt als volgt toegediend :







1 mg/kg IV in bolus (onafhankelijk van de nierfunctie) ???
de bolus wordt onmiddellijk gevolgd door een continu infuus van 2,5 mg/kg/uur eventueel aan te
passen voor nierfunctie
infusiesnelheid kan verhoogd of verlaagd worden met stapjes van 0.25 mg/kg/uur en/of bolussen van
0.25 mg/kg om de target-ACT te bereiken.
het continu-infuus wordt gestopt 15 minuten voor het stoppen van de CPB. Wanneer de CPB niet
gestopt is 20 minuten na het stoppen van het Bivalirudine-infuus, wordt een bijkomende bolus van 0,5
mg/kg Bivalirudine toegediend en wordt het infuus opnieuw gestart aan 2,5 mg/kg/uur totdat de CPB
gestopt is.
Ultrafiltratie verwijdert ook Bivalirudine. Vandaar ...
- kan door hemofiltratie verwijderd worden bij overdosering
- bolus van 0,3 mg/kg bij start van ultrafiltratie en infusiesnelheid verdubbelen
- alleen infusiesnelheid verhogen is meestal onvoldoende
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Cardiotomiezuiger mag niet gebruikt worden voor starten van de CPB
Venous reservoir levels should be kept at a minimum safe level to assure complete mixing.
Pas weanen van CPB bij temperatuur van 36,0°C. Hypothermie vertraagt metabolisatie van Bivalirudine.
Diepe koeling met circulatoir arrest (DHCA) is gecontraïndiceerd.
Na het stoppen van de CPB en het starten van recirculeren, wordt een bolus van 50 mg Bivalirudine
toegevoegd aan de CPB gevolgd door een continu infuus van 50 mg/uur. Stilstaand bloed in de CPB
wordt vermeden.
ACT wordt bepaald om de 30 minuten tijdens CPB en indien nodig frequenter.
Sonoclot wordt bepaald 30 minuten voor stoppen van CPB.
Bivalirudine kan niet samen toegediend worden met :










alteplase
reteplase
streptokinase
cordarone
chlorpromazine
prochlorperazine
vancomycine
diazepam
dobutamin



Gezien het anticoagulerend effect niet snel omkeerbaar is, is initieel meer bloedverlies te verwachten:
 ACT wordt gemonitord tot normalisatie
 8 E trombocyten, 4 FFP, PPSB worden besteld en toegediend na stoppen van CPB



Graft storage : CPD 1:12 of 0,1 mg/ml in NaCl 0,9 %
 CPB management
 Cardioplegie
 Cellsaving

Citraat (CPD) wordt gebruikt als cell saver anticoagulans in een verhouding van 1:12 CPB/bloed. Wassen
met 1500 ml om zoveel mogelijk citraat uit te wassen. Ca2+ bepalen na toedienen van cellsaverbloed en
eventueel supplementeren.
(Als alternatief kan Bivalirudine gebruikt worden. 100 mg Bivalirudine / liter fysiologisch wordt
klaargemaakt. Hiervan wordt 100 ml gebruikt om de cell saver te primen. Verder zal 1 ml oplossing op 5 ml
bloed)
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22 Opname op de dienst cardiologie campus HS
De dienst cardiologie campus HS heeft 29 bedden ter beschikking. Hiervan zijn 12 bedden uitgerust als
monitorkamers. Dit betekent dat de patiënten 24 uur per dag worden bewaakt aan de monitor. Hun vitale
parameters zoals ademhaling, pols, hartritme en bloeddruk worden voortdurend gecontroleerd. Ter hoogte
van de centrale post kan alles worden opgevolgd. Ook arteriële drukmeting en centraal veneuze drukmeting
behoort tot de mogelijkheden. De resterende 17 bedden zijn gewone een- of tweepersoonskamers.
De dienst beschikt ook over een telemetrie uitrusting. Er zijn acht telemetries beschikbaar. Dit compact
apparaat zorgt ervoor dat het hartritme van de patiënt voortdurend kan worden gecontroleerd in de
centrale verpleegpost. De patiënt kan wandelen.
Op de afdeling is er een cathlab waar er aan elektrofysiologisch onderzoek (EFO) wordt gedaan. Via een
EFO kunnen cardiologen de oorzaak van allerhande ritmestoornissen opsporen. Daarnaast worden er ook
pacemakers geplaatst.
Op de afdeling worden zowel patiënten met acute als minder acute cardiologische ziektebeelden
opgenomen. De meest voorkomende pathologieën op de dienst zijn:
-

Angina pectoris

-

Acuut myocard infarct

-

Hartdecompensatie

-

Longoedeem

-

Hartritmestoornissen, bv. VKF

-

Syncope

-

Longembolen

-

Hartklepletsels

-

Artherosclerose van de hartvaten
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23 Opname op de dienst Intensieve Zorgen campus SJ


De dienst Intensieve zorgen AZ Sint-Jan Campus Brugge telt 45 bedden (28 bedden op 4 de
verdieping, 17 bedden op 6 de verdieping), daarnaast zijn er ook nog 12 midcare bedden.



Het artsenteam, bestaande uit 10 geneesheer specialisten in anesthesie en reanimatie, met
bijzondere beroepstitel intensieve zorgen en/of urgentiegeneeskunde, staat in voor de
behandeling van elke kritisch zieke patiënt.



Een groot deel van deze activiteit bestaat uit de precaire en toegewijde zorg na hartchirurgie.



Een fast track traject voor de ongecompliceerde heelkunde patiënt primeert.



Een multidisciplinaire benadering van problemen alsook around the clock aanwezigheid van deze
artsen staan garant voor optimale klinische uitkomsten. Daarnaast staan zij tevens mee in voor de
niet chirurgische (cardiale) patiënt met hemodynamische labiliteit en/of beademingsnood.



Ook verzorgen de intensivisten of urgentisten de levensreddende kritieke transporten over de weg
(MUG) of in de lucht (MUG-heli) van patiënten met acute hartinfarcten (STEMI of NSTEMI) voor
urgente coronarografie en verdere behandeling door de cardioloog.



Naast deze klinische activiteiten, is het anesthesie en
reanimatie korps actief als
opleidingscentrum voor intensieve geneeskunde en urgentiegeneeskunde.

Monitoring
Instelling van de monitor om de nodige parameters te observeren en registreren bij de bewaking van de
patiënt gedurende het verblijf op Intensieve Zorgen. De frequentie van onderstaande registratie kan enkel
verhoogd worden, het hieronder vermelde is de minimum registratie
Instelling van de basisalarmen. Deze alarmen zijn basisalarmen en moeten aangepast worden aan de
specifieke noden van de patiënt.
Per opname dient een gewicht genoteerd te worden in CPD (elektronisch patientendossier).
Standaardparameters via de monitor:
Volgende parameters worden standaard en om de twee uur opgevolgd en geregistreerd bij een patiënt
verblijvend op een IZ afdeling:
-

Hartfrequentie en bijhorend continu ECG (standaard afleiding II)
Bloeddruk (syst., dias., en mean) en bijhorend tracé
CVD en bijhorend tracé
Ademhalingsfrequentie
O2 Saturatie
Temperatuur (voorkeur is blaastemperatuur, zoniet huidtemperatuur femoraal of inguinaal)

Zie voor de actuele procedure op het digitale platform EDOC van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende.
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Bijlage 1: wetten en samenwerkingsovereenkomsten
Zorgprogramma Cardiologie (algemeen):

16.06.1999
30.06.2000

13.07.2000
11.09.2000

12.02.2001
24.09.2001
Feb 2002

08.07.2002
15.07.2004
09.12.2004
05.12.2007
12.09.2008
12.06.2012
01.07.2012

KB tot wijziging van het KB van 15.02.1999 tot vaststelling van de lijst van ZP zoals
bedoeld in art 9ter van de wet op ziekenhuizen.
Dienst
cardiologie
AZ
Sint-Jan
formuleert
document
voorstel
samenwerkingsovereenkomst in de zin van art 8 van het KB van 16.06.1999 houdende
vaststelling van de normen waaraan de ZP cardiale pathologie moeten voldoen om
erkend te worden.
Ministerie volksgezondheid formuleert ‘advies mbt het ZP cardiologie: voorstel tot
aanpassing van het KB van 16.06.1999.
Samenwerkingsovereenkomst tussen AZ Sint-Jan en AZ Damiaan in de zin van art 8 van
het KB van 16.06.199 houdende vaststelling van de normen waaraan de ZP cardiale
pathologie moeten voldoen om erkend te worden – overeenkomst vanaf 01.09.2000
voor onbepaalde duur.
KB tot wijziging van het KB van 16.06.1999 houdende vaststelling van de normen
waaraan de ZP cardiale pathologie moeten voldoen.
Ministerie Volksgezondheid deelt onduidelijkheden mee betreffende ‘erkenning van
de ZP van cardiale pathologie’.
Samenwerkingsovereenkomst tussen AZ Sint-Jan en Sint Augustinuskliniek Veurne in
de zin van art 8 van het KB van 16.06.199 houdende vaststelling van de normen
waaraan de ZP cardiale pathologie moeten voldoen om erkend te worden.
KB houdende vaststelling van de normen waaraan de ZP cardiale pathologie moeten
voldoen om erkend te worden.
KB houdende vaststelling van de normen waaraan de ZP cardiale pathologie moeten
voldoen om erkend te worden.
FOD formuleert ‘advies inzake de aanpassing van de erkenningsnormen van het ZP
cardiologie.
VOV bezorgt brief betreffende ‘KB van 15.07.2004 betreffende de ZP cardiale
pathologie’.
Schrijven van het VOV betreffende ‘zorgprogramma cardiologie’.
KB tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk ‘cardiale pathologie’.
VAZG licht ziekenhuizen in betreffende ‘nieuwe wetgeving inzake zorgprogramma
‘cardiale pathologie’.

Zorgprogramma cardiale pathologie A:

23.11.2001
29.01.2002
06.03.2002
23.12.2005

Ziekenhuis dient aanvraag in tot erkenning voor het ZP cardiale pathologie A.
Ministerie gezondheidszorg stuurt bevindingen mbt erkenning van het ZP.
Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een erkenning van een ZP cardiale
pathologie A – erkenning van 02.09.2000 – 30.06.2003.
Besluit van de directeur-generaal houdende toekenning van een verlenging van
erkenning van een zorgprogramma cardiale pathologie A – erkenning van 01.07.2003
– 31.12.2010.
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10.06.2008
26.08.2009
29.07.2010

Omzendbrief aan de algemene ziekenhuizen ‘KB van 15.06.2004 – activiteiten van het
ZP cardiale pathologie A – deelprogramma B2 – B3.
Besluit van de administrateur-generaal houdende de erkenning van een ZP cardiale
pathologie A – erkenning van 30.06.2009 – 30.06.2010.
Besluit van de administrateur-generaal houdende de verlenging van erkenning van een
ZP cardiale pathologie A – erkenning van 01.07.2010 – 30.06.2015.

Zorgprogramma cardiale pathologie B

06.04.2001
Okt 2001
29.01.2002
15.02.2002

06.03.2002
10.07.2003

23.12.2005
01.01.2007
15.05.2009

31.08.2009
15.01.2010

29.07.2010
20.12.2012

Ministerie van Vlaamse gemeenschap: Toekenning van een planningsvergunning tot
opname in de programmatie van het ZP cardiale pathologie B.
‘Dossier’ ZP cardiale pathologie B en B1 – schrappen van “manipulaties bij coronair
angiografie 468355/366”.
Ministerie gezondheidszorg stuurt bevindingen mbt erkenning van het ZP.
Ministerieel besluit houdende toekenning van een erkenning van een geïsoleerd
deelprogramma B1 van het globale ZP cardiale pathologie B – erkenning van
02.09.2000 – 31.12.2002.
Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een erkenning van een ZP cardiale
pathologie B - erkenning van 02.09.2000 – 30.06.2003.
Besluit van de directeur-generaal houdende toekenning van een verlenging van
erkenning van een geïsoleerd deelprogramma B1 van het globale ZP cardiale
pathologie B – erkenning van 01.01.2003 – 31.12.2007.
Besluit van de directeur-generaal houdende toekenning van een verlenging van
erkenning van een ZP cardiale pathologie B – erkenning van 01.07.2003 – 31.12.2010.
Associatieovereenkomst inzake cardiale pathologie B met betrekking tot de oprichting
van het gemeenschappelijk medisch comité – AZ Sint-Jan – AZ Damiaan.
Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de aanvullende
programmatiecriteria en erkenningsnormen waaraan de ZP cardiale pathologie B
moeten voldoen om erkend te worden.
Besluit van de administrateur-generaal houdende de erkenning van een ZP cardiale
pathologie B – erkenning van 30.06.2009 – 30.06.2010.
Besluit van de Vlaamse regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse regering
van 15.05.2009 houdende vaststelling van aanvullende programmatiecriteria en
erkenningsnormen waaraan de ZP cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend
te worden.
Besluit van de administrateur-generaal houdende de verlenging van erkenning van een
ZP cardiale pathologie B – erkenning van 01.07.2010 – 30.06.2015.
VAZG formuleert ‘Vlaams beleid inzake ZP cardiale pathologie B’.

Zorgprogramma cardiale pathologie E (elektrofysiologie)

29.01.2002
06.03.2002

Ministerie gezondheidszorg stuurt bevindingen m.b.t. erkenning van het ZP.
Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een erkenning van een ZP cardiale
pathologie E – erkenning van 02.09.2000 – 30.06.2003.

23.12.2005

Besluit van de directeur-generaal houdende toekenning van een verlenging van
erkenning van een ZP cardiale pathologie E – erkenning van 01.07.2003 – 31.12.2010.
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13.09.2006

18.12.2007
26.08.2009
14.06.2010
23.06.2010
29.07.2010
06.11.2010
19.11.2010
15.12.2010
10.01.2011
08.02.2011
14.02.2011
28.04.2011
04.05.2011
19.05.2011
02.12.2011
26.04.2012

Samenwerkingsovereenkomst in de zin van hoofdstuk V van het KB van 15.07.2004
betreffende de erkenningsnormen voor het ZP cardiale pathologie E – tussen AZ SintJan en H. Serruys – overeenkomst vanaf 13.09.2006 voor onbepaalde duur.
RIZIV: erkenning ZP Cardiale pathologie E.
Besluit van de administrateur-generaal houdende de erkenning van een ZP cardiale
pathologie E – erkenning van 30.06.2009 – 30.06.2010.
Akkoord tussen de diensten cardiologie van AZ sint-jan campus Brugge en campus
Serruys voor uitbating van het ZP cardiale pathologie E.
Ziekenhuis dient ‘aanvraag tot erkenning ZP cardiale pathologie E’ in.
Besluit van de administrateur-generaal houdende de verlenging van erkenning van een
ZP cardiale pathologie E – erkenning van 01.07.2010 – 30.06.2015.
VAZG bezorgt ‘conclusie erkenning ZP cardiale pathologie op campus H. Serruys’.
Ziekenhuis formuleert opmerkingen bij onderzoek VAZG ‘conclusie erkenning ZP
cardiale pathologie op campus H. Serruys’.
Ziekenhuis bezorgt bijkomende informatie aan VAZG.
VAZG bezorgt ‘H. Serruys – voornemen tot weigering van erkenning van een ZP cardiale
pathologie E’.
Ziekenhuis dient bij VAZG gemotiveerd bezwaarschrift in tegen voornemen tot
weigering van erkenning ZP cardiale pathologie E.
VAZG bezorgt ‘H. Serruys – voornemen tot weigering van een erkenning van een ZP
cardiale pathologie E’.
VAZG bezorgt ‘H. Serruys – voornemen tot weigering van een erkenning van een ZP
cardiale pathologie E’.
Dr. Decorte bezorgt bevindingen betreffende de erkenning ZP cardiale pathologie E
campus H. Serruys.
VAZG bezorgt ‘H. Serruys – voornemen tot weigering van een erkenning van een ZP
cardiale pathologie E’.
Mail van dr. Rigauts aan mevr. Moykens betreffende ZP cardiale pathologie E.
Ministerieel besluit houdende de toekenning van een erkenning van een ZP cardiale
pathologie E – erkenning van 23.06.2010 – 30.06.2015.

Zorgprogramma cardiale pathologie P (pacemakertherapie)

29.01.2002
06.03.2002
23.12.2005
26.08.2009
29.07.2010

Ministerie gezondheidszorg stuurt bevindingen m.b.t. erkenning van het ZP.
Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een erkenning van een ZP cardiale
pathologie P – erkenning van 02.09.2000 – 30.06.2003.
Besluit van de directeur-generaal houdende toekenning van een verlenging van
erkenning van een ZP cardiale pathologie P – erkenning van 01.07.2003 – 31.12.2010.
Besluit van de administrateur-generaal houdende de erkenning van een ZP cardiale
pathologie P – erkenning van 30.06.2009 – 30.06.2010.
Besluit van de administrateur-generaal houdende de verlenging van erkenning van een
ZP cardiale pathologie P – erkenning van 01.07.2010 – 30.06.2015.

Zorgprogramma cardiale pathologie T en C
31.07.2000
Samenwerkingsovereenkomst tussen het ZP cardiale pathologie B en de ZP cardiale
pathologie T en C, tussen het AZ Sint-Jan en het UZ Gent en UZ Leuven – overeenkomst
vanaf 01.09.2000 voor onbepaalde duur.
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Bijlage 2: Beschikbare technische infrastructuur en
apparatuur
Polikliniek Cardio

Technische onderzoeken:
- ECG
- SAEG (late potentialen)
- Device analyse :
o Defibrillatoranalyse
o Pacemakeranalyse
o Analyse implanteerbare looprecorder
- 24-h bloeddrukmeting
- Holtermonitoring
o 24-urenmonitoring
o meerdagenholter
- Eventrecorder
- Inspanningsproef
o Cyclo-ergometrie
o Cyclo-spiro-ergometrie
o Cyclo-ergometrie met isotopeninspuiting
- Farmacologische inspanningsproef
o Persantine + MIBI test
- Transthoracale echocardiografie
- Transoesophageale echocardiografie
- Dobutamine stressochocardiografie
- Tilttest
Apparatuur:
- ECG-toestellen
- SAEG-toestel
- echotoestellen (echocardiografie) + transoesophageale sonde
- tilttafel
- cyclo ergometrie (+ spirometrie)
- ligfiets
- semiautomatische defibrillatoren
- Pacemaker programmers (meerdere merken)
- monitoringssystemen : holters, eventrecorders, externe bloeddrukmeters + analysetoestellen voor
de verschillende toepassingen
Spoedopname

Er zijn op de dienst Spoedgevallen twee boxen uitgerust als ‘Chest Pain Unit’. Deze boxen zijn voorzien van
een grote Philips MP70 monitor, een reanimatieballon en één defibrillator (beschikbaar voor de twee
boxen). Ander materiaal is standaard zoals voorzien in alle boxen (zuurstof, perslucht, aspiratie, …).
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Bij acute pijn op de borst en kortademigheid:
-

Bij stabiele patiënt: via spoedarts en GSO cardiologie wordt opvang voorzien
Bij niet-stabiele patiënt: de verpleegkundige neemt de patiënt mee naar een
reanimatiekamer en zal naargelang de ernst de geneesheer specialist - reanimator van
spoed en/of GSO verwittigen.

Bij een hartstilstand: de reanimatie wordt gestart in de CPU box, de patiënt wordt zo snel als mogelijk
overgebracht naar één van de reanimatiekamers op Spoedgevallen en daar zal de geneesheer specialist reanimator de behandeling verder zetten in overleg met cardioloog.

CCU (VE I3 – campus Sint Jan)

-

Op de afdeling is een ECG-toestel, centrale monitoring (met mogelijkheid opvolging telemetrie) en
transportmonitor aanwezig.
Per box: standaard meubilair, spuitpomp, volumetrische pomp, PC, monitor, O², perslucht en vacuüm.
In het pacemaker lokaal: scopietoestel, scialitique lamp, OP- tafel, alle nodige materiaal voor het
plaatsen van een pacemaker.
IABP pomp wordt door de perfusionisten op het cathlab geïnstalleerd en komt zo naar VE I3.
Er zijn op CCU 8 erkende CCU bedden en 9 erkende MIC bedden aanwezig.

Catheterisatiezalen (vier zalen)
Zorgprogramma B : twee interventionele zalen I en II:
Uitrusting Zaal I en II:
-

-

röntgentafel, C-boog, loodscherm
monitoren computers in zaal :
12-afleiding ECG, O²-saturatie, (invasieve) bloeddrukmeting, intracardiale drukcurves
FFR-meting
röntgen : live beeld, referentiebeeld, weergave instellingen röntgen
contrastpomp
zuil met toe -en afvoer medische gassen
drukcel voor invasieve drukmetingen
semiautomatische defibrillator
oven voor verwarming contrastvloeistof
2-richtingsintercom tussen zaal en protocolruimte
kastruimte voor :
- stockage katheterisatie materiaal
- medicatie
- klein verpleegkundig materiaal
transport patiëntenmonitor ter beschikking
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Zorgprogramma E + P: twee 2 elektrofysiologische zalen III en IV:
Uitrusting electrofysiologische zaal III : Conventionele efozaal :
-

Röntgentafel , C-boog, loodscherm
Monitoren computers in zaal :
12-afleidingen ECG
monitoring voor invasieve en niet-invasieve drukmeting, O²-saturatiemeting
EP Bard : live en referentiescherm, Cartoscherm, röntgen live en referentiebeeld
Beademingstoestel voor ingrepen onder algemene anesthesie
Coolflowpomp voor ablatie met geïrrigeerde catheter
Semi-automatische defibrillator
Zuil met toevoer medische gassen, afvoer medische gassen
Bard electrofysiologiesysteem
Micropace : pacesysteem
Stockert ablatietoestel
Carto mappingsysteem
2-richtingsintercom tussen zaal en protocolruimte
Loodglaswand tussen zaal en. Protocolruimte
Afsluitbare deur tussen zaal en protocolruimte
Kastruimte voor:
a. stockage catheterisatiemateriaal
b. medicatie

Uitrusting zaal IV: magneet gestuurde zaal:
- Inrichting naar analogie met inrichting conventionele efozaal III,
- Aangevuld met Stereotaxie systeem, voor magneet gestuurde ablatie.
Elk van de vier zalen beschikt over een protocolruimte. De zalen en hun respectievelijke protocolruimtes
worden van elkaar gescheiden door een glas met loden wand. Elke zaal staat in verbinding met een
technische ruimte. Er zijn in het cathlab twee echotoestellen voor echocardiografie aanwezig.
Andere lokalen van het cathlab:
-

Centrale voorbereidings-/nazorgruimte (beddenstation). Iedere bed positie beschikt over een
individueel beloproepsysteem.
artsenbureel
bureel voor de hoofdverpleegkundige
propere bergruimte voor opslag steriel/niet-steriel materiaal
spoelruimte
afdelingskeuken
patiënten toilet
afzonderlijke kleedkamer voor mannen en vrouwen met afsluitbare kleedkastjes
afzonderlijk personeelstoilet mannen en vrouwen
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Bijlage 3: Patiëntenbrochures Hartheelkunde
Alle
brochures
zijn
online
raadpleegbaar
op:
http://www.azsintjan.be/nl/diensten/hartheelkunde/campus-sint-jan/documentatie
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Bijlage 4: Patiëntenbrochures cardiologie campus HS
Onderstaande brochures zijn raadpleegbaar op: Dienst Cardiologie AZ Sint-Jan Campus HS
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Bijlage 5: Overzicht procedures cardiologie campus
HS/campus SJ
Onderstaande procedures zijn consulteerbaar op het intranet van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende op het
platform EDOC.

Campus HS cardiologie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pijnbeleid cardiologie HS
Opname op campus HS voor coronarografie
Opname en assistentie bij elektrische cardioversie
Opname plaatsen van een definitieve pacemaker
Opname EFO/ablatie
Opname voor hartchirurgie
Assistentie plaatsen voorlopige pacemaker
Procedure assistentie bij plaatsen artheriële katheder en artheriële drukmeting
Procedure continue CVD meting afdeling D12

Procedures POLI cardio campus SJ:
-

Gepubliceerd:
o Pre- en postoperatieve richtlijnen voor de patiënt met een Implantable Cardioverter
Defibrillator (ICD)

-

Binnenkort gepubliceerd:
o My diagnostic
o OMRON
o Event
o 24 uur bloeddrukmeting

Mibi – Cyclo/Spiro
o Pre- en postoperatieve richtlijnen voor de patiënt met een Implantable
Cardioverter Defibrillator (ICD)
o

Procedures Cathlab campus SJ
-

Gepubliceerd:

o
o
o
o
-

Beheersing van ziekenhuisinfecties in het CATHLAB
Heparineschema bij intra-aortale ballonpomp (IABP)
Heparineschema bij AF –ablatie (staand order)
Assistentie en nazorg bij intra-aortale ballonpomp (IABP)

Binnenkort gepubliceerd:

o Voorbereiding van en assistentie bij epicardiale en endocardiale VT-ablatie
o RVOT (rechter ventrikel outflow track) ablatie
o Coronarografie

149

Medicatietoedieningsschema Cathlab campus SJ
-

Binnenkort gepubliceerd:
o Adenosine FFR
o Aggrastat via spuitpomp
o Aggrastat
o Cordarone
o Corvaton
o Dobutrex
o Isuprel
o Levophed
o Reopro
o Verapamil
o Cordarone
o Corvaton
o Dobutrex
o Isuprel
o Levophed
o Reopro
o Verapamil
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Bijlage 6: Protocol Hart Team AZ Sint-Jan campus Brugge
Protocol Hart Team AZ St.-Jan Brugge
Bij het opstellen van de richtlijnen omtrent het Hart Team wordt gebruik gemaakt van de ESC
richtlijnen o.a. gepubliceerd in het ESC-rapport 2014 ESC-EACTS Guidelines on Myocardial
Revascularization, European Heart Journal 2014 Vol 35 blz.2541-2619.
De doelstelling van het Hart Team is de patiënten te kunnen informeren omtrent de best mogelijke
behandeling voor zijn/haar hartziekte rekening houdende met de richtlijnen, de wetenschappelijke
evidentie en praktijk inzichten van zowel de hartchirurg als interventionele cardioloog als klinische
cardioloog in ons centrum. Wanneer nodig zal advies ingeroepen worden van een ander
deelspecialisme. Wat betreft geriatrische problematiek kan telefonisch overlegd worden met de
geriater of kan de patiënt voor raadpleging gestuurd worden op de afdeling geriatrie. Het advies van
het Hart Team zal tot slot ook rekening houden met de lokale resultaten van kwaliteit en expertise.

Algemene regels:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Het Hart Team komt 2 x per week samen in de Hartcentrumvergaderzaal.
Tot nog toe is dit op dinsdag en vrijdag om 17u waarbij de vergadering stipt start.
Om geldig te kunnen vergaderen zal tenminste één staflid hartchirurg en één staflid cardioloog
aanwezig zijn. Het wordt aanbevolen dat zoveel mogelijk assistenten aanwezig zijn.
Alle stafleden cardiologie en stafleden hartchirurgie evenals assistenten beschikken over een
sleutel die toegang geeft tot de vergaderzaal.
Aanmelden van een casus voor Hart Team:
Gebeurt
via
het
secretariaat
cardiochirurgie
(telefoon
2690)
of
email
(hartheelkunde@azsintjan.be)
Hierbij wordt naam + voornaam van patiënt + geboortedatum of identificatienummer
doorgegeven + wie het medisch cardio dossier van deze patiënt beheert +wie de casus zal
voorstellen op het Hart Team.
Verslaggeving
Gebeurt door het staflid hartchirurgie of een door hem aangeduide vervanger. Het verslag komt
zo snel mogelijk in het CPD terecht.
Conclusies van het Hart Team
Het Hart Team concludeert een voorkeursbehandeling en, indien aangewezen een alternatief..
Klinische implicaties van het Hart Team
Het door het Hart Team voorgestelde advies wordt door de behandelende arts met de patiënt
besproken. In overleg tussen de behandelende arts en de patiënt wordt uiteindelijk de
definitieve behandelingsstrategie vastgelegd rekening houdend met eventuele andere door de
patiënt of zijn familie aangebrachte elementen.
Lokale richtlijnen omtrent ad hoc uitvoeren van PCI bij stabiel coronair lijden:
- Bij 1-taksziekte en 2-taksziekte, kan de interventie cardioloog in overleg met de patiënt
beslissen tot ad hoc PCI indien hij dit opportuun acht rekening houdend met voor- en
nadelen van deze behandeling voor de patiënt.
- Bij een 3-taksziekte en een Syntax score van < 22, kan de cardioloog in overleg met de
patiënt beslissen tot ad hoc PCI indien hij dit opportuun acht rekening houdend met vooren nadelen van deze behandeling voor de patiënt
- Bij elke hoofdstamstenose zal de casus altijd eerst voorgelegd worden aan het Hart Team
vooraleer een behandeling uit te voeren.
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-

8.

Bij een 3-taksziekte en een Syntax score van > of =22 zal de casus altijd eerst voorgelegd
worden aan het Hart Team vooraleer een behandeling uit te voeren.
Alle patienten die een hartcatheterisatie ondergaan omwille van kleplijden of gecombineerd
klep/coronairlijden worden besproken in Hart Team.

Dr. Y. Vandekerckhove

Dr. L. Muyldermans

Dr. M. Schepens

Dr. M. Nauwynck
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Bijlage 7: Reglement van Inwendige Orde Dienst
Cardiologie AZ Sint-Jan campus Brugge
Organisatie van de dienst :
De werkverdeling op de dienst Cardiologie is opgemaakt op basis van het samenwerkingscontract van
de cardiologen van de dienst cardiologie.
-

De internationale EHRA fellows cardiologie/elektrofysiologie worden enkel taken toegewezen in
het EFO-lab en wetenschappelijk onderzoek.

-

De consulenten invasieve cardiologie en elektrofysiologie werken steeds onder supervisie van
een staflid cardioloog en hospitaliseren niet onder eigen naam in AZ St.-Jan.

Medische organisatie en opvolging van het beddenhuis :

-

VE I3: CCU :






-

zaalronde elke ochtend om 08.00u : 1 assistent cardio (dect 2629) + 1 staflid cardioloog van
cardiowacht. Het staflid cardioloog verantwoordelijk voor de zaalronde was ook
verantwoordelijk voor de daaraan voorafgaande 24-uur cardiowacht.
Dagelijks wordt een dagnota arts toegevoegd in het CPD.
Bij ontslag naar D5 wordt elke patiënt terug toevertrouwd aan zijn eerder behandelende
cardioloog.
’s Avonds vóór de wacht ± 17u is het aanbevolen om een tweede zaalronde met assistent te
organiseren enkel met de dossiers.

VE D5 : low cardiac care




-

Elke patiënt is toegewezen aan één behandelend cardioloog. Elke patiënt wordt dagelijks
gezien door de assistent van de afdeling (dect 2685). Er wordt dagelijks een zaalronde
georganiseerd door de cardioloog op een door hem gekozen moment (deze zaalronde kan
fysiek aan bed gebeuren of middels het dossier).
Er wordt ook toegezien dat er dagelijks een nota in het medisch dossier gemaakt wordt
(dagnota arts).

VE D6 : short stay en cardio dagverblijf




Elke patiënt is toegewezen aan één behandelend cardioloog (die de procedure uitgevoerd
heeft). De zaalronde en ontslagregeling wordt georganiseerd door de desbetreffende
cardioloog. Het is echter aanbevolen om de patiënten zoveel mogelijk door de cardioloog zelf
te laten zien voor ontslag.
De patiënten die een procedure ondergingen door een consulent vallen onder
verantwoordelijkheid van de superviserende cardioloog/staflid.
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-

Bij afwezigheid van een cardioloog worden zijn taken (zaalronde…) overgenomen door een andere
aanwezige cardioloog of zonodig de cardioloog van cardiowacht.

Stafvergaderingen cardiologie.
-

Administratieve stafvergadering cardiologie : donderdag tussen 13u en 14u, hartcentrumzaal
1ste verdiep. Aanwezigheid van alle stafleden cardiologen is gewenst. Alle andere leden zijn
enkel op uitnodiging aanwezig.

-

Hartteam: gevallenbespreking die specifiek overleg met hartchirurgen vergt. Het Hartteam is
gepland op dinsdag en vrijdag tussen 17.00u en 18.00u. Altijd uitgenodigd zijn cardiologen,
hartchirurgen, assistenten cardiologie, assistenten hartheelkunde en stagiairs. De uitnodiging
en agenda worden verstuurd via het secretariaat hartheelkunde (dect. 2690). Het verslag van
het hartteam wordt opgemaakt door de aanwezige hartchirurg en zo snel mogelijk in het
centraal patiëntendossier gezet.

-

Stafvergadering cardiologie met gevallenbespreking in het algemeen + staflunch : op vrijdag
tussen 13.00u en 14.00u in de vergaderzaal 6de verdieping polikliniek cardiologie. Uitgenodigd
zijn alle dokters van de afdeling cardiologie, assistenten en stagiairs.

-

Stafvergadering elektrofysiologie : maandag tussen 07.30u en 08.30u. Aanwezigheid is vereist
van alle stafleden elektrofysiologen. Aanwezigheid van de andere stafleden cardiologen is
aanbevolen maar facultatief.

De onderwerpen zijn algemene regels omtrent aanpak van hartritmestoornissen, voorbereiden van
wetenschappelijke meetings en wetenschappelijke projecten, opvolging van de positionering van het
centrum in de grotere regio en eventuele gevallenbespr- eking.
-

Vergadering met HV cardio en hoofd secretariaat: wekelijks op woensdag ts 8 en 9 u kantoor
diensthoofd.

Wachtregeling.
De wachtregeling wordt verzekerd tussen 18.00 u ’s avonds en 08.00u ’s morgens evenals op zaterdag,
zondag en feestdagen.
De wachtlijst voor het komende kalenderjaar wordt opgemaakt vóór 1 september van het daaraan
voorafgaande jaar en wordt doorgestuurd via het secretariaat dactylopool (Dorine). Er is steeds een
cardiowacht en een coronaire (PCI) wacht.
-

Aan de wachtdienst cardiologie nemen deel de stafleden cardiologie en de fellows met
erkenning voor cardiologie in België. De stafleden zijn 1 week om de 9 weken van cardiowacht.
Enkele wachten van de interventiecardiologen kunnen overgenomen worden door de Belgische
Fellow cardiologie met erkenning voor cardiologie in België.

-

Daarnaast is er een coronaro(PCI) wacht waarbij één interventiecardioloog staflid aangesteld is
voor het uitvoeren van dringende coronarografieën en coronaire interventies. Deze wordt
opgeroepen via een algoritme dat bekend is op de spoedgevallen. De coronarowachten worden
verdeeld over de 5 stafleden interventiecardiologen. Telkens wanneer een niet-interventionele
cardioloog van cardiowacht is, wordt de coronarowacht gedaan door één van de vijf
interventiecardiologen.

154

-

Het ruilen van wachtdiensten is steeds mogelijk in zoverre de continuïteit van de zorg
gegarandeerd blijft en wordt rechtstreeks tussen de betrokken stafleden gergeld. Deze
wachtwissels worden schriftelijk of via mail aan het secretariaat overgemaakt waarbij dan de
wachtlijst aangepast wordt door het secretariaat cardiologie dat instaat voor de distributie via
alle nodige kanalen in het ziekenhuis.

Zaalronden in het weekend.
Op zaterdag :
-

Zaalronde op VE D5 en D6 : gebeurt de zaalronde door de assistent cardiologie (beurtrol
onderling af te spreken). De supervisie gebeurt door de cardioloog van wacht.

-

Zaalronde op VE I3 gebeurt door de cardioloog van cardiowacht al dan niet in samenwerking
met de assistent cardiologie.

Op zon- en feestdagen :
-

Zaalronde op VE D5 en D6 gebeurt door de cardioloog van wacht.

-

Zaalronde op VE I3 gebeurt door de cardioloog van wacht.

Vakantieregeling zie samenwerkingscontract
Algemene regel is
-

dat er maximum 3 van de 5 interventiecardiologen terzelfdertijd kunnen afwezig zijn en
maximaal 3 van de 4 elektrofysiologen terzelfdertijd kunnen afwezig zijn.

-

Om te vermijden dat er conflict ontstaat met deze algemene regel wordt op het einde van het
lopende jaar een stafvergadering gepland waarop de aanwezigheid van het daaropvolgende jaar
vastgelegd wordt.
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Bijlage 8: Safe Procedure Checklist Cathlab (SJ) / EFO (HS)

156

157

Bijlage 9: Personeelsleden cardiologie: opleiding en
bevoegdheden (campus SJ)
Zijn beschikbaar en ter inzage bij Andreia Guerreiro, hoofdverpleegkundige cardiologie campus SJ.
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Bijlage 10: Cardiologie: HS-D12 /dagelijkse werking
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