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1. Inleiding 

Geachte collega’s, geachte lezer, 

Naar jaarlijkse gewoonte stellen wij u graag het Jaarverslag 2016 van de dienst Cardiale 
Heelkunde van het Imeldaziekenhuis voor.   
In vele opzichten is dit een uitzonderlijk jaarrapport.  De hartchirurgie van het 
Imeldaziekenhuis bestaat 25 jaar en na ruim 8200 geopereerde patiënten kunnen we 
tevreden terugblikken. 

Dat we dit niveau van zorgkwaliteit bereikt hebben danken we in de eerste plaats aan de 
patiënten die hun behandeling aan ons hebben toevertrouwd maar uiteraard aan de 
huisartsen en cardiologen (intern en extern) die ons al die jaren hun patiënten hebben 
verwezen.  Deze zorg zal in de komende jaren nieuwe uitdagingen en opportuniteiten krijgen 
door de op til staande hervorming van de gezondheidzorg.  De toekomst zal liggen in 
locoregionale netwerken.  Gedurende 25 jaar hebben wij steeds kunnen werken in een 
functionele samenwerking gevormd met onze externe verwijzers van Sint-Maarten 
Mechelen/Duffel, Sint-Jozefziekenhuis Bornem, Sint-Elisabethziekenhuis Herentals en vanuit 
de regio Vilvoorde.   Hiervoor onze oprechte dank.  Sinds een jaar lopen er constructieve 
gesprekken met het H. Hartziekenhuis van Lier. Door met hen samen te werken zullen wij de 
volgende jaren dit netwerk verder proberen te versterken. 
   
In 2016 zagen we een toename van de cardiale ingrepen met 6% naar 455 operaties.  
Concreet betekent dit een toename van 27% over de voorbije drie jaar. Het betrof dan ook  
een absoluut recordjaar wat volume betreft!  De minimaal invasieve chirurgie  heeft ook zijn 
definitieve plaats verworven. Geïsoleerde aandoeningen van de mitralisklep en de aortaklep 
worden in principe via minimaal invasief geopereerd. De robotisch geassisteerde 
overbruggingsoperatie heeft zijn waarde in de hybride aanpak van complex coronair lijden 
bevestigd. Voor elke patiënt wordt dan ook een strategie op maat gekozen zonder de 
kwaliteit uit het oog te verliezen.   

De trends zoals de toename van de gemiddelde leeftijd, het stijgend aantal (meervoudige) 
klepoperaties, maar ook de verdere daling in het aantal electieve coronair-operaties tot 35% 
van het totaal volume zijn in ons hartcentrum duidelijk merkbaar. Hierbij verschillen we 
duidelijk met de benchmark van andere niet-universitaire ziekenhuizen.   
Ondanks de concomitante pathologie zijn de mortaliteits- en morbiditeitscijfers vergelijkbaar 
en in een aantal subgroepen van patiënten zelfs beter dan de internationaal beschikbare 
gegevens.  

Dit jaarverslag biedt u alle transparante informatie die u als verwijzer nodig heeft om met 
vertrouwen uw patiënten te verwijzen.  Alle resultaten zijn ongefilterd en maken ook deel uit 
van de database van de Belgische Vereniging van Cardiothoracale Heelkunde (BACTS). 

Rest er ons tenslotte nog al de verwijzers te bedanken voor het gestelde vertrouwen en heel 
het team voor hun medewerking.  We staan uiteraard ter beschikking voor kritische 
bemerkingen, aanvullingen en verbeteringen. 

Hervé Deferm        Luc Haenen    Herbert De Praetere 
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2. 25 jaar hartchirurgie in evolutie 
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Evolutie in aantal ingrepen

Evolutie  in percentage 75-plussers

CABG (geïsoleerd)
Klep(pen) (geïsoleerd)
CABG + klep(pen)
andere

Evolutie in soort chirurgie
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3. Algemeen overzicht 

In 2016 werden er in het Imeldaziekenhuis 452 hartoperaties uitgevoerd in vergelijking met 
429 in 2015 (+ 6 %).  Hiervan werden er 91 %  met behulp van de extracorporele circulatie 
verricht. In geval van chirurgie op de kransslagaders werd er bij 39 patiënten gekozen voor 
off-pump ingreep.  Hierdoor gebeurt de overbruggingsoperatie zonder extracorporele 
circulatie op kloppend hart. Door deze techniek wordt tijdens de procedure een fysiologische 
bloeddruk behouden en wordt er niet geraakt aan de aorta. Hierdoor verlaagt het risicio op 
beroerte bij mensen met een sterk verkalkte aorta of carotislijden. Tevens zijn er voordelen 
bij patiënten met nierinsufficiëntie.  In de totaal patiëntenpopulatie waren er 24 redo-
ingrepen.  Bovenop dit aantal vermelden we nog drie ECLS (Extra Corporeal Life Support) 
patiënten.   

De ingrepen op de thoraxwand, plaatsen van epicardiale leads, IABP’s, revisie voor 
bloeding, pericardfenestraties, pacemakers en ICD’s  behoren niet tot deze groep van 455. 

Om een beter overzicht te bieden werden de ingrepen gegroepeerd. 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CABG-groep    160  mitralisklep   165  AORTA-groep     16

geïsoleerde CABG 121   geïsoleerd MVP 37   Bentall 16  

OPCABG 19   MVP + geassocieerde procedure 93    
Bentall 
operatie 7  

MIDCABG (Robotic) 18    MVP + ablatie 12   Tyrone-David operatie 1  

CABG + geassocieerde procedure 2    MVP + PFO 1     

 CABG + ablatie 2    MVP + CABG 22   SCAAR 4  

    MVP + TVR 1   SCAAR + ablatie 1  

KLEP-groep  272   MVP + TVP 34   SCAAR + AVR + CABG 1  

aortaklep  106   MVP + TVP + ablatie 15   SCAAR + AVR + MVP 1  

geïsoleerde AVR 49    MVP + TVP + ablatie + CABG 1   SCAAR + AVR + ablatie 1  

AVR + geassocieerde procedure 57    MVP + TVP + CABG 7     

 AVR + CABG 29        

 AVR + MVP 6   geïsoleerde MVR 14     

 AVR + MVP + ablatie 1   MVR + geassocieerde procedure 21   andere   7

 AVR + MVP + CABG 5    MVR + CABG 2    excisie myxoma 2  

 AVR + MVP + TVP 1    MVR + CABG + ablatie    trombectomie linker atrium 1  

 AVR + MVP + TVP + ablatie 2    MVR + TVP 10    greffe vena cava superior 1  

 AVR + MVP + TVP + CABG 1    MVR + TVP + ablatie 1     

 AVR + MVR 3    MVR + TVP + CABG 2    
ECLS / 
ECMO 3  

 AVR + MVR + CABG 2    MVR + TVR 2     

 AVR + MVR + TVP + CABG 1    MVR + ablatie 4     

 AVR + MVR + TVP 1        

 AVR + TVP 2   tricuspidalisklep 1   455

 AVR + TVP +ablatie 1    TVR 1     

 AVR + TVP + CABG 2                  
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4. Indeling volgens urgentiegraad 

Onderstaand diagram geeft de urgentiegraad weer.  Net als in de voorbije jaarrapporten 
werd de graad van urgentie ingedeeld in 4 categorieën: electief, emergency low (dringend 
maar uit te stellen naar de volgende dag), emergency high (dringend, niet uit te stellen) en 
emergency salvage (CPR, beademd).  

Bij 21 patiënten (4,5%) werd er peroperatief een IABP geplaatst. 
Ter info: een IABP wordt sheathless geplaatst en gaf bij geen enkele patiënt aanleiding tot 
vasculaire complicaties. 
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Status aantal

Elective 374

Emergency low 51

Emergency high 25

Emergency 
salvage 5

Elective
Emergency low
Emergency high
Emergency salvage



!  6

5. Leeftijdsverdeling van de patiëntenpopulatie 

De gemiddelde leeftijd bedroeg 70 jaar (minimum leeftijd 34 j - maximaal 92 j), 
de mediaan was 71,0 jaar. 
Daarmee bevestigen we de internationale en demografische trend dat het percentage van 
75-plussers een belangrijk deel uitmaakt van de patiëntenpopulatie.  Zij vertegenwoordigen 
nu 34%.    
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6. Myocardrevascularisatie 

Er werden in totaal 160 primaire CABG’s uitgevoerd: 35% van het totaal aantal patiënten  (in 
2010 was dit nog 40%). 

!  

Het gemiddeld aantal distale anastomosen bedraagt 2,5 voor de geïsoleerde CABG’s en 2,3 
voor alle CABG’s. Door de hybride aanpak zien wij een lichte afname van het gemiddeld 
aantal distale anastomosen in vergelijking met 10 jaar geleden. Bij deze aanpak wordt er 
voornamelijk voor letsels van het rechter gebied een coronaire stenting als ideale 
behandelingswijze voorgesteld terwijl de linkerzijde chirurgisch benaderd wordt. Sinds het 
opstarten van het robotic enhanced midcab programma krijgt hier de hybride aanpak een 
bijkomend belang.   
Bij de electieve primaire CABG’s werd er in 100% van de gevallen minstens één arteria 
mammaria gebruikt. In de groep alle CABG’s werd in 54% gebruik gemaakt van twee 
mammaria’s, en in de groep van de geïsoleerde CABG’s was dit zelfs 73%. 
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Aantal distale bypassen (arterieel en veneus) 
bij geïsoleerde CABG

Aantal distale bypassen (arterieel en veneus)  bij 
alle CABG

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

alle CABG
geïsoleerde CABG

alle electief

één arteriële distale anastomose 36,2% 20,0% 20,5%

twee arteriële distale anastomoses 48,1% 60,0% 58,9%

drie arteriële distale anastomoses 11,9% 17,5% 18,5%

vier arteriële distale anastomoses 1,3% 1,9% 2,0%
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7. Klepoperaties al dan niet geassocieerd met CABG of andere       
klepingrepen 

7.a. Aortaklep 
Het totaal aantal aortaklepoperaties al dan niet geassocieerd met CABG of andere 
klepingrepen bedroeg 115 patiënten of 25,3%. 

Geïsoleerde aortaklepvervangingen:     55 
Minimaal invasieve aortaklepvervangingen (via mini-J sternotomie): 38 

Aortaklepvervangingen (alle): verhouding bioprothese / mechanische prothese. 
 Bioprothese       105 (= 91,3 %) 
 Mechanische prothese       10 (= 8,7 %) 
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ATS
ATS conduit
CEP Magna Ease
SJM Trifecta TFGT
Sorin MitroFlow
Sorin Perceval
Boston Scientific Lotus

aortaklepvervanging bioklep
aortaklepvervanging mechanische klep
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7.b. Mitralisklep 
Bij 189 patiënten (41,3%) werd er al dan niet in combinatie met geassocieerde pathologie 
een mitralisklepoperatie uitgevoerd. 

Belangrijk om te noteren is de verhouding tussen plastie en vervanging in de volledige groep 
 Mitralisklepplastie (al dan niet in combinatie met …):    148 (= 79 %) 
 Mitralisklepvervanging (al dan niet in combinatie met …):      41 (= 21 %) 
In 2016 werd er bij 61 patiënten een minimaal invasieve procedure verricht (bij 17 patiënten 
van deze groep werd tevens een tricuspiedklepplastie uitgevoerd).  

Geïsoleerde mitralisklepchirurgie:   51 
 Mitralisklepplastie       38 (= 74 %) 
 Mitralisklepvervanging      13 (= 26 %) 

Mitralisklepvervangingen (alle): verhouding bioprothese/ mechanische prothese 
 Bioklep      35 (= 85,4 %) 
 Mechanische klep     6 (= 14,6 %) 
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ATS
SJM
Boston Scientific Lotus
Medtronic Mosaic
CE-ring Physio
CE-ring Physio II

MVR bioklep
MVR mechanische klep
MVP
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7.c. Tricuspidalisklep 
Het aantal tricuspidalis ingrepen (85) neemt ook ieder jaar in belang toe. Hierbij zijn we 
conform de internationale evolutie.  
Hiervan werden drie tricuspidalis-kleppen vervangen door een bioprothese. 
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8. Concomitante ritmechirurgie en pacing 

We streven er naar om bij patiënten met een combinatie van voornamelijk mitraliskleplijden 
en VKF een concomitante mini-Maze uit te voeren.  Dit kan op twee manieren: 
radiofrequentie ablatie en cryo-ablatie (Port-access).  Belangrijk om te vermelden dat deze 
“adjuvante” peroperatieve behandeling geen postoperatieve mortaliteit en(of) morbiditeit met 
zich meebrengt.  

Ablatie (mini-MAZE): 41 (28 RF- en 13 cryo-ablaties) 
Afbinden linker hartoor: 29 ( waarvan 6 met atriclip) 

Bij patiënten met voorafbestaande inclusie in de hartfalenkliniek, verlengde QRS-duur en 
een potentiële pacing-indicatie kan er peroperatief een linker epicardiale lead geplaatst 
worden.  Uiteraard kan ten allen tijde een endoveneuze plaatsing van de linker lead worden 
voorzien in het cathlab (CRT-D en CRT-P). 

Het plaatsen van devices, zowel brady als tachy toestellen gebeurt in een joint-venture met 
de collega's cardiologen.  Het aantal pacemakers, ICD en CRT's kende een totale stijging 
van ruim 9 %  t.o.v. 2015 (bijna 40% over een periode van 5 jaar). 

Pacemaker implantaties (179) 
VVI      26 
DDD    106 
Batterijvervanging    36 
CRT-P       11 

AICD implantaties (91) 
VVI    13 
DDD    25 
Batterijvervanging  24 
CRT-D    28 
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VVI DDD
Batterijvervanging CRT pacemaker

VVI DDD
Batterijvervanging CRT defib
Subcutane ICD
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9. Evolutie van aantallen geïsoleerde CABG, geïsoleerde klepchirurgie en      
gecombineerde operaties van 2011 tot 2016 

!  

   Enkele klep operatie: 181 

   Meervoudige klep operatie: 102 

CABG + klep
klep
CABG (geïsoleerd)
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10. Evolutie aantal minimaal invasieve ingrepen 

Sinds jaren wordt voor elke patiënt gepoogd de minst invasieve technologie aan te bieden. 
Dit echter zonder de kwaliteit van onze behandeling op enig punt in gedrang te brengen. Zo 
werd er in de totale patiëntengroep van minimaal invasieve chirurgie geen enkele beroerte of 
overlijden vastgesteld.  
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mini-J sternotomie aortaklep
sternotomie aortaklep

minimaal invasief mitralisklep
sternotomie mitralisklep 

geïsoleerde AVR MVP/R +/- TVP en/of ablatie

mini-J sternotomie totaal
minimaal 
invasief sternotomie totaal

2012 36 24 60 60% 2012 35 67 102 34%

2013 38 30 68 56% 2013 40 37 77 52%

2014 38 26 64 59% 2014 56 31 87 64%

2015 25 32 57 44% 2015 50 50 100 50%

2016 38 11 49 78% 2016 61 69 130 47%

minimaal invasieve aortaklepchirurgie
minimaal invasieve mitralisklepchirurgie
robotic MIDCAB
klassieke sternotomie
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11. Verwijspatroon  

In het kader van de geplande verandering in zorgorganisatie werden er vorig jaar de eerste 
stappen gezet naar een cardiologisch en hartchirurgisch netwerk binnen de regio Mechelen/
Duffel, Lier, Bornem en Bonheiden. Op 14 maart 2017 werd reeds een eerste 
intentieverklaring tot samenwerking ondertekend tussen bovenvermelde diensten. Op deze 
manier wensen wij onze regio blijvend te kunnen verzekeren van een kwalitatieve zorg door 
onze expertise te bundelen. 
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Imeldaziekenhuis
externe verwijzers
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12. Sterftecijfers en koppeling met euroSCORE 

De redenen waarom we deze cijfers openbaar maken, zijn u inmiddels bekend en onze 
inzichten hieromtrent zijn principieel ongewijzigd:  
1. Interne kwaliteitscontrole: waar staan we, wat kan er verbeterd worden, waar zitten de 
zwakke punten, waar zitten de sterke punten, ... 
2. Objectieve en duidelijke informatie verstrekken van de kwaliteit van ons handelen aan alle 
geïnteresseerde partijen, inclusief beleidsmakers en overheden zoals RIZIV en FOD 
Volksgezondheid en Leefmilieu.   
3. Andere instanties zoals ICURO / Zorgnet Vlaanderen tot op Europees niveau eHealth, 
willen het belang van kwaliteit gaan objectiveren en zullen in de toekomst 
kwaliteitsindicatoren naar voren brengen: 
- om een transparante controle aan te bieden aan de verwijzers, zowel specialisten als 
huisartsen  
- als stimulans voor identieke landelijke specialismen en andere specialismen binnen en 
buiten ons eigen ziekenhuis om hun resultaten en cijfers op gelijkaardige wijze openbaar te 
maken omdat we van mening zijn dat er een absolute en dringende behoefte is om kwaliteit 
te gaan meten i.p.v. deze slechts mondeling te verkondigen 

Wij monitoren constant onze resultaten en dienen op vrijwillige basis onze klinisch-
chirurgische data in bij de BACTS. Onze cijfers zijn gebaseerd op een analyse van de 
resultaten van de cardiochirurgische ingrepen verricht van 1 januari tot en met 31 december 
2016. Daarbij hebben we ons gebaseerd op twee duidelijk meetbare en objectieve 
parameters: enerzijds de euroScore en anderzijds de operatieve sterfte van de patiënt na de 
ingreep (niet beperkt tot mortaliteit binnen de 30 dagen). Beide worden hieronder bondig 
toegelicht. 

1. De euroScore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) 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, enz.  De euroScore 
varieert van 0 (wat neerkomt op 0% risico op sterfte) tot 100 (wat betekent 100% risico op 
sterfte). Er wordt steeds een additieve en een logistische euroScore berekend. De additieve 
is de meest eenvoudige terwijl de logistische (gebaseerd op logistische regressie) wellicht 
beter is voor hoog risico patiënten zoals gecombineerde ingrepen klep-coronairen. Vanaf 
1/1/2012 wordt de geactualiseerde versie (euroScore II) toegepast. 
Over 2016 bedroeg onze gemiddelde additieve euroScore 6,6 (0 – 20), de gemiddelde 
logistische euroScore was 10,67 (0,5 – 85,44) en de gemiddelde euroScore II bedroeg 4,46 
(0 – 65,82). Dit illustreert een behoorlijke “zware” patiëntengroep (bv. een 64-jarige patiënt 
die een CABG moet ondergaan zonder comorbiditeit heeft slechts een additieve euroScore 
van 1%, een logistische van 1,2% en een euroScore II van 0,56%). 

2. De operatieve sterfte is de operatieve mortaliteit of per definitie het al of niet overlijden 
gedurende de initiële hospitalisatie (onbeperkt in tijd) of nadien binnen de 3 maanden voor 
ontslagen patiënten voor zover ons bekend. Dit is een objectief en duidelijk gegeven dat 
internationaal aanvaard wordt als standaard, het is een direct meetbaar eindpunt. Er 
overlijden ook patiënten na hun ontslag en we zijn helaas niet altijd op de hoogte van dit 
gebeuren.  

In 2016 bedroeg, voor de totale groep, inclusief urgenties, de postoperatieve sterfte 3,5%. 
De mortaliteit bij de electieve ingrepen bedraagt slechts 1,1%. 
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Overzichtstabel EuroSCORE I-II en mortaliteit 

additieve logistische euroscore II
geobserv. 
mortaliteit

geobserv. 
mortaliteit 

(excl.urgent)

totaal 6,60 10,67 4,46 3,5% 1,1%

zuiver CABG 4,13 4,86 1,80 1,2% 0,6%

zuiver AVR 7,49 11,26 3,29 0,0% 0,0%

zuiver MVP/R 6,29 9,11 3,35 1,1% 0,5%

MVP/R + ablatie 6,75 8,75 2,78 0,0% 0,0%

CABG + klep 7,93 13,50 5,77 1,7% 1,1%

twee kleppen en meer 8,81 15,18 7,36 1,6% 1,1%
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geobserveerd
additieve
logistieke
Euroscore II
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13. Morbiditeitscijfers 

We hebben geopteerd om een beperkte morbiditeitsanalyse uit te voeren. Vooral de 
onmiddellijke peri-operatieve morbiditeit zoals nierinsufficiëntie, revisie voor bloeding, 
sternitis en cerebro-vasculaire events werden opgevolgd. 

Nierinsufficiëntie: 
Het aantal postoperatieve nierinsufficiënties is sterk gedaald naar 0,9%; twee patiënten 
waren pre-operatief reeds gekend met chronische nierinsufficiëntie, terwijl de nierfunctie van 
de 2 andere patiënten recupereerde na 3 en 5 dagen CVVH. 

Revisie wegens bloeding: 
Ook het aantal revisies wegens bloeding daalde tot 1%, een historisch laag cijfer, ondanks 
het continueren van de anti-aggregantia.  

Sternitis: 
Drie patiënten moesten behandeld worden voor sternitis. Geen enkele patiënt overleed aan 
de gevolgen van deze complicatie. 

Stroke: 
Wat betreft het stroke risico scoren we in de totale populatie bijzonder laag.  Op de totale 
groep, hebben we slechts 6 patiënten (1,32%) met een postoperatief CVA. Hiervan overleed 
één patiënt en behield 6 maand postoperatief één patiënt restletsels.    
Wat betreft de diabetespatiënten met geïsoleerde CABG registreerden wij geen strokes. 
Deze cijfers scoren beter dan de stroke incidentie in de Freedom-studie* waar men bij 
diabetes patiënten een stroke incidentie post-op registreerde van 5,2%  Mogelijk vormt de 
rigoureuze screening van carotislijden in het klinisch zorgpad en het peroperatieve 
management hiervoor de reden. 

       

* De Freedom-studie (een gerandomiseerde studie van 2005 tot 2010 bij 1900 patiënten verspreid over 140 
internationale centra) kwam tot de conclusie dat bij diabetici met drietakslijden CABG een betere outcome had wat 
betreft mortaliteit en myocardinfarct dan PCI, maar slechter scoorde wat betreft stroke (5,2% in de CABG-groep 
tegenover 2,4% in de PCI-groep). 
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14. Besluit 

In het 25ste jaar van het bestaan van ons hartcentrum is het totaal aantal hartoperaties 
gestegen met 6% t.o.v. 2015. Ook het aantal devices is gestegen nadat het over de voorbije 
jaren nagenoeg constant bleef. 
Voornamelijk het aantal geïsoleerde CABG’s is in vergelijking met andere hartcentra laag, 
terwijl het aantal klepoperaties, al dan niet gecombineerd met CABG beduidend hoger ligt.  
In 2016 kende ons programma minimaal invasieve chirurgie, zowel voor de mitralisklep (Port 
Access) als de aortaklep, een stijging in volume. De port-access technologie laat ons 
trouwens ook toe om complexe redo-situaties beter te behandelen. 
We zien ook een duidelijke toename in de zwaarte van de pathologie gecorreleerd met de 
euroSCORE.  In vergelijking met de nationale database en de Europese database liggen de 
mortaliteitscijfers lager dan het Belgisch en Europees gemiddelde. Qua morbiditeit  zijn onze 
cijfers voor revisie en postoperatieve dialyse beduidend lager dan de internationale 
gegevens.  De incidentie van postoperatieve permanente stroke ligt bijzonder laag, beneden 
1%. 

Het jaar 2016 was zowel in volume als in mortaliteit en morbiditeit een uitzonderlijk positief 
jaar. Dit volume, inclusief de toename over de laatste drie jaar van 27% werd gerealiseerd 
binnen dezelfde operatiezaal faciliteit met dezelfde verpleegkundige bestaffing. Dit was dan 
ook enkel mogelijk door de inzet van het volledige ok-team. Het is duidelijk dat de 
bestendiging van dit volume, laat staan de toename ervan in 2017 moeilijk zal zijn binnen de 
huidige context. Sinds maart 2017 kregen wij extra operatietijd wat het geloof van onze 
directie in ons project kracht bijzet. Wij zullen blijven inzetten om onze organisatie te 
optimaliseren en dit ondanks de onzekerheden door de wijzigende ziekenhuisfinanciering. Zo 
hopen wij ook de volgende 25 jaar deze kwaliteit op een patiëntvriendelijke manier verder te 
kunnen aanbieden. 

De resultaten weergegeven in dit jaarrapport 2016 waren alleen maar mogelijk dankzij een 
doorgedreven teamspirit tussen alle betrokken partijen, beginnende met de preoperatieve 
selectie door onze verwijzende collega’s,  de peroperatieve benadering (anesthesie, perfusie 
en toegewijd operatiezaalpersoneel) en de post operatieve zorg op Intensieve Zorgen en de 
afdeling, inclusief de cardiale revalidatie intern en extern.  
Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar het secretariaat en logistieke diensten. Gezien de  
ouder wordende populatie is de groep van sociaal verpleegkundigen steeds belangrijker voor 
het zoeken naar oplossingen in verband met familiale hulp en nazorg, hun hulp wordt dan 
ook erg geapprecieerd. 

We denken dan ook dat het van het allergrootste belang is om deze teamworking te 
bestendigen. De wekelijks patiëntenbesprekingen binnen het hartteam, het overleg tussen 
de cardiologen van de verwijzende ziekenhuizen en het transmurale overleg resulteren in 
een optimale kwaliteitszorg voor onze patiënten.   

Tot slot dienen wij als chirurgen erg dankbaar te zijn dat we kunnen werken met een zeer 
geïnspireerde groep perfusionisten. Zij houden naast hun hoofdtaak ook alle gegevens van 
onze patiënten nauwlettend bij.  Zo kunnen ze ons op elk moment feedback geven over onze 
eigen resultaten en hebben dan ook een zeer belangrijke hand in het maken van dit 
overzicht. Een welgemeend dankwoord is dan ook op zijn plaats. 
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Lijst met afkortingen 

AVR: Aortic Valve Replacement  
BACTS: Belgian Association for Cardio-Thoracic Surgery  
CABG: Coronary Artery Bypass Grafting  

EACTS: European Association for Cardio-Thoracic Surgery  
ECLS: Extra Corporeal Life Support 
ECMO: Extra Corporeal Membrane Oxygenation  

euroSCORE: European System for Cardiac Operative Risk Evaluation  
IABP: Intra Aortic Balloon Pump  
ICU: Intensive Care Unit  

LIMA: Left Internal Mammary Artery  
LV: linker ventrikel  
MVP: Mitral Valve Plasty  

MVR: Mitral Valve Replacement  
PFO: Patent Foramen Ovale  

RIMA: Right Internal Mammary artery  
SCAAR: Supracoronary Aorta Ascendens Replacement 
TVP: Tricuspid Valve Plasty  

TVR: Tricuspid Valve Replacement  

Appendix 

Freedom study: 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1211585 

Fotocredits 

Peter De Mulder (peterdemulder@telenet.be) 

Contactgegevens 

Secretariaat cardiovasculaire heelkunde Imeldaziekenhuis 
Imeldalaan 9 – 2820 Bonheiden    -   015/50.61.97   -    cardvascthorchir@imelda.be 
www.hartchirurgie.be 

Verantwoordelijke uitgever 

Luc Haenen  
Imeldalaan 9 2820 Bonheiden 
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