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Prognose en behandeling van tricuspidalisklepinsufficiëntie





TI is een onafhankelijke predictor voor mortaliteit!

Nath et al, JACC 2004 Feb 4;43(3):405-9





Topilsky et al, JACC 2019 Mar;12(3):433-442

Geïsoleerde TI is een belangrijke predictor voor mortaliteit



Mechanisme?



Gecorrigeerd voor RV functie blijft TI een onafhankelijke predictor voor 
mortaliteit

Chorin et al, Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2020; 21, 157–165 



Kunnen we inschatten welke patiënt een verhoogd risico heeft?



Nath et al, JACC 2004 Feb 4;43(3):405-9

Quantitatieve classificatie correleert met prognose



ERO correleert met prognose

Topilsky et al, JACC 2014 Dec;7(12):1185-94



Nieuwe categorieën van ernstige TI correleren met prognose

Santoro et al, Eur Heart J cardiovasc Imaging 2019 Sep 1;20(9):1035-1042



Onderliggende etiologie correleert met prognose

Santoro et al, Eur Heart J cardiovasc Imaging 2019 Sep 1;20(9):1035-1042



Behandeling van tricuspidalisklepinsufficiëntie

1. Medicamenteuze behandeling

2. Chirurgische behandeling

3. Transcatheterbehandeling



Medicamenteuze behandeling van TI

• Diuretica

• Aldosterone antagonist

• Behandeling voor pulmonale arteriële hypertensie

• Ritme controle



Aldosterone anagonist is meer effectief bij ascitesvocht

Perez-ayuso et al., J Am gastroenterology 1983; 84 (5), p961-968



Atriumfibrilleren zorgt voor dilatatie van de annulus

Utsunomiya et al, circ cardiovasc imaging 2017 Jan;10(1):e004897







Chirugische behandeling

Rogers et al, Circulation 2009;119:2718–2725



Historisch perspectief



Geïsoleerde tricuspidalischirurgie

• Hoge mortaliteit: 11% tijdens 
opname

• Nierfalen waarvoor dialyse: 
5%

• Pacemaker implantatie: 30%

Algahtani et al, J Am Heart Assoc. 2017;6:e007597



Gemiddelde leeftijd 55 jaar, maar…

• Nierfalen bij 23%

• Leverfalen bij 11%

• Niet-electieve chirurgie in 40%!

Algahtani et al, J Am Heart Assoc. 2017;6:e007597



Mortaliteit bij tricuspidalisklepchirurgie is hoog, omdat het een zieke 
patiëntenpopulatie betreft!

Kim et al, Circulation. 2009;120:1672–1678



Patiënten die concomitante chirurgie ondergaan hebben minder 
comorbiditeiten

Algahtani et al, J Am Heart Assoc. 2017;6:e007597



Concomitante tricuspidalisklepchirurgie geeft geen hogere 
mortaliteit…



… wanneer moeten we tricuspidalisklepinsufficiëntie concomitant 
corrigeren?



Matsunaga et al, Circulation 2005 Aug 30;112(9 Suppl):I453-7

TI neemt toe na herstel van MI



Predictoren van persisterende / progressieve TI na 
mitralisklepchirurgie

Matsuyama et al, Ann Thorac Surg. 2003 Jun;75(6):1826-8



Concomitante chirurgie bij ernstige TI voorkomt progressie

Desai et al, J Thorac Cardiovasc Surg 2013;146:1126-32



Behandeling vanaf matige TI heeft voordelen

Gammie et al, N Eng J Med 2022;386;327-39  



Concomitante tricuspidalis annuloplastiek op geleide van annulus
dimensie verbetert de klinische uitkomst

Dreyfus et al, Ann Thorac Surg 2005;79:127-32



Tricuspidalisklepschirurgie wordt steeds vaker gedaan…

Algahtani et al, J Am Heart Assoc. 2017;6:e007597



… maar blijft een vergeten ingreep!

• Bij mitraalklepchirurgie kreeg slechts 79% van de patiënten met ernstige TI 
concomitante tricuspidalisklepchirurgie. Slechts 39% van de patienten met 
matige TI werden behandeld. (2013-2014)

• Er wordt vaak te lang afgewacht, met name bij geïsoleerde TI.





Take home: 

• TI is een onafhankelijke voorspeller van mortaliteit

• Prognose wordt bepaald door onderliggende etiologie en ernst van TI

• Medicamenteuze behandeling zeer relevant

• Concomittante tricuspidalisklepchirurgie tijdens linkszijdige hartoperatie verbetert 
de prognose

• Mortaliteit van tricuspidalisklepchirurgie ligt hoog, met name door de zieke populatie 
die te laat geopereerd wordt




