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Uitgebreide specificaties 
 

Bloedingscomplicatie 

Bloedingen worden naar gelang hun ernst ingedeeld volgens de gestandaardiseerde Bleeding Academic 
Research Consortium (BARC) classificatie. De volgende categorieën worden onderscheiden: 

 BARC type 1: bloeding waarvoor patiënt geen medische hulp zoekt en welke geen verdere actie, 
follow-up of behandeling behoeft.  
 

Voor de NHR worden enkel bloedingen geregistreerd vanaf BARC type 2. 

 BARC type 2: elke zichtbare bloeding die niet in categorie 3 tot en met 5 valt, maar wel voldoet aan 
tenminste één van volgende criteria: 

o vereist niet-chirurgische, medische behandeling door een zorgverlener, en/of 
o leidt tot ziekenhuisopname of extra behandeling, en/of 
o vereist medische nazorg of evaluatie. 

 BARC type 3a: elke zichtbare bloeding gepaard gaande met 2 tot 3 mmol/l hemoglobine daling en/of 
bloedtransfusie. 

 BARC type 3b: elke zichtbare bloeding gepaard gaande met ≥3 mmol/l hemoglobine daling en/of 
harttamponade en/of bloeding die chirurgische interventie vereist (uitgezonderd tanden, neus, huid 
en hemorroïden) en/of toediening van vasoactieve intraveneuze medicatie. 

 BARC type 3c: intracraniële bloeding (uitgezonderd microbloeding of hemorragische transformatie) 
en/of intra-oculaire bloeding. 

 BARC type 4: CABG-gerelateerde bloeding met ofwel peri-operatieve intracraniële bloeding binnen 
48h en/of re-sternotomie voor hemostase en/of transfusie ≥5 eenheden volbloed of packed cells 
binnen 48h en/of thoraxdrainproductie ≥2l binnen 24h. 

 BARC type 5a: waarschijnlijk fatale bloeding zonder bevestiging bij autopsie of beeldvorming. 
 BARC type 5b: bewezen fatale bloeding door middel van autopsie of beeldvorming. 

 

Bronvermelding: 

 Mehran R, Rao SV, Bhatt DL et al. Standardized bleeding definitions for cardiovascular clinical trials: a 
consensus report from the Bleeding Academic Research Consortium. Circulation 2011; 123: 2736-
2747. PMID 21670242. 

 

CHA2DS2-VASc score 

Stratificatiescore op een schaal van 0 tot en met 9, gebaseerd op leeftijd, geslacht en het voorkomen van 
hartfalen, hypertensie, diabetes, cerebrovasculaire aandoeningen en vaatlijden. De score geeft een inschatting 
van het risico op trombo-embolische complicaties bij atriumfibrilleren.  

 

 Risicofactor Score 

C Congestief hartfalen/linker kamer dysfunctie 1 

H Hypertensie 1 

A2 Leeftijd ≥75 jaar 2 

D Diabetes mellitus 1 

S2 CVA/TIA/trombo-embolie 2 

V Vaatlijden 1 

A Leeftijd 65-74 jaar 1 

Sc Vrouwelijk geslacht 1 
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Bij het tot stand komen van deze stratificatiescore werd uitgegaan van de volgende definities: 

 Hartfalen: aanwezigheid van tekenen of symptomen van ofwel rechter- (verhoogde centraal veneuze 
druk, hepatomegalie, oedeem) ofwel linker- (inspanningsafhankelijke kortademigheid, hoesten, 
vermoeidheid, orthopnoe, paroxysmale nachtelijke dyspnoe (als orthopnoe dan ook dyspnoe), 
cardiomegalie, crepitaties, gallop ritme, pulmonale veneuze congestie) hartfalen of beiden. Deze 
tekenen of symptomen zijn bevestigd door middel van (non)invasieve methoden welke objectief 
aantonen dat er cardiale dysfunctie is. 

 Hypertensie: Systolische bloeddruk ≥140 mmHg en/of diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg gemeten 
gedurende 2 of meer opeenvolgende momenten, onder rustomstandigheden, en/of actueel gebruik 
van antihypertensieve medicatie. 

 Diabetes mellitus: zie definitie diabetes mellitus. 
 CVA: zie definitie CVA. 
 TIA: Focale neurologische symptomen die zijn vastgesteld door een neuroloog, welke korter duren dan 

24 uur (<24 uur). 
 Trombo-embolie: Trombo-embolie is gedefinieerd als een ischemisch CVA, perifere embolie (een 

trombo-embolisch event buiten de hersenen, hart, ogen en longen), of pulmonaire embolie. 
 Vaatlijden: Eerdere myocardinfarct, angina pectoris, PCI of CABG. De aanwezigheid van één of meer 

van volgende aandoeningen: intermitterende claudicatio, voorgeschiedenis van chirurgische of 
percutane interventie van abdominale aorta of onderste ledematen, abdominale of thoracale 
vaatheelkundige chirurgie, arteriële of veneuze trombose. 

 

Bronvermelding:  

 Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R et al. Refining clinical risk stratification for prediction stroke and 
thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the EuroHeart Survey 
on atrial fibrillation. Chest 2010; 137: 263-272. PMID 19762550. 

 Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the task force 
for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2010; 31: 
2369-2429. PMID 20801924. 

 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus gediagnosticeerd voorafgaande aan de interventie wordt gekarakteriseerd door chronische 
hyperglycaemie waarbij één van de onderstaande criteria wordt aangetoond: 

 Nuchter plasmaglucosespiegel ≥ 7,0 mmol/l (≥ 126 mg/dl) 
 Plasmaglucose ≥ 11,1 mmol/l (≥ 200 mg/dl) twee uur na inname van 75g orale glucose als in de 

glucosetolerantietest (plasmaglucose meting dient niet plaats te vinden ten tijde van of kort na een 
glucose infuus) 

 Symptomen van hyperglycaemie en terloops gemeten plasmaglucose ≥ 11,1 mmol/l (≥ 200 mg/dl) 
(plasmaglucose meting dient niet plaats te vinden ten tijde van of kort na een glucose infuus) 

 Geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c) ≥ 6,5% 
 

Bronvermelding: 

 American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2013; 
36 (Suppl 1): S67-S74. PMID 23264425. 

 Rydén L, Grant P, Anker SD et al. ESC guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases 
developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2013; 34: 3035-3087. PMID 23996285. 
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HAS-BLED score 

Stratificatiescore op een schaal van 0 tot en met 9, gebaseerd op leeftijd, alcoholgebruik en het voorkomen van 
hypertensie, nierinsufficiëntie, leverfalen, eerdere beroertes, eerdere bloedingen, medicatiegebruik en 
onstabiele of hoge INRs. De score geeft een inschatting van het risico op majeure bloedingen bij 
atriumfibrilleren.  

 

 Risicofactor Score 

 Hypertension (Uncontrolled, >160 mmHg systolic) 1 

 Renal disease (Dialysis, transplant, Cr >2.26 mg/dL or >200 
µmol/L) 

1 

 Liver disease (Cirrhosis or bilirubin >2x normal with 
AST/ALT/AP >3x normal) 

1 

 Stroke history 1 

 Prior major bleeding or predisposition to bleeding 1 

  Labile INR (Unstable/high INRs, time in therapeutic range 
<60%) 

1 

 Age >65 1 

 Medication usage predisposing to bleeding (Aspirin, 
clopidogrel, NSAIDs) 

1 

 Alcohol use (≥8 drinks/week) 1 

   

 

Bronvermelding: 

 https://www.mdcalc.com/has-bled-score-major-bleeding-risk  
 

Mitralisklepinsufficiëntie 

In geval van insufficiëntie van de mitralisklep functioneert het sluitmechanisme van de hartklep onvoldoende, 
waardoor er tijdens de contractiefase van de linkerhartkamer (systole) een gedeelte van het bloed terug lekt 
naar de linkerboezem. De mitralisklep is een complex apparaat, bestaande uit linkeratrium, annulus, 
klepbladen, chordae, papillairspieren en linkerventrikel myocardium. Indien er afwijkingen bestaan in één of 
meerdere van deze componenten, kan er een insufficiëntie optreden. 

De ernst van mitralisklepinsufficiëntie wordt bepaald volgens de echocardiografische criteria, zoals vermeld in 
het richtlijndocument van de European Society of Cardiology (zie bronvermelding). Omdat er verschillende 
nomenclatuur in den lande gebruikt wordt, onderscheiden we de volgende equivalenten: 

 

Ernst 

geen/milde mitralisklepinsufficiëntie  

matige mitralisklepinsufficiëntie 

ernstige mitralisklepinsufficiëntie 

 

 Milde Matige Ernstige 

Mitralisklep morfologie Normaal/abnormaal Normaal/abnormaal Flail/ruptuur 

Jet grootte Klein, centraal Gemiddeld Zeer groot 

Flowconvergentie zone Geen of klein Gemiddeld Groot 

Continuous-wave (CW) 
signaal van MR jet 

Zwak/parabolisch Dicht/ronde top Dicht/spitse top 

Vena Contracta breedte 
(mm) 

< 3 3 ≤ VC < 7 ≥ 7 (> 8 voor biplane) 

https://www.mdcalc.com/has-bled-score-major-bleeding-risk


NHR Handboek Uitgebreide Specificaties - versie 22.1.0  -  Uitgebreide specificaties  8 

 

Pulmonary vein (PV) 
flow 

Systolisch dominant Systolisch blunting Systolische flow reversal 

Mitralisinstroom A-top dominant Variabel E top dominant (> 1,5 
cm/s) 

Time velocity integral 
(TVI) mitralis/TVI aorta 

< 1 1-1,4 > 1,4 

Effective regurgitant 
orifice area (EROA) 
(mm2) 

< 20 20-40 ≥ 40 

 

Indien de oude gradering (graad I t/m graad IV) wordt gehanteerd, dan wordt de onderstaande hercodering 
geadviseerd: 

Geen/milde mitralisklepinsufficiëntie = graad I 

Matige mitralisklepinsufficiëntie = graad II 

Ernstige mitralisklepinsufficiëntie = graad III + graad IV 

 

Bronvermelding:  

 Lancellotti P, Moura L, Pierard LA et al. European Association of Echocardiography recommendations 
for the asessment of valvular regusgitation. Part 2: mitral and tricuspid regurgitation (native valve 
disease). Eur J of EchocardiographyJ 2010; 11: 307-332. 

 

(modified) European Heart Rhythm Association (EHRA) score  

De (modified) EHRA score geeft een inschatting van de ernst van de Atriumfibrilleren-gerelateerde symptomen 
en kan worden gebruikt ter evaluatie van de gedane interventie (ex. herstellen van sinusritme middels 
cardioversie).  
 
 

Modified EHRA score Symptomen Omschrijving 

1 Geen Er zijn geen AF-gerelateerde klachten 

2a Mild De algemene dagelijkse levensverrichtingen worden niet 
belemmerd door AF-gerelateerde klachten 

2b Matig De algemene dagelijkse levensverrichtingen worden niet 
belemmerd door AF-gerelateerde klachten, maar is wel verontrust 
over de AF-gerelateerde klachten.  

3 Ernstig De algemene dagelijkse levensverrichtingen worden belemmerd 
door AF-gerelateerde klachten 

4 Invaliderend De algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn vanwege AF-
gerelateerde klachten gestaakt.  

AF = atriumfibrilleren 
AF-gerelateerde klachten = vermoeidheid en kortademigheid bij inspanning, minder vaak voorkomend: 
hartkloppingen en pijn op de borst klachten.  

   

Bronvermelding:  

 Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation 
developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; 37: 2893-2962. 
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Myocardinfarct 

Stijging en/of daling van een of meerdere cardiale biomarkers (bij voorkeur troponine) met ten minste 
één waarde boven het 99e percentiel van de bovengrens waarbij tenminste één van de volgende 
symptomen aanwezig is: 

 Symptomen passende bij ischemie (pijn op de borst; misselijkheid/braken/transpiratie; 
kortademigheid t.g.v. linkerkamerfalen; duizeligheid/lichthoofdigheid/syncope), en/of 

 Nieuwe significante ST-segment of T-golf afwijkingen of bundeltakblok, en/of 

 Ontwikkelen van pathologische Q-golven op het elektrocardiogram, en/of 

 Met beeldvorming aangetoond nieuw verlies van viabel myocardweefsel of nieuwe 
wandbewegingsstoornissen, en/of 

 Identificatie van intracoronaire trombus bij angiografie of autopsie. 
 
Speciale situaties (waaronder het periprocedurele infarct) zijn: 

 Myocardinfarct binnen 48 uur na PCI (type 4 myocardinfarct): 
(voor diagnose van een myocardinfarct ná 48 uur is de algemene definitie van toepassing) 
De waarde van het troponine moet >5 keer de bovengrens van normaal (99e percentiel) zijn (indien 
de uitgangswaarde van het troponine normaal was) óf de waarde van het troponine moet >20% 
stijgen ten opzicht van de uitgangswaarde (indien de uitgangswaarde van het troponine verhoogd 
is) waarbij tevens één van volgende symptomen: 

a. Pijn op de borst gedurende ≥20 minuten 
b. ST-segment afwijkingen passende bij ischemie of nieuwe pathologische Q-golven 
c. Angiografisch bewijs voor verminderde flow in één der kransslagaders 
d. Met beeldvorming aangetoond nieuw verlies van viabel myocardweefsel of nieuwe 

wandbewegingsstoornissen 

 Myocardinfarct binnen 48 uur na CABG (type 5 myocardinfarct): 
(voor diagnose van een myocardinfarct ná 48 uur is de algemene definitie van toepassing) 
De waarde van het troponine moet >10 keer de bovengrens van normaal (99e percentiel) zijn (indien 
de uitgangswaarde van het troponine normaal was) waarbij tevens één van volgende symptomen: 

a. Nieuwe pathologische Q-golven of linkerbundeltakblok 
b. Angiografisch bewijs voor nieuwe occlusie van graft of natieve kransslagader 
c. Met beeldvorming aangetoond nieuw verlies van viabel myocardweefsel of nieuwe 

wandbewegingsstoornissen 

 Overlijden aan cardiale oorzaak zonder beschikbare biomarkers: 
nieuwe pijn op de borst of nieuwe ST-elevatie volstaat voor de diagnose van myocardinfarct. 

 Herinfarct: 
heeft betrekking op een acuut myocardinfarct binnen 28 dagen na een eerder acuut myocardinfarct. 
Indien de uitgangswaarde van het troponine verhoogd is, dient er een stijging van >20% plaats te 
vinden. Voor wat betreft de electrocardiografische bevindingen, gelden enkel ST-elevatie ≥0.1 mV of 
nieuwe pathologische Q-golven als criterium (en dus niet ST-depressie of nieuw linkerbundeltakblok). 

 
Bronvermelding: 

 Cannon CP, Battler A, Brindis RG et al. American College of Cardiology key data elements and 
definitions for measuring the clinical management and outcomes of patients with acute coronary 
syndromes. J Am Coll Cardiol 2001; 38: 2114-2130. PMID 11738323.  

 Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 
2012; 33: 2551-2567. PMID 22922414. 

 

Non-ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) 

Stijging en/of daling van een cardiale biomarker (bij voorkeur troponine) met ten minste één waarde boven het 
99e percentiel van de bovengrens waarbij tenminste één van de volgende symptomen aanwezig is: 

 symptomen passende bij ischemie (pijn op de borst; misselijkheid/braken/transpiratie; 
kortademigheid t.g.v. linker kamer falen; duizeligheid/lichthoofdigheid/syncope), en/of 

 nieuwe significante ST-segment depressie, T-golf afwijkingen of bundel tak blok, en/of 
 ontwikkelen van pathologische Q-golven op het elektrocardiogram, en/of 
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 met beeldvorming aangetoond nieuwe verlies van viabel myocardweefselmyocardinfarct of nieuwe 
wandbewegingsstoornissen, en/of 

 identificatie van intracoronaire trombus bij angiografie of autopsie. 
NB: instabiele angina pectoris = symptomen passende bij ischemie (pijn op de borst; 
misselijkheid/braken/transpiratie; kortademigheid t.g.v. linker kamer falen; 
duizeligheid/lichthoofdigheid/syncope) 

 

Bronvermelding: 

 Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 
2012; 33: 2551-2567. PMID 22922414. 

 

Staged procedure 

Een staged procedure is een geplande revascularisatie. Deze revascularisatie is onderdeel van het 
behandelplan. Hierbij worden de volgende kenmerken gehanteerd: 

 De intentie om gestageerd te behandelen is gedocumenteerd, voorlopig of definitief, voorafgaand of 

binnen 24 uur na de eerste behandeling. 

 De procedure wordt uitgevoerd binnen het tijdsframe van het vooropgestelde behandelplan. 

 Stabiliteit van de symptomen is vereist tussen de eerste en volgende procedure(s), omdat acute 

ischemie (incl. verergering van de angina pectoris) zou de interventie diskwalificeren als een staged 

procedure.   

 Bronvermelding: 

 Afgeleid van: Spitzer E, McFadden E, Vranckx P, et al. Defining Staged Procedures for Percutaneous 
Coronary Intervention Trials: A Guidance Document. JACC Cardiovasc Interv 2018;11:823-832. 

 

ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) 

Stijging en/of daling van cardiale biomarkers (bij voorkeur troponine) met tenminste één waarde boven het 99e 
percentiel van de bovengrens met tenminste één van de volgende: 

 symptomen passende bij ischemie (pijn op de borst; misselijkheid/braken/transpiratie; 
kortademigheid t.g.v. linker kamer falen; duizeligheid/lichthoofdigheid/syncope), en/of 

 nieuwe significante ST-segment elevatie van het J-punt in 2 opeenvolgende leads van ≥ 0,1 mV; dit 
geldt voor alle leads behalve V2-V3, voor deze leads gelden als grenswaarde: ≥0,2 mV (man ≥40 jaar), 
≥0,25 mV (man <40 jaar) en ≥0,15 mV (vrouw), en/of 

 ontwikkelen van pathologische Q-golven op het elektrocardiogram, en/of 
 met beeldvorming aangetoond nieuwe verlies van viabel myocardweefsel of nieuwe 

wandbewegingsstoornissen, en/of 
 identificatie van intracoronaire trombus bij angiografie of autopsie. 

 

Bronvermelding: 

 Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 
2012; 33: 2551-2567. PMID 22922414. 

 

Type atriumfibrilleren 

Paroxysmaal atriumfibrilleren:  
Hieronder vallen:  

 AF episoden die spontaan eindigen, in de meeste gevallen binnen 48 uur. Sommige AF episoden 
continueren tot en met 7 dagen (≤ 7 dagen).  

 AF episoden die binnen 7 dagen (≤ 7 dagen) gecardioverteerd worden. 
 

Persisterend atriumfibrilleren:  
Hieronder vallen: 
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 Continue atriumfibrillatie die langer duurt dan 7 dagen (> 7 dagen).  
 AF episoden die na 7 dagen (> 7 dagen) beëindigd worden door cardioversie, hetzij met medicijnen of 

met direct current (DC) cardioversie. 
 

Langdurig persisterend atriumfibrilleren: continue atriumfibrillatie die langer duurt dan 12 maanden (> 12 
maanden) op het moment dat er wordt besloten om een ritmecontrole strategie toe te passen.  
 
Permanent atriumfibrilleren: (continue), geaccepteerd atriumfibrilleren (door patient en arts). Ritmecontrole 
wordt niet nagestreefd. Indien dat wel wordt nagestreefd, dan verandert de classificering naar langdurig 
persisterend atriumfibrilleren.  

 

NB: AF episode = een gedocumenteerde continue AF episode van minstens 30 s op Holter, 12 kanaals-ECG of 
>24u atrial high-rate episode (AHRE) gedetecteerd door cardiac device.  
NB: Indien de patiënt zowel paroxysmale als persisterende AF episoden heeft, dan wordt de patiënt als 
persisterend geclassificeerd. 
 

Bronvermelding:  

 Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation 
developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; 37: 2893-2962. 

 

Vasculaire complicatie 

Major vasculaire complicatie:  

 Elke aortadissectie, aortaruptuur, annulusruptuur, linker- of rechterventrikelperforatie, of een nieuwe 
apicale aneurysma / pseudoaneurysma OF 

 Incisie of incisie-gerelateerde vasculaire schade (dissectie, stenose, perforatie, ruptuur, arterioveneuze 
fistel, pseudoaneurysma, hematoom, onomkeerbaar zenuwletsel, compartiment syndroom, falen van 
het apparaat waarmee geprobeerd wordt de bloeding percutaan tot staan te brengen) die tot de 
dood, levensbedreigende of ernstige bloedingen (BARC type 3 of hoger), viscerale ischemie, of 
neurologische stoornissen leidt OF 

 Distale embolisatie (non-cerebraal) van een vasculaire bron waarbij operatie noodzakelijk is of 
resulterend in amputatie of onomkeerbare schade van een eindorgaan OF 

 Het plaatsvinden van een niet-geplande endovasculaire of chirurgische ingreep geassocieerd met de 
dood, grote bloedingen, viscerale ischemie of neurologische stoornissen OF 

 Elke nieuwe ipsilaterale ischemie in de onderste extremiteiten welke blijkt uit symptomen, lichamelijk 
onderzoek en / of verminderde of afwezige bloedtoevoer op het onderste extremiteitenangiogram OF 

 Chirurgie voor incisie-gerelateerde zenuwschade OF 
 Permanente door een incisielocatie-gebonden zenuwletsel 

 
Minor vasculaire complicatie: 

 Incisie of incisie-gerelateerde vasculaire schade (dissectie, stenose, perforatie, ruptuur, arterioveneuze 
fistel, pseudoaneuysma, hematoom, falen van het hulpmiddel waarmee geprobeerd wordt de 
bloeding percutaan te stelpen), welke niet tot de dood, levensbedreigende of grote bloedingen, 
viscerale ischemie, of neurologische stoornis leidt OF  

 Distale embolisatie behandeld met embolectomie en / of trombectomie en die niet leidt tot amputatie 
of onomkeerbare schade van een eindorgaan OF  

 Elke niet-geplande endovasculaire of chirurgische interventie die niet aan de criteria voor een 
belangrijke vasculaire complicatie voldoet OF  

 Vasculair herstel of de noodzaak voor vasculair herstel (via chirurgie, ultrasoundguided compressie, 
transkatheter-embolisatie, of stent-graft) 

 

 Bronvermelding: 
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 Kappetein AP, et al. Updated standardized endpoint definitions for transcatheter aortic valve 
implantation: the Valve Academic Research Consortium-2 consensus document. J Thorac Cardiovasc 
Surg 2013;145:6-23. 

 

 


