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Datum 30 september 2020 
Betreft Standpunt Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met 

symptomatische ernstige aortaklepstenose (update) 
 
Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Hierbij zenden wij u het standpunt ‘Transcatheter aortaklepimplantatie bij 
patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose (update)’. 
 
Sinds 2011 behoort transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI) voor patiënten met 
symptomatische ernstige aortaklepstenose, bij wie een chirurgische behandeling 
een onaanvaardbaar hoog risico met zich mee zou brengen, tot het basispakket.  
 
Wij hebben beoordeeld of TAVI ook voor verzekerden met een weliswaar 
verhoogd, maar aanvaardbaar operatierisico voldoet aan het criterium van ‘de 
stand van de wetenschap en praktijk’. 
 
Wij concluderen dat er een extra subgroep is aan te wijzen voor wie TAVI 
meerwaarde kan hebben, namelijk patiënten met een hoog operatierisico. Voor 
patiënten met een laag of gemiddeld operatierisico is TAVI nog niet voldoende 
bewezen effectief. Om gepast gebruik van TAVI in de praktijk te bevorderen is er 
door Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse Vereniging voor 
Thoraxchirurgie een indicatiedocument opgesteld, waarin beschreven staat welke 
patiënten onder de hoog risicogroep vallen en dus in aanmerking komen voor 
TAVI.  
 
De kosteneffectiviteit van TAVI bij deze patiëntengroep is ongunstig. Om de 
kosteneffectiviteit te verbeteren zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. 
Ook gaat de NZa in gesprek met de beroepsgroep om het maximum tarief bij te 
stellen. Wij zullen dit nauw monitoren. 
 
Bijgaand vindt u een afschrift van het standpunt en de review van de 
kosteneffectiviteit. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Peter Siebers 
Plv. Voorzitter Raad van Bestuur 
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Samenvatting 

Het Zorginstituut concludeert dat transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI) bij 

patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose (AS) en een hoog 

operatierisico, die geselecteerd zijn op basis van het indicatiedocument van de 

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC) en de Nederlandse Vereniging voor 

Thoraxchirurgie (NVT), voldoet aan het wettelijk criterium ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’ en daarmee ten laste kan worden gebracht van het 

basispakket. Voor patiënten met een laag of gemiddeld operatierisico concludeert 

het Zorginstituut dat TAVI niet voldoet aan dit criterium. Bij deze indicatie is TAVI 

geen verzekerde basiszorg.   

 

TAVI is een minimaal invasief alternatief voor een chirurgische aortaklepvervanging 

(SAVR) bij patiënten met AS. Het Zorginstituut heeft in het verleden beoordeeld of 

TAVI bij deze patiënten tot het te verzekeren basispakket behoort. Tijdens de 

laatste beoordeling in 2011 werd geconcludeerd dat TAVI voor patiënten met een 

onaanvaardbaar hoog risico op overlijden als zij een operatie zouden ondergaan 

(ook wel ‘inoperabele patiënten’ genoemd, wat wil zeggen dat de kans om te 

overlijden binnen 30 dagen na een openhartoperatie geschat wordt op >50%) als 

effectieve zorg kan worden beschouwd en daarmee voldoet aan ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’. Dit betekent dat TAVI bij deze patiënten verzekerde zorg 

is. Voor patiënten met een weliswaar verhoogd, maar aanvaardbaar operatierisico is 

TAVI – zo was in 2011 de conclusie – geen verzekerde zorg. 

 

Het Zorginstituut bereikte het signaal dat er in de afgelopen jaren in Nederland een 

toenemend aantal patiënten behandeld is d.m.v. TAVI. Daarnaast is er sinds de 

laatste beoordeling in 2011 nieuwe literatuur verschenen en zijn de (inter)nationale 

richtlijnen aangepast. Dit vormde voor het Zorginstituut de aanleiding om te 

beoordelen of TAVI bij patiënten met een AS en een aanvaardbaar operatierisico 

voldoet aan het wettelijk criterium ‘de stand van de wetenschap en de praktijk’. 

 

De beroepsgroepen hebben aangegeven dat TAVI vanwege het minimaal invasieve 

karakter van de ingreep voordelen biedt t.o.v. SAVR met betrekking tot de kwaliteit 

van leven, het complicatierisico en de opnameduur. Het effect op sterfte en op de 

verbetering van symptomen van hartfalen zou ten minste gelijk  zijn aan SAVR. TAVI 

zou daarom meerwaarde hebben voor een bredere groep patiënten dan alleen de 

‘inoperabele patiënten’, en voor een bredere groep patiënten verzekerde zorg 

moeten zijn. Het Zorginstituut heeft beoordeeld of hier voldoende onderbouwing 

voor is. 

 

Er werden twee gerandomiseerde studies (RCT’s) uitgevoerd waarin TAVI 

vergeleken werd met SAVR onder patiënten met AS en een hoog operatierisico. 

Patiënten zijn tot 5 jaar na de ingreep gevolgd en uit deze studies komt naar voren 

dat TAVI in de eerste 5 jaar niet gepaard gaat met meer sterftegevallen dan SAVR. 

Patiënten die behandeld zijn met TAVI via de transfemorale benadering vertonen 

een betere kwaliteit van leven in de periode kort na de ingreep dan patiënten die 

een SAVR hebben ondergaan. Op de langere termijn (>6 maanden) is dit effect op 

kwaliteit van leven niet meer zichtbaar. Dit wijst op een sneller herstel na TAVI, 

maar na enkele maanden bevinden de patiënten die SAVR hebben ondergaan zich 

op hetzelfde kwaliteit van leven niveau. Qua complicaties leidt TAVI waarschijnlijk 

tot minder invaliderende of levensbedreigende bloedingen, maar tot meer ernstige 

vasculaire complicaties dan SAVR. Daarnaast wijzen de studies erop dat na TAVI 

meer pacemakerplaatsingen plaatsvinden t.o.v. SAVR. Voor wat betreft andere 
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complicaties (CVA’s, myocardinfarct, ernstige acute nierschade en endocarditis) 

kunnen op basis van de studies geen conclusies getrokken worden. Dit heeft onder 

andere te maken met de lage frequentie waarmee sommige complicaties voorkomen 

en de manier van rapporteren waardoor er veel onzekerheid is over de gevonden 

effecten.  

 

Uit de studies onder patiënten met een laag of gemiddeld operatierisico blijkt dat 

behandeling met TAVI op de korte termijn niet gepaard gaat met meer 

sterftegevallen dan SAVR, maar dat het onzeker is of dit ook geldt voor de langere 

termijn (>2 jaar). De resultaten met betrekking tot kwaliteit van leven en  

complicaties lijken erg op de hierboven beschreven resultaten in de patiëntengroep 

met een hoog operatierisico. 

 

Op basis van deze bevindingen concludeert het Zorginstituut dat voor de 

patiëntengroep met een hoog operatierisico geldt dat TAVI meerwaarde kan hebben. 

Dit geldt alleen voor die patiënten die in aanmerking komen voor transfemorale 

TAVI. Om gepast gebruik in de praktijk te bevorderen en tot zorgvuldige selectie 

van patiënten te komen, is het van het grootste belang dat de groep 

hoogrisicopatiënten nader wordt omschreven. Daarom hebben de beroepsgroepen in 

nauw overleg met het Zorginstituut een indicatiedocument opgesteld waarin 

duidelijk beschreven staat voor welke patiënten TAVI meerwaarde heeft t.o.v. SAVR.  

 

Voor patiënten met symptomatische ernstige AS en een laag of gemiddeld 

operatierisico is er grote onzekerheid over de effecten op de (middel)lange termijn. 

Aangezien deze patiëntengroep over het algemeen een langere levensverwachting 

heeft, zijn juist voor deze groep de lange termijn gegevens van groot belang. 

Daarom concludeert het Zorginstituut dat TAVI voor patiënten met een laag of 

gemiddeld operatierisico niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk .  

 

Naast een beoordeling van de effectiviteit, heeft het Zorginstituut ook een 

literatuuronderzoek naar de kosteneffectiviteit van TAVI gedaan. De resultaten 

hiervan zijn te vinden in separaat rapport genaamd ‘Review economische evaluaties 

van transcatheter aortaklepimplantatie bij operabele patiënten met symptomatische 

ernstige aortaklepstenose’ dd 16 juni 2020.1 Uit de review blijkt dat de 

kosteneffectiviteit van TAVI voor patiënten met een hoog operatierisico ongunstig is. 

Deze ongunstige kosteneffectiviteit van TAVI komt voort uit een een relatief 

beperkte winst in kwaliteit van leven na behandeling met TAVI, terwijl de prijs van 

de TAVI hoog is ten opzichte van SAVR (initiële behandelkosten 2017 op basis van 

declaratiedata: € 36.811 tegenover € 21.713), met name veroorzaakt door de prijs 

van de kleppen/klepsystemen. Recente declaratiegegevens en NZa tarieven laten 

zien dat de verkoopprijs van TAVI in de afgelopen periode is toegenomen, terwijl de 

beroepsgroepen hebben aangegeven dat de interventie naar hun mening juist 

steeds goedkoper uitgevoerd wordt, waarbij men onder andere een steeds kortere 

opnameduur na TAVI noemt. Kennelijk heeft dit in de onderhandelingen tot nu toe 

niet tot verlaging van de inkoopprijs gezorgd. Dit is met zorgverzekeraars 

besproken. Met hen is afgesproken dat zij dit in de toekomst meenemen bij hun 

inkoop. Ook de NZa is betrokken om bijstelling van het maximumtarief te 

bespreken.  

 

Behandelaren worden geacht TAVI gepast in te zetten tegen een gepast tarief. Het 

Zorginstituut zal jaarlijks evalueren of de afspraken met betrekking tot het gepast 

gebruik en het gepaste tarief adequaat zijn uitgevoerd. Daarbij zal onder andere 

gebruik gemaakt worden van de Nederlandse Hartregistratie (NHR), die daarvoor op 

                                                             

1
 Dit rapport is te vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl. 
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een aantal punten aangepast zal moeten worden. De beroepsgroepen hebben 

toegezegd hiervoor de benodigde stappen te zullen zetten. Indien de ondernomen 

acties niet tot de gewenste resultaten leiden, zullen vervolgstappen gezet worden. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Het Zorginstituut heeft in 2009 en 2011 beoordeeld of transcatheter 

aortaklepimplantatie (transcatheter aortic valve implantation, TAVI) bij patiënten 

met symptomatische ernstige aortaklepstenose (AS) tot het te verzekeren 

basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) behoort. TAVI is een minimaal 

invasief alternatief voor een chirurgische aortaklepvervanging. 

 

In het standpunt uit 2009 werd geconcludeerd dat TAVI geen zorg conform ‘de 

stand van de wetenschap en praktijk ’ is en dus niet valt onder het te verzekeren 

basispakket van de Zvw. In 2011 werd een nieuwe beoordeling gedaan en werd 

geconcludeerd dat TAVI voor verzekerden met een onaanvaardbaar hoog risico op 

overlijden in geval van een chirurgische aortaklepvervanging (i.e. ‘inoperabele 

patiënten’) inmiddels wel voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk ’ en 

bij die indicatie tot het basispakket behoort. Voor verzekerden met een weliswaar 

verhoogd, maar aanvaardbaar operatierisico is TAVI - zo was in 2011 de conclusie - 

geen verzekerde zorg. 

 

Het Zorginstituut bereikte het signaal dat er in de afgelopen jaren in Nederland een 

toenemend aantal patiënten behandeld is d.m.v. TAVI. Oftewel, er lijkt een 

verruiming van de medische indicatie te hebben plaatsgevonden.  

Ook de meest recente Europese en Amerikaanse multidisciplinaire richtlijnen en het 

Nederlandse indicatiedocument (2017) vermelden TAVI niet alleen bij inoperabele 

patiënten als behandeloptie, maar ook als alternatief voor chirurgische 

aortaklepvervanging.[1-3] Het signaal van indicatie uitbreiding tezamen met de 

aanpassing van de (inter)nationale richtlijnen vormen voor het Zorginstituut de 

aanleiding om te beoordelen of TAVI bij patiënten met een symptomatische ernstige 

AS en een aanvaardbaar operatierisico voldoet aan het wettelijk criterium ‘de stand 

van de wetenschap en de praktijk’. 

1.2 Centrale vraag 

De centrale vraag van dit standpunt is of TAVI bij patiënten met symptomatische 

ernstige AS die in aanmerking komen voor aortaklepvervanging2 voldoet aan ‘de 

stand van de wetenschap en praktijk ’. Is dit het geval, dan valt de interventie bij de 

genoemde indicatie onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. 

 

                                                             

2
 Gelet op het standpunt ‘Transcatheter aortaklepvervanging’ (Zorginstituut Nederland, 2011) behoort TAVI reeds 

tot de te verzekeren aanspraken bij patiënten die niet in aanmerking komen voor (chirurgische) aortaklepvervanging 

vanwege een onaanvaardbaar hoog operatierisico. Deze patiëntengroep wordt hier daarom buiten beschouwing 

gelaten. 
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2 Hoe toetst Zorginstituut Nederland? 

Een wettelijke taak van het Zorginstituut is om – op eigen initiatief of op verzoek – 

op basis van de regelgeving te verduidelijken of zorg al dan niet tot het te 

verzekeren basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Het maken van deze 

standpunten noemen wij ‘duiding van zorg’. 

 

In dit geval gaat het om een standpunt over de vraag of de te beoordelen 

interventie te scharen is onder de omschrijving van geneeskundige zorg. Verder 

moet worden getoetst of de interventie voldoet aan het criterium ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’. Voor de relevante wet- en regelgeving verwijzen wij naar 

bijlage 1. 

2.1 De procedure in vogelvlucht 

2.1.1  Beoordeling geneeskundige zorg 

Wij stellen allereerst vast of de te beoordelen interventie valt onder de omschrijving 

‘geneeskundige zorg’; is de interventie ‘zorg zoals medisch specialisten die plegen te 

bieden’? Om te beoordelen of zorg behoort tot de zorg die een bepaalde 

beroepsgroep pleegt te bieden, gaat het er om welke klachten/aandoeningen een 

bepaalde beroepsgroep behandelt en welke vormen van zorg men daarvoor in het 

algemeen aanbiedt. Met andere woorden: behoort de zorg tot het domein van een 

bepaalde beroepsgroep en rekent deze beroepsgroep de zorg tot zijn 

deskundigheidsgebied.3 

 

Toetsing aan ‘het plegen te bieden-criterium’ speelt in de beoordeling in de regel 

een ondergeschikte rol, omdat meestal duidelijk is resp. buiten twijfel staat dat de 

te beoordelen interventie tot het domein van één van de in het Besluit 

zorgverzekering genoemde beroepsgroepen behoort. Ook bij de beoordeling die in 

dit rapport aan bod komt, is dat het geval. 

2.1.2  Beoordeling ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 

Het draait in dit geval om de vraag of de interventie voldoet aan het andere 

vereiste, namelijk of het zorg is conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 

Kan de interventie bij de betreffende indicatie(s) als effectief worden beschouwd? 

 

Om dit te bepalen gaan wij na of het medische beleid (diagnostiek, behandeling), 

gelet op de gunstige en de ongunstige gevolgen ervan (bijwerkingen, veiligheid), 

leidt tot relevante (meer)waarde voor de patiënt in vergelijking met de 

standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling (de zogenoemde relatieve 

effectiviteit). Anders gezegd: vinden wij de ‘netto-toevoeging’ van de te beoordelen 

interventie in vergelijking met de al bestaande zorg een gewenste, relevante 

toevoeging en voldoende/groot genoeg, en hebben wij er voldoende vertrouwen in 

dat deze toevoeging ook daadwerkelijk optreedt? 

 

Onze werkwijze om ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ te beoordelen is 

uitgebreid beschreven in het rapport Beoordeling stand van de wetenschap en 

praktijk (geactualiseerde versie 2015).4 
                                                             

3
 Daarbij gaat het om het soort zorg en wat globaal het behandelaanbod inhoudt. Het plegen te bieden-criterium is 

niet bedoeld om te beoordelen of specifieke behandelingen (interventies) aangeboden worden en als effectief 

beschouwd worden. Dan draait het om een ander criterium, namelijk ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 

4
 Zorginstituut Nederland. Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk (geactualiseerde versie 2015). Diemen, 

15 januari 2015. Dit rapport is te vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl. 
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2.1.3  Beoordelingsstappen 

De beoordeling is gebaseerd op de principes van Evidence Based Medicine (EBM) en 

kent de volgende stappen: 

• Formuleren van de relevante vergelijking door het opstellen van een PICO; 

• Zoeken en selecteren van de evidence; 

• Samenvatten van de beschikbare gegevens uit literatuuronderzoek (de 

evidence) en beoordelen van de kwaliteit van de evidence; 

• Vaststellen eindbeoordeling. 

2.1.4  Welke partijen betrekken wij bij het beoordelingsproces? 

Wij hebben de beoordeling van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ van 

interventies ingebed in een proces, dat waarborgt dat de benodigde relevante input 

beschikbaar komt en dat een weloverwogen standpunt kan worden ingenomen. In 

beginsel worden professionals via hun wetenschappelijke verenigingen, 

patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars op verschillende momenten in het 

beoordelingstraject geconsulteerd.5 

 

Om ons te verzekeren van inbreng van actuele wetenschappelijke kennis en van 

ervaring met de medische praktijk, heeft ons instituut een Wetenschappelijke 

Adviesraad (WAR) in het leven geroepen. Deze is multidisciplinair samengesteld en 

bestaat uit externe, onafhankelijke leden met deskundigheid en ervaring op het 

terrein van assessment vraagstukken in de zorg. De WAR adviseert de Raad van 

Bestuur van ons instituut op basis van de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs 

en van de overige overwegingen/argumenten die naar haar inzicht een rol in de 

beoordeling spelen. De Raad van Bestuur weegt alle relevante informatie en 

formuleert op basis daarvan een standpunt over ‘de stand van de wetenschap en 

praktijk’. 

                                                             

5
 Zo nodig – afhankelijk van de te beoordelen interventie – zullen wij ook (koepels van) geneesmiddelen- en 

hulpmiddelenfabrikanten bij de beoordeling betrekken. 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 15 van 181 

3 De te beoordelen interventie en indicatie 

3.1 Achtergronden 

3.1.1  Aandoening en indicatiegebied 

Aortaklepstenose (AS) is een vernauwing van de aortaklep (valva aortae) die 

resulteert in een verminderde bloedsomloop en uiteindelijk in een afname van de 

hartfunctie (Figuur 1). De aortaklep bevindt zich aan de basis van de aorta, waar 

het zuurstofrijke bloed het hart verlaat en zorgt ervoor dat het bloed niet terug kan 

stromen naar de linkerhartkamer (ventrikel). De aortaklep bestaat bij de meeste 

mensen uit drie halvemaanvormige zakjes (slippen). Daarnaast bestaat er ook een 

pathologische variant met twee slippen (bicuspide aortaklep). AS is een langzaam 

progressieve aandoening, waarbij patiënten gedurende langere tijd asymptomatisch 

kunnen zijn.[4] Echter zal er na verloop van tijd progressieve aortaklepvernauwing 

plaatsvinden, met als gevolg linkerventrikelhypertrofie (LVH) en een trias van 

symptomen: inspanningstolerantie, flauwvallen (syncope) en pijn op de borst 

(angina). Vanaf het ontstaan van deze symptomen neemt het risico op overlijden 

sterk toe (zie ook Figuur 2).[5] Meestal wordt pas in deze fase de diagnose AS 

gesteld. De diagnose wordt in het algemeen gesteld en geclassificeerd aan de hand 

van een uitgebreid echocardiografisch onderzoek (waarbij de doorstroomsnelheid 

van het bloed, de drukgradiënt over de aortaklep en het resterende oppervlak van 

de aortaklep wordt bekeken6) en een klinische beoordeling van symptomen.[1]  

 
Figuur 1. Anatomie en functie van de aortaklep. De aortaklep zorgt voor een 

ongehinderde bloedstroon vanuit het hart naar de aorta tijdens de contractie van 

het hart (systole) en voorkomt het terugstromen van het bloed tijdens de rustfase 

(diastole) van het hart. Bij AS is het vermogen tot (volledig) openen en sluiten van 

de klep afgenomen. Overgenomen in Nederlandse vertaling uit: Zakkar et al. 

(2016). Aortic stenosis: diagnosis and management. BMJ [7] 

3.1.2  Prevalentie 

De prevalentie van symptomatische AS is sterk afhankelijk van de leeftijd: onder 

50- tot 59-jarigen is de prevalentie 0,2% en deze loopt op tot 10% onder 80- tot 

                                                             

6
 Bij symptomatische ernstige AS is er bij benadering sprake van: 1) symptomen die gerelateerd zijn aan een 

aortaklepstenose (zoals pijn of de borst, duizeligheid, flauwvallen en benauwdheid); 2) een klepoppervlak ≤1.0 cm 2 

of een ‘aortic valve area index’ van <0.6 cm2/m2; en 3) een gradiënt over de klep van >40 mmHg of een Vmax >4 

m/seconde[6, 1] 
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89-jarigen.[8] AS is daarmee de meest voorkomende hartklepaandoening in 

westerse landen.[8, 9] 

3.1.3  Oorzaak en risicofactoren 

Bij patiënten ouder dan zeventig jaar wordt AS meestal veroorzaakt door een actief 

ontstekingsproces, dat vergelijkbaar is met het proces bij aderverkalking 

(atherosclerose).[4, 10] Aangetoond is dat één van de oorzaken ligt in een verhoogd 

cholesterol (LDL), dat calcificatie en degeneratie van de aortaklep in de hand 

werkt.[10] Daarnaast zijn er een aantal risicofactoren bekend: hogere leeftijd, 

mannelijk geslacht, chronische nierinsufficiëntie en mogelijk ook cardiovasculaire 

risicofactoren zoals diabetes en roken.[NICE: Kamath 2008; Stewart 1997]. Het 

ontstekingsproces lijkt bij mensen met een aangeboren aortaklepafwijking of een 

pathologische variant van de aortaklep, zoals een bicuspide aortaklep, versneld 

plaats te vinden door een abnormale hemodynamica. Deze patiënten ontwikkelen 

AS dan ook op jongere leeftijd. Minder vaak voorkomende oorzaken in de westerse 

wereld van AS zijn reumatische aandoeningen.[4]  

3.1.4  Spontaan beloop 

AS is een langzaam progressieve aandoening, waarbij patiënten gedurende langere 

tijd asymptomatisch kunnen zijn.[4] De diagnose zal in deze fase dan ook meestal 

als toevalsbevinding worden gesteld. Na het ontstaan van symptomen neemt de 

levensverwachting snel af (Figuur 2). Wanneer patiënten met symptomatische 

ernstige AS niet worden behandeld is de gemiddelde mortaliteit 25% per jaar, met 

een gemiddelde overleving van twee tot drie jaar.[11] 

 
Figuur 2. Natuurlijk beloop van aortaklepstenose. AS kenmerkt zich in de meeste 

patiënten door een lange asymptomatische fase. Na het ontstaan van symptomen 

neemt de levensverwachting snel af. Bij vervanging van de aortaklep herstelt de 

levensverwachting grotendeels.[12] 

3.1.5  Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

Er is geen effectieve medicamenteuze behandeling voor zowel asymptomatische als 

symptomatische AS.[10] Wel wordt het aangeraden om aandoeningen die samengaan 

met of gevolg zijn van AS te behandelen in aanloop naar een aortaklepvervanging. 

Hierbij moet worden gedacht aan de medicamenteuze behandeling van hartfalen en 

hypertensie.[1] 
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Bij patiënten met symptomatische ernstige AS7 zijn drie soorten behandeling 

mogelijk: ballon-valvuloplastiek, chirurgische aortaklepvervanging (Surgical Aortic 

Valve Replacement, SAVR) en transcatheter aortaklepvervanging (TAVI). SAVR is de 

standaardbehandeling voor de behandeling van symptomatische ernstige AS. TAVI 

kan bij sommige patiënten een gunstiger risicoprofiel hebben en worden overwogen 

als alternatief. Bij ballon-valvuloplastiek wordt de aortaklep door middel van een 

ballon opgerekt. Deze techniek heeft een tijdelijk effect (<6 maanden) en een 

aanzienlijk complicatierisico. De ingreep wordt vooral gebruikt als palliatieve 

behandeling of ter overbrugging tot SAVR in onstabiele patiënten met een hoog 

operatierisico.[4] In dit rapport zal ballon-valvuloplastiek als behandelmogelijkheid 

voor AS niet verder worden besproken. 

3.1.5.1  Chirurgische aortaklepvervanging  

Chirurgische aortaklepvervanging (SAVR) vindt plaats onder algehele narcose en 

met behulp van cardiopulmonale bypass (hart-long-machine). Toegang tot het hart 

kan worden verkregen door middel van een volledige of gedeeltelijke (minimaal 

invasieve) sternotomie (openhartoperatie). Tijdens SAVR vervangt de cardio-

thoracaal chirurg de aangedane aortaklep door een mechanische prothese of een 

bioprothese, die wordt vastgehecht op de plek van de oorspronkelijke aortaklep. De 

minder invasieve vorm van SAVR (mSAVR) is in toenemende mate beschikbaar. 

Hierbij is de omvang van de toegangsweg en daarmee het resterende litteken 

kleiner. Samengaand met deze ontwikkeling wordt toenemend gebruik gemaakt van 

een hechtingsvrije-aortaklep (sutureless AVR, suAVR). Dergelijke kleppen verkorten 

mogelijk de operatieduur.[13, 14] Dit type klep is technisch sterk verwant aan het 

soort kleppen die bij TAVI gebruikt worden.[15] De focus van deze beoordeling zal 

echter liggen op SAVR, aangezien mSAVR en suSAVR nog experimenteel van aard 

zijn.  

3.2 De te beoordelen interventie 

3.2.1  Korte beschrijving TAVI 

Bij een transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI) wordt een kunstklep geplaatst 

over de vernauwde aortaklep via een katheter (een slang die toegang tot een 

bloedvat geeft). De ingreep wordt met name verricht door cardiologen, maar in 

sommige centra ook door cardio-thoracaal chirurgen. Implantatie kan plaatsvinden 

via meerdere toegangswegen, bijvoorbeeld een perifeer bloedvat, zoals de 

liesslagader (a. femoralis) of de ondersleutelbeenslagader (a. subclavia), of door 

middel van directe toegang via de apex (punt) van het hart (transapicaal) of de 

aorta (transaortaal). De tranfemorale toegangsweg (via de lies) is de meest 

gebruikte manier van implantatie van de kunstklep. Wanneer de liesslagader te 

nauw is, door bijvoorbeeld aderverkalking, kan de transaxillaire (via. a. subclavia), 

transaortale of transapicale toegangsweg als alternatief dienen.[2] De transapicale 

toegangsroute wordt in Nederland nauwelijks meer toegepast. De nieuwere 

generaties TAVI systemen zijn vaak voor meerdere toegangswegen geschikt. De 

kunstklep kan vervolgens met behulp van een ballon worden vastgezet of is 

zelfexpanderend. Kleppen die met een ballon worden geplaatst kunnen na het 

opblazen van de ballon niet meer opnieuw worden geplaatst, waar dit bij 

zelfexpanderende kleppen tot op zekere hoogte wel mogelijk is. Dit biedt de 

                                                             
7
 De diagnose symptomatische ernstige aortaklepstenose wordt in het algemeen gesteld en geclassificeerd aan de 

hand van uitgebreid echocardiografisch onderzoek en een klinische beoordeling van symptomen. De uiteindelijke 

diagnosestelling moet te vergelijken zijn met de ESC/EACTS richtlijn uit 2017 ‘Guidelines for the management of 

valvular heart disease’.[1] Er moet bij benadering sprake zijn van: 1) symptomen die gerelateerd zijn aan een 

aortaklepstenose (zoals pijn of de borst, duizeligheid, flauwvallen en benauwdheid); 2) een klepoppervlak ≤1.0 cm 2 

of een ‘aortic valve area index’ van <0.6 cm2/m2; en 3) een gradiënt over de klep van >40 mmHg of een Vmax >4 

m/seconde.[6, 1] 
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operateur meer flexibiliteit en leidt mogelijk tot minder complicaties ten gevolge van 

verkeerde plaatsing van de klep.[16] 

 

TAVI wordt verricht onder algehele narcose of lokale verdoving met sedatie. T ijdens 

de ingreep worden geavanceerde beeldvormende technieken gebruikt om de 

klepplaatsing te begeleiden. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van 

tijdelijke extracorporale ondersteuning van de bloedcirculatie via de liesslagader.  

Omdat TAVI een technisch gecompliceerde ingreep is, wordt deze alleen verricht 

door een team van artsen en verpleegkundige met specialistische training en 

ervaring in complexe endovasculaire cardiale interventies. Daarbij is toegang tot 

cardiale en vasculaire chirurgische ondersteuning noodzakelijk, voor het geval er 

complicaties tijdens de ingreep zijn. 

3.2.1.1  Kleptypen 

Er zijn meerdere fabrikanten die (CE-gemarkeerde) TAVI kleppen produceren. De 

meeste studies zijn uitgevoerd met de Edwards SAPIEN en de Medtronic/CoreValve 

Evolut aortakleppen (Tabel 1). TAVI-systemen van andere fabrikanten worden in 

Nederland niet routinematig gebruikt of zijn niet meer verkrijgbaar. Deze kleptypen 

worden niet aanvullend besproken. 

 

Tabel 1. Overzicht van de in Nerdeland gebruikte TAVI kleppen met CE-markering 

(overgenomen in Nederlandse vertaling uit EUnetHTA rapport) 

 
TAVI-
systeem 

Producent Expansie Materiaal Stent Toegangs-
route 

Operatierisico 

Edwards 
SAPIEN 3  

V alve* 

Edwards Life 
Sc iences 

Ballon P ericard 
(rund) 

C obalt 
chromium 

TF, TA, TAo Inoperabel; 
Hoog; 

Gemiddeld. 

C oreValve 

Evolut R* 

Medtronic 

(voorheen 
C oreValve) 

Zelf-

expanderend 

P ericard 

(varken) 

N itinol TF, SC, DA Inoperabel; 

Hoog risico; 
Gemiddeld. 

Medtronic 
Evolut P ro 

Medtronic Zelf-
expanderend 

P ericard 
(varken) 

N itinol (met 
uitwendige 

rok) 

TF, SC, DA Extreem hoog 
ris ico; 

Hoog risico; 

Gemiddeld. 

DA =direct aortaal, SC=subclaviculair, TA=transapicaal, TAo=transaortaal, T F=transfemoraal. * Informatie 

uit 2017 

 

Van de Edwards SAPIEN zijn drie versies verschenen: de SAPIEN, SAPIEN XT en 

SAPIEN 3. De eerste generatie SAPIEN-klep is niet meer verkrijgbaar. 

Ontwikkelingen hebben zich vooral op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en 

klinische prestaties gericht. Zo is bij de SAPIEN 3 een rok om de stent heen 

geplaatst om het risico op paravalvulaire lekkage te verkleinen. Bij paravalvulaire 

lekkage vindt er terugstroom van bloed plaats langs de klep terug de 

linkerhartkamer in. Deze complicatie is geassocieerd met een toename in onder 

andere sterfte. Verder is de doorsnede van de katheter afgenomen, waardoor 

plaatsing van de klep via de transfemorale route ook mogelijk is bij een smallere 

diameter van de liesslagader.[17] De TAVI kleppen in het SAPIEN-systeem worden 

met behulp van een ballon geplaatst. 

 

De Medtronics/CoreValve TAVI-systemen hebben een vergelijkbare ontwikkeling 

doorgemaakt als de systemen van Edwards. De laatste (4e) generatie, de Evolut 

PRO, heeft daarbij ook een rok rondom de stent gekregen. Eén van de grote 

verschillen met het systeem van Edwards is dat dit systeem zelfexpanderend is. 

Voordeel van een dergelijk systeem is de grotere flexibiliteit tijdens het plaatsen van 

de klep.[17] Wel zijn zelfexpanderende kleptypen geassocieerd met een toegenomen 

kans op geleidingsstoornissen, die soms de plaatsing van een permanente 

pacemaker vereisen.[18] Hierbij wordt geleidingsdraad van de pacemaker in de 

rechterhartkamer geplaatst. Rechtszijdige stimulatie kan mogelijk op den duur tot 
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een afname van de hartfunctie leiden.[19, 20] 

3.2.2  Claim 

De claim is dat TAVI vanwege het minimaal invasieve karakter van de ingreep 

voordelen biedt met betrekking tot de kwaliteit van leven, het complicatierisico en 

de opnameduur, en dat het effect op sterfte en de verbetering van symptomen van 

hartfalen ten minste gelijk zijn aan SAVR. 

3.2.3  Positionering interventie ten opzichte van standaardbehandeling/gebruikelijke 

behandeling 

Chirurgische aortaklepvervanging (SAVR) is de standaardbehandeling voor patiënten 

die een indicatie voor klepvervangende therapie hebben. TAVI kan worden 

overwogen bij patiënten bij wie een openhartoperatie als hoog risico wordt 

ingeschat en die daarom mogelijk voordeel hebben van een minimaal invasieve 

behandeling.  

3.2.3.1  Inschatting operatierisico 

Omdat het risico op sterfte en complicaties bij SAVR aanzienlijk is en toeneemt met 

de leeftijd en de mate van comorbiditeit, wordt het operatierisico afgewogen tegen 

de te verwachten baten van aortaklepvervanging. Dit betekent dat bij sommige 

patiënten het operatierisico niet zal opwegen tegen de te verwachten baten van 

SAVR. Deze patiënten worden als inoperabel beschouwd. Om deze inschatting te 

kunnen maken zijn er verschillende risicoscores ontwikkeld die de 30-dagen 

mortaliteit bij een operatie voorspellen. De meest gebruikte risicoscores zijn de 

STS-PROM (The Society of Thoracic Surgeons’ Predicted Risk of Mortality), logistic 

EuroSCORE en EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk 

Evaluation). Deze modellen zijn grotendeels gebaseerd op patiëntkarakteristieken 

(zoals leeftijd) en comorbiditeit (bijlage 9). 

De logistische EuroSCORE overschat de 30-dagen mortaliteit na een operatie 

aanzienlijk.[21] Mede daarom werd deze versie van EuroSCORE vervangen door de 

EuroSCORE II. Hoewel de afkapwaardes van de STS-PROM en EuroSCORE II 

variëren in de literatuur en arbitrair zijn, wordt meestal een onderscheid gemaakt 

tussen een extreem/onacceptabel hoog, hoog, intermediair en laag operatierisico. 

Tabel 2 geeft de onderverdeling met de meest gebruikte bijbehorende 

afkapwaarden weer.  

 

Tabel 2. Stratificatie op basis van het 30-dagen sterfterisico na cardiale chirurgie 

 

STS-PROM of EuroSCORE II score Risicogroep 

50% of hoger Extreem/onacceptabel hoog (‘inoperabel’) 

8% tot 50% Hoog 

4% tot 8% Gemiddeld (‘intermediate’) 

minder dan 4% Laag 

3.2.3.2  Tekortkomingen risicoscores 

De hierboven genoemde risicoscores zijn ontwikkeld voor patiënten die in 

aanmerking komen voor coronaire bypasschirurgie. Hierdoor is het gebruik  ervan bij 

patiënten die in aanmerking komen voor een hartklepvervanging niet optimaal. 

Idealiter zou de inschatting van het operatierisico voor zowel TAVI als SAVR 

plaatsvinden, waarbij alle relevante risicofactoren worden meegewogen. Hierbij zou 

de ingreep met het laagst geschatte operatierisico de voorkeur verdienen. Tot op 

heden ontbreekt het echter aan goed gevalideerde risicoscores voor SAVR en TAVI 

patiënten. Vooral de inschatting van het operatierisico bij patiënten die TAVI (zullen) 

ondergaan blijkt onbetrouwbaar. Hierbij speelt dat de modellen matig onderscheid 
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kunnen maken tussen patiënten met een hoger en lager operatierisico (matig 

discriminerend vermogen). Dit betekent in de praktijk dat patiënten mogelijk 

worden geselecteerd voor TAVI, terwijl SAVR in werkelijkheid de betere 

behandeloptie zou zijn.[22, 23] 

Om tot een betere risicoschatting te komen worden er naast de variabelen die zijn 

opgenomen in deze risicoscores ook andere factoren in beschouwing genomen die 

kunnen leiden tot een verhoging van het risico, zoals bijvoorbeeld kwetsbaarheid 

(‘frailty’) van de patiënt, een porselein-aorta en een bestraald sternum, waardoor 

sternotomie niet mogelijk is. Het vaststellen van het operatierisico hoort dus wel bij 

een zorgvuldige indicatiestelling voor SAVR en TAVI, maar kan niet uitsluitend 

gebeuren op basis van een risicoscore. In de afgelopen jaren is daarom meer 

nadruk komen te liggen op de multidisciplinaire klinische besluitvorming binnen een 

“hartteam”, zodat naast een risicoscore ook bovengenoemde andere factoren 

meegenomen kunnen worden in de afweging. In Nederland is de rol van het 

hartteam sinds 2011 vastgelegd in het Indicatiedocument Transcatheter Aortaklep 

Interventie (zie paragraaf 3.3). Het hartteam is een multidisciplinair team 

bestaande uit ten minste één interventiecardioloog, één cardio-thoracaal chirurg en 

één cardio-anesthesioloog.[24] Het hartteam heeft als doel om binnen de groep 

patiënten met een indicatie voor een aortaklepvervanging, die patiënten te 

selecteren bij wie TAVI naar verwachting van toegevoegde waarde is.[3] 

3.3 Beschrijving in (Nederlandse) richtlijnen 

Naar aanleiding van het eerdere standpunt van het Zorginstituut over TAVI (2012), 

hebben de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse 

Vereniging voor Cardiologie (NVvC) destijds gezamenlijk een Indicatiedocument 

Transcatheter Aortaklep Interventie opgesteld binnen de werkgroep Transcatheter 

Hartklep Interventies (THI). Van dit indicatiedocument zijn in de loop der jaren 

nieuwe versies ontwikkeld (zie bijlage 3 voor de meest recente versie), waarbij de 

richtlijn van de European Society of Cardiology (ESC) en resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek dat nog niet is opgenomen in de ESC richtlijn als 

uitgangspunt dienen.[3]  

   

De laatste versie van de ESC richtlijn uit 2017 is een gezamenlijke document van de 

European Society of Cardiology (ESC) en de European Association for Cardio-

Thoracic Surgery (EACTS).[25] In deze richtlijn wordt aangegeven dat patiënten met 

asymptomatische ernstige AS alleen in aanmerking komen voor 

aortaklepvervanging wanneer er sprake is van een sterk verlaagde 

linkerhartkamerfunctie (met een ejectiefractie <50%) of wanneer er symptomen 

van AS ontstaan bij een inspanningstest. In deze gevallen is SAVR de aangewezen 

behandeling. Ook voor patiënten met een symptomatische ernstige AS en een laag 

operatierisico o.b.v. de risicoscore en het ontbreken van andere relevante 

comorbiditeit zoals kwetsbaarheid (‘frailty’) van de patiënt, een porselein-aorta of 

een bestraald sternum, is volgens deze richtlijn SAVR de standaard behandeling. 

Voor patiënten met symptomatische ernstige AS en een verhoogd operatierisico, 

gedefinieerd als een STS of EuroSCORE II van 4% of hoger, of een logistische 

EuroSCORE van 10% of hoger (i.e. hoog en intermediair operatierisico) geldt dat 

zowel SAVR als TAVI overwogen kan worden. Er wordt aanbevolen om de 

uiteindelijke beslissing door het hartteam te laten nemen op basis van individuele 

patiëntkarakteristieken, waarbij naast het operatierisico ook gekeken moet worden 

naar kwetsbaarheid, morbiditeit en anatomische factoren (e.g. porseleinen aorta, 

eerdere bestraling van de borst en bicuspide aortaklep).8 

 

De Amerikaanse richtlijn van de American College of Cardiology (ACC) en de 

                                                             

8
 Een volledig overzicht van deze karakteristieken is te vinden in de ESC richtlijn uit 2017. [25] 
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American Heart Association (AHA) uit 2014 en de gedeeltelijke revisie van deze 

Amerikaanse richtlijn uit 2017 komen grotendeels overeen met de ESC richtlijn met 

betrekking tot het geadviseerde type ingreep per risicogroep.[26, 27]  

 
Figuur 3. Aanbevelingen vanuit de ECS richtlijn (2017) per risicogroep. 

AS=Aortaklepstenose; SAVR=Chirurgische aortaklepvervanging; 

TAVI=Transcatheter aortaklepimplantatie. 
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4 Methode systematisch literatuuronderzoek 

4.1 Opstellen PICO en onderzoeksprofiel 

Om de centrale vraag van dit standpunt te beantwoorden is de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd: Biedt TAVI vanwege het minimaal invasieve 

karakter van de ingreep voordelen met betrekking tot het complicatierisico, de 

opnameduur en de kwaliteit van leven ten opzichte van SAVR, zonder dat dit ten 

koste gaat van de overleving en verbetering in symptomen? 

 

De onderzoeksvraag formuleren wij als PICO:  

• Patient = de relevante patiëntenpopulatie; 

• Intervention = de te beoordelen interventie; 

• Comparison = bestaande interventie (controle-interventie); 

• Outcome = de cruciale uitkomsten. 

 

Daarnaast bepalen wij: 

• De minimale follow-up periode per uitkomst; 

• De klinische relevantie grens per uitkomst (de grens die aangeeft wanneer er 

gesproken wordt van een klinisch relevant verschil tussen de interventie en 

controlegroep); 

• Het passend onderzoeksprofiel. 

4.1.1  PICO 

De PICO, minimale follow-up duur, en de klinische relevantiegrenzen zijn tijdens een 

scopingbijeenkomst afgestemd met de relevante stakeholders, te weten de NVT, 

NVvC, Zorgverzekeraars Nederland en Harteraad. Op basis hiervan is de definitieve 

PICO vastgesteld. 

 

Tabel 3. Patiënt, interventie, controle-interventie 

 

Patiënt Patiënten met symptomatische9 ernstige aortaklepstenose 

(AS)7 die in aanmerking komen voor aortaklepvervanging10  

 

Interventie Transcatheter aortaklepimplantatie (transcatheter aortic 

valve implantation, TAVI)11  
 

Controle-

interventie 

Chirurgische aortaklepvervanging (surgical aortic valve 
replacement, SAVR)12  

 

 
                                                             

9
 Asymptomatische patiënten komen volgens de meest recente internationale richtlijnen niet in aanmerking voor 

TAVI. Bij een geselecteerde groep asymptomatische patiënten kan SAVR overwogen worden. [1, 2] 

10
 Gelet op het Standpunt ‘Transcatheter aortaklepvervanging’ (Zorginstituut Nederland, 2011) behoort TAVI reeds 

tot de te verzekeren aanspraken bij patiënten die niet in aanmerking komen voor SAVR vanwege een 

onaanvaardbaar hoog operatierisico. Deze patiëntengroep wordt hier daarom buiten beschouwing gelaten. Het 

onderscheid tussen een onaanvaardbaar en verhoogd – maar aanvaardbaar – operatierisico is niet zwart-wit. Dit is 

in de klinische praktijk ook niet goed mogelijk. De uiteindelijke beslissing is altijd een resultante van meerdere 

factoren, waaronder een risicoscore en een klinische inschatting door meerdere disciplines. In de eerste versie van 

het Indicatiedocument Transcatheter Aortaklep Implantatie [28] wordt operabiliteit nader gedefinieerd. 

11
 In overleg met de beroepsgroepen is ervoor gekozen om bij de beoordeling van TAVI vs. SAVR geen onderscheid 

te maken tussen de verschillende kleptypen (d.w.z. ballon- of zelfexpanderende kleppen) en toegangswegen (d.w.z. 

transfemoraal, transaxillair, transaortaal of transapicaal). 
12

 De beroepsgroepen hebben aangegeven dat TAVI een alternatief kan zijn voor SAVR met een bioprothese, en niet 

voor SAVR waarbij een mechanische klep geplaatst wordt. Daarom is ervoor gekozen om de mechanische kleppen 

buiten beschouwing te laten. 
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Tabel 4. Cruciale uitkomsten, follow-up en klinische relevantiegrens 

 

Cruciale uitkomsten  

 

Follow-up  

 

Klinische 

relevantiegrens 

Sterfte 1 jaar (korte termijn) en 

10 jaar (lange termijn) 

Zie 4.1.3 Klinisch 

relevante 

verschillen tussen 

groepen 

 

Kwaliteit van leven 

Complicaties (beroerte [CVA], 

myocardinfarct [MI], 

invaliderende of 

levensbedreigende bloedingen, 

vasculaire complicaties, acute 

nierschade, geleidingsstoornis 

met pacemaker implantatie, 

infecties) 

1 jaar 

 

Tabel 5. Belangrijke uitkomsten, follow-up en klinische relevantiegrens 

 

Belangrijke uitkomsten  

 

Follow-up  

 

Klinische 

relevantiegrens 

Symptomen van hartfalen 1 jaar (korte termijn) en 

10 jaar (lange termijn) Zie 4.1.3 Klinisch 

relevante 

verschillen tussen 

groepen 

Aortaklep re-interventie 

Heropnames gerelateerd aan 

ingreep 

Opnameduur (intensive care/ 

ziekenhuis/revalidatie) 

1 jaar 

4.1.2  Passend onderzoeksprofiel 

De optimale studieopzet voor het beoordelen van TAVI is een randomized controlled 

trial (RCT) waarin TAVI wordt vergeleken met SAVR. Blindering van patiënt en 

behandelaar zijn gezien het complexe karakter van de ingreep en de verschillen 

tussen de ingrepen (zoals een litteken op het borstbeen bij SAVR) niet mogelijk. 

Blindering van de effectbeoordelaar is wel mogelijk, maar waarschijnlijk niet 

doelmatig gezien de uiterlijke kenmerken van de operatie en wetenschap van het 

type ingreep bij de patiënt, en daarbij mogelijk van geringe invloed op de 

beoordeling van de cruciale uitkomstmaten.13 Bij het ontbreken van (goed opgezette 

en uitgevoerde) RCTs worden ook niet-gerandomiseerde vergelijkende studies 

meegenomen. Wanneer RCTs wel beschikbaar zijn zullen niet-gerandomiseerde 

vergelijkende studies alleen ter ondersteuning meegenomen worden bij de 

beoordeling van de cruciale uitkomsten.  

4.1.3  Klinisch relevante verschillen tussen groepen 

 

Non-inferioriteit 

Uit bovenstaande volgt dat de sterfte en symptomen van hartfalen bij behandeling 

met TAVI niet onacceptabel slechter (non-inferieur) mogen zijn dan bij behandeling 

met SAVR. Hiervoor stellen we van tevoren vast welk verschil maximaal gevonden 

mag worden om van non-inferioriteit te kunnen spreken. Bij non-inferioriteit gaat 

het er om dat de puntschatter inclusief het 95% betrouwbaarheidsinterval boven de 

non-inferioriteitsgrens ligt. De non-inferioriteitsgrens markeert de overgang naar 
                                                             

13
 Het wordt aangenomen dat de data-analyse verricht wordt onder blindering van de studiegroepen. 
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een klinisch relevante verslechtering, en is weergeven door de stippellijn bij ∆ in 

figuur 4. In deze figuur is verder weergegeven wanneer superioriteit is aangetoond 

(A) en wanneer non-inferioriteit aangetoond is (B en C ), discutabel is (D) en 

wanneer sprake is van (mogelijke) inferioriteit (E en F).  

 

Figuur 4. Theoretisch kader non-inferioriteit en de non-inferioriteitsmarge. ∆ = non-

inferioriteitsgrens. De neutrale grens voor de uitkomst is 0 in geval van een 

percentage en 1 in geval van HR/RR/OR. (bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 

2012;156:A4665) 

 

Voor sterfte is in deze patiëntengroep geen non-inferioriteitsgrens bekend.14 We 

houden als maximaal acceptabel verschil in sterfte na behandeling met TAVI ten 

opzichte van SAVR een absolute toename van 3% en een relatieve toename 

(RR/OR/HR) van 1,20 aan.15 Symptomen van hartfalen worden bij voorkeur 

gemeten aan de hand van de NYHA-classificatie.16 Bij beoordeling op basis van deze 

classificatie houden we aan dat de gemiddelde NYHA-classificatie score maximaal 

0,4 (moderate deterioration) meer mag toenemen na behandeling met TAVI in 

vergelijking met SAVR.[29] Daarnaast wordt een relatief verschil van 1,20 

(RR/OR/HR) aangehouden in het percentage patiënten dat een klasse verslechtert.  

 

 
                                                             

14
 De noodzakelijke historische gegevens over de effectiviteit van SAVR versus reguliere medische behandeling 

ontbreken waardoor het niet mogelijk is om een non-inferioriteitsgrens te kunnen vaststellen op empirische gronden. 

15
 Gezien het ontbreken van historische gegevens op basis waarvan een non-inferioriteitsgrens voor sterfte bepaald 

kan worden, zullen de marges worden gebruikt die veelal in oncologisch wetenschappelijk onderzoek worden 

gehanteerd. Deze marges zijn eerder ook gebruikt in het standpunt MammaPrint® bij vrouwen met vroeg stadium 

borstkanker (herbeoordeling) (Zorginstituut Nederland, 2018). 

16
 Klinische status wordt bij voorkeur op basis van de NYHA-classificatie gemeten. Deze classificatie wordt gebruikt 

om de ernst van de ademnood van een patiënt te classificeren. Klasse I: Geen symptomen of beperking bij normale 

lichamelijke inspanning. Dus geen vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst bij inspanning. Klasse II: Milde 

symptomen en enige beperking bij normale lichamelijke inspanning. Geringe kortademigheid, vermoeidheid of pijn 

op de borst bij inspanning. Klasse III: Belangrijke beperking in de dagelijkse activiteit door symptomen die zich al 

voordoen bij beperkte inspanning, zoals vermoeidheid en kortademigheid bij lopen van 20-100 meter. Alleen rust 

geeft comfort en in rust geen klachten. Klasse IV: Ernstige beperking in activiteit door symptomen die al in rust 

ontstaan. Bij zeer geringe inspanning nemen de klachten in ernst toe. 
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Superioriteit 

Naast non-inferioriteit op de twee bovengenoemde uitkomstmaten wordt er ook 

klinische meerwaarde (superioriteit) voor de patiënt geclaimd.  

 

Voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven zijn voor de aandoening specifieke 

vragenlijsten klinische relevantiegrenzen bekend.[30, 29] De Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ, score van 0 tot 100) en de Minnesota Living 

with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ, score van 0 tot 105) zijn de meest 

gebruikte en responsieve vragenlijsten voor patiënten met hartfalen, maar worden 

doorgaans ook gebruikt in het onderzoek naar hartklepinterventies. Voor beide 

vragenlijsten wordt een klinische relevantiegrens van vijf punten aangehouden.[31] 

Voor de generieke kwaliteit-van-leven-vragenlijsten, zoals de EQ-5D en SF-6D, 

worden klinische relevantiegrenzen aangehouden van respectievelijk 0,074 en 

0,041.[32] Voor complicaties en opnameduur worden de GRADE default waarden 

aangehouden, te weten een standardized mean difference (SMD) van 0.5 (bij 

continue uitkomstmaten) of RR/OR/HR van 0,75 of 1,25 (bij dichotome 

uitkomstmaten). Voor de uitkomstmaat complicaties analyseren we de incidentie 

van graad 3-5 ongunstige effecten volgens de Common Terminology Criteria for 

Adverse Events (CTCAE).17 

 

Aortaklep re-interventies en heropnames 

Voor aortaklep re-interventies en heropnames zijn geen claims gemaakt over het te 

verwachten effect. Voor deze uitkomsten wordt echter wel verlangd dat ze niet 

significant slechter zijn bij patiënten die TAVI hebben ondergaan dan bij 

behandeling met SAVR. 

4.2 Zoeken en selecteren van de evidence 

De zoekstrategie heeft tot doel gepubliceerde studies te vinden die voldoen aan de 

volgende inclusiecriteria: de in de PICO gedefinieerde onderdelen, meting van ten 

minste één van de in de PICO gedefinieerde uitkomsten en een onderzoeksopzet uit 

het passend onderzoeksprofiel.  

 

De zoekstrategie is uitgevoerd op 22 november 2018. Er is zowel naar 

systematische reviews als naar primaire studies gezocht. De zoektermen, 

doorzochte databases en selectiecriteria zijn weergeven in bijlage 2.  

 

Daarnaast is gezocht naar richtlijnen en standpunten van andere organisaties en 

naar lopende klinische studies. Deze zijn weergeven in bijlage 3. 

4.3 Samenvatten van de evidence 

Indien van toepassing, worden de resultaten van studies die voldoende klinisch en 

methodologisch homogeen zijn, gepoold in een meta-analyse. De statistische 

heterogeniteit wordt beoordeeld aan de hand van de overlap van de 

betrouwbaarheidsintervallen, de Chi2 toets en I2 waarde. Bij substantiële 

heterogeniteit wordt gekozen voor een random effects model in plaats van een fixed 

effects model. Voor de beoordeling van de uitkomstmaten waarvoor non-inferioriteit 

wordt geclaimd zullen de studiegegevens uit de ‘per-protocol/as-treated’ analyse 

worden gebruikt. Voor uitkomstmaten waarvoor superioriteit wordt geclaimd zullen 

de gegevens uit de ‘intention-to-treat’ analyse worden gebruikt.18 

                                                             

17
 Graad 1-2 zijn milde complicaties, graad 3 zijn ernstige complicaties, graad 4 zijn levensbedreigende of 

invaliderende complicaties en graad 5 zijn complicaties die tot de dood leiden. 

https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf   

18
 “In een superioriteitsstudie wordt het resultaat van de ‘intention-to-treat’-analyse beschouwd als de standaard 

voor het aantonen van een behandeleffect. Een intention-to-treat analyse geeft immers de meest conservatieve 

https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf
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4.4 Beoordelen van de kwaliteit van de evidence 

De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de GRADE methode. 

Per uitkomst is een gradering van de kwaliteit van de evidence toegekend: deze kan 

hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn. Hoe hoger de kwaliteit van de evidence, 

hoe meer zekerheid er is dat het geschatte effect overeenkomt met het werkelijke 

effect.  

 

Startpunt voor de gradering is de onderzoeksopzet. Voor effectiviteitsvragen start 

evidence afkomstig van RCTs als hoge kwaliteit, evidence van observationele 

studies (cohortstudies, patiënt controle onderzoeken, patiëntenseries) starten als 

lage kwaliteit door gebrek aan randomisatie. Vervolgens kunnen risico op bias, 

inconsistente of niet precieze resultaten, indirectheid van het bewijs en publicatie 

bias leiden tot een lager oordeel over de kwaliteit van de evidence.  

 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport zijn de volgende checklists gebruikt:  

AMSTAR (systematische reviews), Cochrane risk of bias tool (RCTs) en Newcastle 

Ottawa Scale for cohort studies (overige cohort studies). Voor observationele 

studies zonder beperkingen in opzet en uitvoering van de studie kunnen een sterk 

effect, een dosis-respons relatie en overwegingen over de richting van vertekening 

van de resultaten leiden tot opwaardering. Voor een uitgebreide beschrijving van 

deze methode verwijzen wij naar het rapport Beoordeling stand van de wetenschap 

en praktijk (geactualiseerde versie 2015).4 

4.5 Verschillen tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk 

Tijdens de scopingfase werd duidelijk dat de indicatiestelling in de praktijk anders 

verloopt dan in het wetenschappelijk onderzoek. In de meeste klinische studies naar 

TAVI wordt het geschatte operatierisico o.b.v. een risicoscore als inclusiecriterium 

gebruikt. In dit standpunt zullen wij daarom de uitkomsten per risicogroep (hoog, 

intermediair en laag operatierisico) beoordelen. Echter, zoals reeds in paragrafen 

3.2.3.2 en 3.3 uiteengezet, is de risicoscore weliswaar onderdeel van de 

besluitvorming binnen het hartteam, maar is deze niet leidend in de keuze voor 

TAVI of SAVR. Dit betekent dat de risicoscores verschillend worden ingezet in de 

praktijk en in het wetenschappelijk onderzoek, hetgeen een praktisch probleem 

oplevert bij het evalueren van de effectiviteit van TAVI bij patiënten met 

symptomatische ernstige AS: de populatie die in de praktijk in aanmerking komt 

voor TAVI komt immers niet overeen met de populatie die is geïncludeerd in 

klinische studies. Er zal daarom een vertaalslag naar de praktijk gemaakt moeten 

worden.  

Daarbij ontbreekt het ook aan een landelijk protocol of beslisboom waarin 

aangegeven wordt hoe de afweging tussen TAVI en SAVR in de praktijk precies 

plaatsvindt (oftewel, op basis van welke factoren de uiteindelijke keuze gemaakt 

wordt) en lijkt ook systematische registratie van de afwegingen per patiënt nog niet 

plaats te vinden. Het ontbreken van een duidelijke beslishulp zou praktijkvariatie 

tussen de verschillende hartcentra tot gevolg kunnen hebben. Gegevens uit de 

Meetbaar Beter registratie laten inderdaad zien dat het aandeel TAVI ingrepen per 

hartcentrum verschilt. Deze gegevens zijn volgens de beroepsgroepen echter niet 
                                                             

schatting, omdat alle personen die zijn geïncludeerd in de studie worden meegenomen in de analyse, los van de 

vraag of ze daadwerkelijk de studiemedicatie hebben ingenomen en of ze tot het eind in de studie zijn gebleven. In 

een non-inferiority studie daarentegen geeft het resultaat in de ‘per-protocol’- analyse meestal de meer 

conservatieve schatting van het behandeleffect, omdat hierbij alleen gerekend wordt met personen die het 

onderzoek hebben voltooid. De per-protocolpopulatie is kleiner dan de intention-to-treat populatie, en geeft dus 

bredere betrouwbaarheidsintervallen. Een breder betrouwbaarheidsinterval maakt het waarschijnlijker dat de non-

inferiority marge wordt overschreden. Daarom mag de per-protocolanalyse als een strengere analyse worden 

beschouwd voor het non-inferiority design.” (Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4665) 
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compleet en niet betrouwbaar. Meetbaar Beter is in 2017 overgegaan in de 

Nederlandse Hartregistratie (NHR), waarvan de kwaliteit aanzienlijk verbeterd zou 

zijn t.o.v. Meetbaar Beter. In eerste instantie heeft het Zorginstituut ervoor gekozen 

om informatie uit de declaratiedata (ZPD19) van 16 hartcentra in te winnen om meer 

inzicht te krijgen in eventueel aanwezige praktijkvariatie (door de volumes en 

uitkomsten per interventie en hartcentrum te bekijken, zie ook bijlage 10). 

Daarnaast is aan de hand van deze data ook onderzocht of er inderdaad sprake is 

van indicatie uitbreiding (de aanleiding voor de huidige beoordeling). Aanvullend is 

gekeken in hoeverre deze analyse overeenkomt met de gegevens uit de NHR en op 

welke vlakken de NHR gegevens complementair zijn. 

Inzicht in eventueel aanwezige praktijkvariatie en indicatie uitbreiding kan bijdragen 

aan het slaan van een brug tussen de resultaten voortkomend uit wetenschappelijk 

onderzoek en de klinische praktijk.  

                                                             

19
 Zorgprestaties en declaraties (ZPD): Met ZPD verdiept het Zorginstituut voor de uitvoering van zijn taken de 

bestaande gegevensstromen met declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. 
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5 Resultaten systematisch literatuuronderzoek  

5.1 Resultaten zoekactie 

 

Bij de zoekactie naar richtlijnen en standpunten van andere organisaties zijn twee 

rapporten geïdentificeerd waarin de effectiviteit van TAVI bij patiënten met 

symptomatische ernstige AS op systematische wijze beoordeeld is. Het gaat om 

rapporten van het European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) 

en het National Institute for Health and Care Excellence  (NICE).20  

5.1.1  EUnetHTA rapport  

In december 2018 heeft EUnetHTA het rapport Transcatheter aortic valve 

implantation in patients at intermediate surgical risk gepubliceerd. Gezien de 

overeenkomsten in de vraagstelling (PICO) en de beoordelingssystematiek 

(GRADE)21, en de goede kwaliteit van het rapport (zie bijlage 6) is het EUnetHTA 

rapport als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van de effectiviteit van TAVI in 

patiënten met een gemiddeld (STS-PROM22 of EuroSCORE II23: 4-8%) 

operatierisico. Het voorliggende rapport geeft een samenvatting van de 

belangrijkste bevindingen uit het EUnetHTA rapport. 

5.1.2  NICE rapport 

De in januari 2017 verschenen systematische review van Liu et al. is als 

achtergronddocument gebruikt voor de duiding van TAVI door NICE.[17] Liu et al. 

hebben een breed systematisch literatuuronderzoek gedaan naar RCTs en niet-

gerandomiseerde vergelijkende studies waarin TAVI met SAVR werd vergeleken. 

Hierbij werden studies naar de effectiviteit van TAVI in alle risicogroepen 

geïncludeerd, oftewel studies in patiënten met een laag, gemiddeld en hoog 

operatierisico. Er is gekozen om deze review als startpunt te gebruiken voor de 

identificatie van relevante literatuur m.b.t. de effectiviteit van TAVI in patiënten met 

een laag (STS-PROM of EuroSCORE II: <4%) en hoog (STS-PROM of EuroSCORE II: 

8-50%) operatierisico. Omdat de datum van de zoekactie enige tijd geleden was (8 

augustus 2016), is er een aanvullende literatuursearch gedaan. 

5.1.3  Aanvullende literatuursearch 

Voor de aanvullende literatuur search is op 22 november 2018 gezocht naar 

artikelen die na 8 augustus 2016 zijn verschenen. De zoekstrategie is terug te 

vinden in bijlage 2.  

 

De zoekstrategie resulteerde in 617 referenties, waarvan 17 publicaties voldeden 

                                                             
20

 Deze rapporten zijn te vinden via de volgende links: 

https://www.nice.org.uk/guidance/ipg586/documents/supporting-documentation en https://www.eunethta.eu/wp-

content/uploads/2018/12/OTCA06-TAVI-FOR-THE-TREATMENT-OFPATIENTS-AT-INTERMEDIATE-SURGICAL-RISK-

FINAL-1.pdf  

21
 In dit rapport is gekeken naar de effectiviteit van TAVI ten opzichte van SAVR bij patiënten met een gemiddeld 

operatierisico o.b.v. de STS-score of EuroSCORE. De gedefinieerde patiëntenpopulatie bevat zowel non-reumatische 

AS en reumatische AS, en is daardoor iets breder dan onze PICOT. Dit zal de studiepopulatie waarschijnlijk 

nauwelijks beïnvloeden, omdat TAVI bij patiënten met reumatische AS niet wetenschappelijk onderzocht is. De 

gedefinieerde uitkomsten (O) in de PICOT komen grotendeels overeen, met enkele kleine verschillen: opnameduur 

werd gespecificeerd als opnameduur op de IC (maar in rapport voor gehele en IC opnameduur beschreven) en 

heropname werd alleen voor MI<72 uur bekeken (maar niet gevonden in de literatuur). Er zijn vooraf geen 

wenselijke follow-upduur (T) of klinische relevantiegrenzen gedefinieerd. De door ons gedefinieerde duur en grenzen 

zullen dus nog moeten worden toegepast en meegewogen, mocht dit nodig zijn. 

22
 The Society of Thoracic Surgeons’ Predicted Risk of Mortality 

23
 European System for Cardiac Operative Risk Evaluation 

https://www.nice.org.uk/guidance/ipg586/documents/supporting-documentation
https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/12/OTCA06-TAVI-FOR-THE-TREATMENT-OFPATIENTS-AT-INTERMEDIATE-SURGICAL-RISK-FINAL-1.pdf
https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/12/OTCA06-TAVI-FOR-THE-TREATMENT-OFPATIENTS-AT-INTERMEDIATE-SURGICAL-RISK-FINAL-1.pdf
https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/12/OTCA06-TAVI-FOR-THE-TREATMENT-OFPATIENTS-AT-INTERMEDIATE-SURGICAL-RISK-FINAL-1.pdf
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aan de inclusiecriteria. Het betreft één RCT naar de effectiviteit van TAVI in 

patiënten met een gemiddeld operatierisico (SURTAVI studie [33]) die reeds 

meegenomen was in het EUnetHTA rapport. De overige 16 publicaties bevatten 8 

studies waarin aanvullende gegevens (follow-up data en subgroep analyses24) van 

reeds geïdentificeerde trials werden beschreven[40, 34, 39, 35-37, 41, 38] en 8 niet-

gerandomiseerde vergelijkende studies, waarbij veelal gebruikt gemaakt is van 

registratiedata.[42-49] Drie van deze 8 observationele studies gebruikten propensity-

score matching.[49, 46, 45] Deze onderzoeksmethodiek wordt gezien als een adequate 

manier om resultaten van observationeel onderzoek te corrigeren voor 

vertekenende factoren (bias).[50, 51] Aangezien RCTs beschikbaar zijn, worden deze 

propensity-score matched studies alleen ter ondersteuning bij de beoordeling van de 

cruciale uitkomsten meegenomen. 

 

Het nagaan van de referentielijsten van geïdentificeerde systematische reviews, 

waarbij de datum van de zoekactie na 8 augustus 2016 lag, leverde één bruikbare 

propensity-score matched studie op die nog niet was geïdentificeerd.[52] 

 

Ten slotte heeft de beroepsgroep nog twee recent gepubliceerde RCTs naar de 

effectiviteit van TAVI in patiënten met een laag operatierisico toegestuurd: de 

PARNTER 3 en EVOLUT trials.[53, 54] Ook werd nog een één recente publicatie met 

aanvullende resultaten over de NOTION studie (laag operatierisico) toegezonden. [55] 

Deze zijn alle meegenomen in de beoordeling. 

 

De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het selectieproces weer. De studies die 

zijn uitgesloten na het lezen van de volledige tekst staan in bijlage 4. Een overzicht 

en de herkomst van de geïdentificeerde studies per risicogroep is te vinden in 

bijlage 5. 

 
  

                                                             

24
 Van de 4 publicaties over de CoreValve studie (hoog operatierisico) beschreven er 3 aanvullende resultaten [34-36] 

en één een subgroep analyse in patiënten met een STS-PROM van 7% of lager.[37] Er werden 2 publicaties over de 

SURTAVI studie gevonden: een subgroep analyse over de patiënten met een STS-PROM <3%[38] en een publicatie 

met aanvullende resultaten.[39] Verder werd er 2 publicatie met aanvullende gegevens over de kwaliteit van leven 

resultaten gevonden, één over PARTNER 2 studie (gemiddeld operatierisico) [40] en één over de STACCATO studie 

(laag operatierisico).[41] 
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Figuur 5. PRIMA flowchart met selectieproces van studies o.b.v. aanvullende 

literatuur search 

Referenties gevonden 
met zoekacties in 

databases 
n = 617

Aanvullende 
referenties gevonden 
via andere bronnen

 n = 4

Referenties na ontdubbeling
n = 617 + 4

Gescreend op grond 
van titel en abstract 

n = 621 

Volledige tekst 
beoordeeld voor 

inclusie 
n = 93

Artikelen voldoen aan 
inclusiecriteria

n = 21

Referenties 
geëxcludeerd*

n = 528

Volledige tekst 
geëxcludeerd, met 

reden*
n = 72

*zie bijlage 4
**zie bijlage 5 voor 
compleet overzicht van 
de geïdentificeerde 
studies per risicogroep

Artikelen (aanvullend) 
geïncludeerd in de 

analyse**
n = 20

Artikelen reeds 
geïncludeerd in NICE/

EUnetHTA = 1

 

5.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

De geïncludeerde studies worden hieronder per risicogroep besproken en beoordeeld 

(paragraaf 5.3). 

5.2.1  Kenmerken studies in patiënten met een hoog operatierisico (geschatte 30-dagen 

mortaliteit o.b.v. STS-PROM of EuroSCORE II: 8-50%) 

Er zijn twee RCTs (US CoreValve en PARTNER 1A) uitgevoerd waarin TAVI 

vergeleken werd met SAVR in patiënten met een hoog operatierisico. Er zijn in 

totaal 10 artikelen gepubliceerd met betrekking tot de US CoreValve studie [56-61, 34-

37] en 12 artikelen met betrekking tot de PARTNER 1A studie.[62-73] Ten slotte zijn er 

3 propensity-score matched studies gepubliceerd naar de effectiviteit van TAVI in 

patiënten met een hoog operatierisico.[45, 52, 49]  

 

De PARNTER 1A studie is een internationale multicenter studie die werd verricht 

onder patiënten met een NYHA klasse II of hoger en een geschat risico (bepaald 

door de behandeld chirurg) op overlijden of complicaties tot 30 dagen na de ingreep 

van 15% of meer. Hierbij werd als richtlijn een STS-PROM van 10% of hoger 

aangehouden. Er werden 348 patiënten voor TAVI en 351 voor SAVR 

gerandomiseerd. Er vond geen blindering plaats van patiënt, behandelaar en 
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effectbeoordelaar. Een deel van de patiënten (n=207) bleek niet geschikt voor 

transfemorale TAVI op basis van de klinische beoordeling (reden niet 

gerapporteerd), maar kwam wel voor transapicale TAVI of SAVR in aanmerking. In 

deze groep patiënten vond gerandomiseerde toewijzing plaats voor transapicale 

TAVI (n=104) of SAVR (n=103). De studie werd gesponsord door Edwards 

Lifesciences. 
 

De multicenter US CoreValve studie werd verricht onder patiënten met een NYHA 

klasse II of hoger en een geschat risico op overlijden tot 30 dagen na de ingreep 

van 15 tot 50%. Voor deze inschatting werden zowel de STS-PROM als andere 

factoren die geen onderdeel van deze score uitmaken gebruikt. Er werden 394 

patiënten voor TAVI en 401 voor SAVR gerandomiseerd. Er vond geen blindering 

plaats van patiënt, behandelaar en effectbeoordelaar. De primaire analyses werden 

verricht in de populatie zoals die daadwerkelijk behandeld werd (‘as-treated’ 

populatie, TAVI n=390, SAVR n=357). Randomisatie werd gestratificeerd op de door 

de behandelend arts beoogde toegangsweg voor TAVI (transfemoraal versus non-

transfemoraal; de laatste werd gemaximeerd op 30% van de gehele populatie). Er 

werden uiteindelijk 67 patiënten behandeld met non-transfemorale TAVI. De studie 

werd gesponsord door Medtronic.  

 

In beide studies werd voor 1-jaarssterfte een non-inferioriteitsmarge van 7,5% 

aangehouden, wat wil zeggen dat als na behandeling met TAVI de sterfte tot 

maximaal 7,5% hoger was dan na behandeling met SAVR, TAVI als een ten minste 

even effectieve interventie als SAVR beschouwd werd (non-inferieur). Onderbouwing 

voor deze marge ontbreekt en is hoger dan de door ons gedefinieerde non-

inferioriteitsmarge (absoluut verschil van maximaal 3%, RR/OR/HR van maximaal 

1,2). Daarnaast is het opvallend dat het sterftecijfer na 30 dagen in de SAVR groep 

(dus feitelijk het operatierisico) aanzienlijk lager was dan het vooraf geschatte 

operatierisico van 15% of hoger: 6,5% in de PARTNER 1A studie en 4,5% in de 

CoreValve studie. De uitval was in beide studies in het eerste jaar onder de 10%, 

maar wel groter in SAVR groep. Na 1 jaar was de uitval iets groter en overschreed 

voor sommige uitkomstmaten de 10% in de SAVR groep. 

5.2.2  Kenmerken studies in patiënten met een gemiddeld operatierisico (geschatte 30-

dagen mortaliteit o.b.v. STS-PROM of EuroSCORE II: 4-8%) 

Er zijn twee RCTs (SURTAVI en PARTNER 2) uitgevoerd waarin TAVI vergeleken 

werd met SAVR in patiënten met een gemiddeld operatierisico. In het EUnetHTA 

rapport worden de kenmerken van de twee RCTs uitvoerig besproken.25 Hieronder 

volgt een samenvatting. 

 

De PARNTER 2 studie werd verricht onder patiënten met een gemiddeld 

operatierisico gedefinieerd als een STS-PROM tussen 4% en 8%. Er werden 2032 

patiënten gerandomiseerd: 1011 patiënten voor TAVI en 1021 voor SAVR. Een deel 

van de patiënten (n=236) ontving transthoracale (i.e. transapicale of transaortale) 

TAVI. Van de 2032 patiënten ondergingen er 94 (5%) uiteindelijk niet de 

toegewezen ingreep (TAVI n=17, SAVR n=77). Er vond geen blindering plaats van 

patiënt en behandelaar, maar wel van de effectbeoordelaar. De studie werd 

gesponsord door Edwards Lifesciences. 
 

De SURTAVI studie werd verricht onder patiënten met een gemiddeld operatierisico 

gedefinieerd als een geschat risico op overlijden binnen 30 dagen na de ingreep van 

3% tot 15%. Dit werd gebaseerd op de STS-PROM en andere factoren die geen 

                                                             

25
 https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/12/OTCA06-TAVI-FOR-THE-TREATMENT-OFPATIENTS-AT-

INTERMEDIATE-SURGICAL-RISK-FINAL-1.pdf 

https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/12/OTCA06-TAVI-FOR-THE-TREATMENT-OFPATIENTS-AT-INTERMEDIATE-SURGICAL-RISK-FINAL-1.pdf
https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/12/OTCA06-TAVI-FOR-THE-TREATMENT-OFPATIENTS-AT-INTERMEDIATE-SURGICAL-RISK-FINAL-1.pdf
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onderdeel van deze score uitmaken. Er werden 1746 patiënten gerandomiseerd: 

879 voor TAVI en 867 voor SAVR. Een deel van de patiënten (6,4%) ontving 

subclaviculaire of transaortale TAVI. Van de 1746 patiënten ondergingen er 86 (5%) 

uiteindelijk niet de toegewezen ingreep (TAVI n=15, SAVR n=71). Er vond geen 

blindering plaats van patiënt en behandelaar. Het werd niet gespecificeerd of de 

effectbeoordelaar was geblindeerd. De studie werd gesponsord door Medtronic.  

 

Voor beide studies geldt het volgende:  

-Het sterftecijfer na 30 dagen in de SAVR groep (dus feitelijk het operatierisico) 

was laag in vergelijking met het vooraf geschatte operatierisico: 4,1% in de 

PARTNER 2 studie en 1,7% in de SURTAVI studie. 

-De ingreep kon eventueel samengaan met revascularisatie van de 

kransslagaders (coronairvaten). Dat gebeurde bij TAVI middels PCI 

(PARTNER 2=3,9%, SURTVAVI=14,5%) en bij SAVR middels CABG 

(PARTNER 2=14,5%, SURTVAVI=22,1%). Het is niet uit te sluiten dat het 

verschil tussen de behandelarmen ten aanzien van het aantal patiënten dat 

een dergelijke aanvullende interventie onderging invloed heeft gehad op de 

uitkomsten in deze studies.[74-76] 

 

Wij vonden één aanvullende vervolgpublicatie over de PARTNER 2 studie met 

gegevens over de kwaliteit van leven van de geïncludeerde patiënten.[40] Aangezien 

kwaliteit van leven in het EUnetHTA rapport aan de hand van cardiale symptomen 

(NYHA klasse) is beoordeeld, en wij er de voorkeur aan geven om dit – in lijn met 

de beoordeling van TAVI bij patiënten met een hoog operatierisico – te doen aan de 

hand van resultaten van kwaliteit van leven vragenlijsten, hebben wij deze 

uitkomstmaat opnieuw beoordeeld volgens de GRADE systematiek. 

5.2.3  Kenmerken studies in patiënten met een laag operatierisico (geschatte 30-dagen 

mortaliteit o.b.v. STS-PROM of EuroSCORE II: <4%) 

Er zijn vier RCTs (EVOLUT, PARTNER 3, NOTION en STACCATO) uitgevoerd waarin 

TAVI vergeleken werd met SAVR in patiënten met een laag operatierisico. Er zijn in 

totaal 8 artikelen over deze vier RCTs gepubliceerd: 1 artikel met betrekking tot de 

EVOLUT studie[53], 1 artikel met betrekking tot de PARTNER 3 studie[54], 4 artikelen 

met betrekking tot de NOTION studie[77, 55, 78, 79] en 2 artikelen met betrekking tot 

de STACCATO studie.[80, 41] Ten slotte zijn er 4 propensity-score matched studies 

gepubliceerd naar de effectiviteit van TAVI in patiënten met een laag 

operatierisico.[46, 81-83]  

 

De EVOLUT studie is een internationale, multicenter non-inferioriteitsstudie die werd 

verricht onder symptomatische en asymptomatische patiënten met een geschat 

risico op overlijden tot 30 dagen na een chirurgische ingreep van 3% of lager. Deze 

inschatting werd gemaakt door het lokale hartteam. Er werden 734 patiënten voor 

TAVI en 734 voor SAVR gerandomiseerd. Het is niet duidelijk hoeveel 

asymptomatische patiënten werden geïncludeerd. Er vond geen blindering plaats 

van patiënt en behandelaar, maar wel van de effectbeoordelaar wanneer dit 

mogelijk was (niet gespecificeerd voor welke uitkomsten dit het geval was). De 

primaire analyses werden verricht in de populatie zoals die daadwerkelijk behandeld 

werd (‘as-treated’ populatie, TAVI n=725, SAVR n=678). Randomisatie werd 

gestratificeerd op de noodzaak voor gelijktijdige revascularisatie en op 

behandelcentrum. Bijna alle patiënten (99%) werden behandeld door middel van 

transfemorale TAVI. De studie werd gesponsord door Medtronic. De enige 

beschikbare publicatie met betrekking tot deze studie rapporteert de resultaten van 

een interim analyse, en bevat enkel de volledige gegevens over de uitkomsten na 

30 dagen. Voor patiënten die het meetmoment op 1 jaar of 2 jaar nog niet hadden 

bereikt werden de resultaten per uitkomstmaat geïmputeerd. Het daadwerkelijke 
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aantal events voor het meetmoment op 1 jaar en 2 jaar is niet gerapporteerd wat 

de interpretatie van de resultaten bemoeilijkt. Het aantal patiënten dat 1 en 2 jaar 

follow-up voltooid had, bedroeg respectievelijk 784 (53%) en 137 (9%) patiënten. 

Voor de kwaliteit van leven werden de resultaten wel gebaseerd op de patiënten die 

daadwerkelijk het meetmoment hadden bereikt. 

 

De PARNTER 3 studie is een internationale, multicenter non-inferioriteitsstudie. Er 

werden symptomatische patiënten geïncludeerd met een laag operatierisico, 

hetgeen werd gebaseerd op de klinische en anatomische inschatting van het lokale 

hartteam en de ‘case review committee’. Hierbij werd een STS-PROM score van 4% 

of minder aangehouden. Er werden 503 patiënten voor TAVI en 497 voor SAVR 

gerandomiseerd. De primaire analyses werden verricht in de populatie zoals die 

daadwerkelijk behandeld werd (‘as-treated’ populatie, TAVI n=496, SAVR n=454). 

Alle patiënten werden behandeld door middel van transfemorale TAVI. Er vond geen 

blindering plaats van patiënt, behandelaar en effectbeoordelaar. De studie werd 

gesponsord door Edwards Lifesciences. 
 

De NOTION studie is een Scandinavische multicenter (n=3) superioriteitsstudie die 

werd verricht onder symptomatische en asymptomatische patiënten van 70 jaar en 

ouder. Er werd niet geselecteerd op operatierisico (‘all-comers’ trial). Echter werd 

82% van de deelnemers als patiënten met een laag operatierisico beschouwd (STS-

PROM <4%). Patiënten bij wie revascularisatie van de coronairvaten was vereist 

werden geëxcludeerd. Er werden 145 patiënten voor TAVI en 135 voor SAVR 

gerandomiseerd. Het is niet duidelijk hoeveel asymptomatische patiënten werden 

geïncludeerd. De meeste analyses werden verricht in de populatie zoals die 

daadwerkelijk behandeld werd (‘as-treated’ populatie, TAVI n=142, SAVR n=134). 

Patiënten werden bij voorkeur behandeld door middel van transfemorale TAVI (evt. 

subclaviculair) en met behulp van een zelfexpanderende TAVI klep (fabrikant 

Medtronic). Er vond geen blindering plaats van patiënt, behandelaar en 

effectbeoordelaar. De studie werd financieel ondersteund door de Deense 

hartstichting. De data-analyse werd door Medtronic uitgevoerd. 

 

De STACCATO studie is een Deense multicenter (n=2) superioriteitsstudie die werd 

verricht onder symptomatische en asymptomatische patiënten26 van in eerste 

instantie 70 jaar en ouder, en na 3 events 75 jaar en ouder. Er werd niet 

geselecteerd op operatierisico (‘all-comers’ trial). Echter was de gemiddelde STS-

PROM score in beide groepen onder de 4% en wordt deze studie daarom als laag 

risico studie beschouwd. Patiënten waarbij revascularisatie van de coronairvaten 

was vereist werden geëxcludeerd. Alle patiënten werden behandeld door middel van 

transapicale TAVI en met behulp van een ballon-expanderende TAVI klep (fabrikant 

Edwards Lifesciences). De studie werd na inclusie van 72 patiënten (doel was 200 

patiënten) beëindigd door de toezichthouder, omdat de frequentie van events 

(sterfte en complicaties) als te groot werd bevonden na transapicale TAVI. Er 

werden uiteindelijk 34 patiënten voor TAVI en 36 voor SAVR gerandomiseerd. Het is 

niet duidelijk hoeveel asymptomatische patiënten werden geïncludeerd en in 

hoeverre er blindering plaats vond van patiënt, behandelaar en effectbeoordelaar. 

De studie is onafhankelijk van de industrie uitgevoerd en werd financieel 

ondersteund door de Deense hartstichting. 

 

In beide non-inferioriteitsstudies (EVOLUT en PARTNER 3 studies) werd voor de 

primaire uitkomstmaat (een gecombineerde uitkomstmaat na 1 jaar) een non-

inferioriteitsmarge van 6% aangehouden. In de EVOLUT studie bestond de 

                                                             

26
 Dit is niet expliciet omschreven in de STACCATO studie, echter is het hebben van symptomen niet als 

inclusiecriterium gehanteerd. 
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gecombineerde uitkomstmaat uit sterfte en invaliderende CVA’s. In de PARTNER 3 

studie bevatte deze naast sterfte en CVA’s ook heropnames gerelateerd aan 

ingreep. Het is niet onderbouwd in hoeverre deze uitkomsten als gelijkwaardig 

kunnen worden beschouwd en ook een onderbouwing voor de gekozen non-

inferioriteitsmarge ontbreekt.27 In deze twee studies kon de ingreep eventueel 

samengaan met revascularisatie van de kransslagaders (coronairvaten) of een 

andere interventie. Het aandeel patiënten dat een samengaande ingreep onderging 

was aanzienlijk hoger in de SAVR groep. In de PARTNER 3 studie onderging in totaal 

26,4% van de SAVR patiënten een aanvullende ingreep tijdens de operatie, terwijl 

dit bij 7,9% van de middels TAVI behandelde patiënten het geval was. In de 

EVOLUT studie waren deze percentages vergelijkbaar.  

 

De uitval was in de EVOLUT, PARTNER 3 en NOTION studies in het eerste jaar onder 

de 10%, maar wel groter in SAVR groep dan in de TAVI groep. Alleen voor de 

NOTION en STACCATO studies waren er data beschikbaar voorbij het 1-jaars 

meetpunt; in de NOTION studie was er geen belangrijke uitval, maar in de 

STACCATO studie was de uitval na 1 jaar meer dan 10% in beide studiearmen. 

5.3 Effecten interventie 

De effecten van de interventie en kwaliteit van de evidence zijn samengevat voor de 

hoog en laag risicogroep in onderstaande GRADE evidence profielenl (tabel 6 tot en 

met 9). Voor de beoordeling van de groep met een gemiddeld operatierisico is het 

EUnetHTA rapport aangehouden. De beoordeling van het risico op bias is 

weergegeven in bijlage 6.  

5.3.1  Effectiviteit TAVI bij patiënten met een hoog operatierisico 

5.3.1.1  Cruciale uitkomsten 

 

Sterfte 

Beide RCTs hebben gegevens over 30 dagen-, 1-jaars- en 5-jaarssterfte 

gerapporteerd. Behandeling van AS met TAVI leidt (bewijs van hoge kwaliteit) op de 

korte termijn (30 dagen en 1 jaar) tot een gelijke kans op sterfte als behandeling 

met SAVR (figuur 6), waarbij de puntschatter en het 95% betrouwbaarheidsinterval 

binnen de non-inferioriteitsmarge28 liggen (30 dagen: RR=0,69 [0,44-1,09] en 1 

jaar: RR=0,86 [0,69-1,07]). Op de lange termijn (5 jaar) leidt behandeling met 

TAVI waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) tot een gelijke kans op sterfte als 

behandeling met SAVR (HR=1,00 [0,87-1,15], figuur 7). Er zijn geen gegevens 

beschikbaar over sterfte na 10 jaar. De kwaliteit van het bewijs voor sterfte op de 

lange termijn (5 jaar) is als redelijk beoordeeld omdat er meer dan 10% uitval was 

in één van de RCTs en de uitval niet gelijk was tussen de TAVI en SAVR groep in 

beide RCTs (‘risk of bias’). 

 
  

                                                             

27
 De gehanteerde marge is hoger dan de door ons gedefinieerde non-inferioriteitsmarge, te weten een absolute 

toename van 3% én een relatieve toename (RR/OR/HR) van 1,20. De resultaten m.b.t. het absolute risicoverschil 

voor sterfte na 30 dagen en 1 jaar zijn opgenomen in bijlage 7. 

28
 Absolute toename van 3% én een relatieve toename (RR/OR/HR) van 1,20 
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Figuur 6. Sterfte 30 dagen en 1 jaar  

 
 

Figuur 7. Sterfte 5 jaar  

 
 

Kwaliteit van leven 

De kwaliteit van leven tot 1 jaar na de ingreep is voor beide RCTs gerapporteerd, 

waarbij de resultaten voor transfemorale en non-transfemorale (i.e. apicaal, direct 

aortaal of subclaviculair) TAVI apart werden gerapporteerd. In de beoordeling is 

daarom naast een analyse voor beide groepen samen, ook een aparte analyse voor 

transfemorale en non-transfemorale TAVI gedaan. Het is zeer onzeker (bewijs van 

zeer lage kwaliteit) of TAVI 1 maand na de behandeling leidt tot een betere kwaliteit 

van leven (gemeten met de KCCQ) in vergelijking met SAVR (MD=8,37 [-0,29-

17,04], figuur 8).29 Voor de subgroep van patiënten die behandeld zijn met de 

transfemorale benadering heeft TAVI mogelijk wel (bewijs van lage kwaliteit) een 

klinisch relevant gunstig effect op de kwaliteit van leven na 1 maand (MD=14,84 

[8,47-21,21], figuur 8). Er zijn geen aanwijzingen dat TAVI 6 maanden na de 

behandeling leidt tot een betere kwaliteit van leven (bewijs van lage kwaliteit) dan 

SAVR (figuur 9 en bijlage 7). De resultaten van de EQ-5D zijn vergelijkbaar met die 

van de KCCQ voor wat betreft zowel de grootte als de geloofwaardigheid van het 

effect (bijlage 7). De kwaliteit van het bewijs is als laag beoordeeld door de grote 

mate van uitval en omdat het ontbreken van blindering van de patiënt vertekening 

van de resultaten (‘risk of bias’) kan geven omdat het een subjectieve uitkomstmaat 

betreft, en als zeer laag vanwege het brede betrouwbaarheidsinterval rondom de 

                                                             

29
 Klinische relevantiegrens voor kwaliteit van leven gemeten met de KCCQ = 5 punten 
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puntschatter op t=1 maand (‘onnauwkeurigheid’). 

 

Figuur 8. Kwaliteit van leven (KCCQ) 1 maand 

 
 

Figuur 9. Kwaliteit van leven (KCCQ) 6 maanden 

 
 
  



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 37 van 181 

Complicaties  

TAVI leidt in het eerste jaar na de behandeling waarschijnlijk (bewijs van redelijke 

kwaliteit) tot minder invaliderende of levensbedreigende bloedingen30 (RR=0,49 

[0,37-0,66], figuur 10), maar waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) tot meer 

ernstige vasculaire complicaties31 (RR=3,23 [1,95-5,33]) dan SAVR.32 Daarnaast 

leidt behandeling met TAVI mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) tot een klinisch 

relevante toename in het aantal pacemaker implantaties binnen 1 jaar (RR=1,68 

[1,01-2,79]). Wij willen daarbij opmerken dat voor zelfexpanderende kleppen (US 

CoreValve studie) na 1 jaar waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) een 

klinisch relevante toename in het aantal pacemaker implantaties bestaat (RR=2,05 

[1,44-2,92]). Deze toename werd niet gevonden in ballon-expanderende kleppen 

(PARTNER 1A studie, RR=1,20 [0,63-2,29]). Dit verschil kan mogelijk worden 

verklaard door de zelfexpanderende TAVI kleppen die in de US CoreValve studie 

werden gebruikt die mogelijk vaker tot ernstige geleidingsstoornissen leiden. [85] Of 

TAVI in vergelijking met SAVR tot een hogere of lagere kans op het ontstaan van de 

overige complicaties (i.e. CVA’s, myocardinfarct, ernstige acute nierschade en 

endocarditis) leidt is zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit). De kwaliteit van 

het bewijs is als redelijk beoordeeld voor invaliderende of levensbedreigende 

bloedingen en ernstige vasculaire complicaties, met name door het ontbreken van 

blindering van de effectbeoordelaar wat bij deze (deels) subjectieve uitkomstmaten 

de resultaten kan vertekenen (‘risk of bias’), en als (zeer) laag voor de overige 

complicaties door de brede betrouwbaarheidsintervallen rondom de puntschatters 

(‘onnauwkeurigheid’). 
 

  

                                                             
30

 Het Valve Academic Research Consortium (VARC)-2 initiatief definieert dit als: “Fatal bleeding (BARC type 5) OR 

Bleeding in a critical organ, such as intracranial, intraspinal, intraocular, or pericardial necessitating 

pericardiocentesis, or intramuscular with compartment syndrome (BARC type 3b and 3c) OR Bleeding causing 

hypovolaemic shock or severe hypotension requiring vasopressors or surgery (BARC type 3b) OR  

Overt source of bleeding with drop in haemoglobin ≥5 g/dL or whole blood or packed red blood ce lls (RBCs) 

transfusion ≥4 units (BARC type 3b)”.[84] 

31
 Het Valve Academic Research Consortium (VARC)-2 initiatief definieert dit als:”Any aortic dissection, aortic 

rupture, annulus rupture, left ventricle perforation, or new apical aneurysm/pseudo-aneurysm OR Access site or 

access-related vascular injury (dissection, stenosis, perforation, rupture, arterio-venous fistula, pseudoaneurysm, 

haematoma, irreversible nerve injury, compartment syndrome, percutaneous closure device failure) leading to 

death, life-threatening or major bleeding, visceral ischaemia, or neurological impairment OR Distal embolization 

(non-cerebral) from a vascular source requiring surgery or resulting in amputation or irreversible end-organ damage 

OR The use of unplanned endovascular or surgical intervention associated with death, major bleeding, visceral 

ischaemia or neurological impairment OR Any new ipsilateral lower extremity ischaemia documented by patient 

symptoms, physical exam, and/or decreased or absent blood flow on lower extremity angiogram OR  
Surgery for access site-related nerve injury OR Permanent access site-related nerve injury”.[84] 

32
 Klinische relevantiegrenzen complicaties: GRADE default waarden, te weten een standardized mean difference 

(SMD) van 0.5 of RR/OR/HR van 0,75 of 1,25 
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Figuur 10. Complicaties 1 jaar 
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5.3.1.2  Belangrijke uitkomsten 

 

Symptomen van hartfalen verbeterden in beide studies sneller bij patiënten die met 

TAVI werden behandeld in vergelijking met SAVR. Na 30 dagen waren er meer 

patiënten met een NYHA klasse II of lager in de TAVI groep (P<0,001, PARTNER 1A) 

of had er een groter aandeel van de TAVI groep een lagere NYHA klasse ten 

opzichte van de SAVR groep (p<0,001, beide studies). Na 1 jaar werd er geen 

verschil gezien in NYHA classificatie tussen beide studiearmen en ook het 

percentage patiënten met een NYHA klasse II of lager verschilde niet tussen de 

studiearmen (RR=1,03 [0,98-1,07], bijlage 7). In de US CoreValve studie werd ook 

naar non-inferioriteit van de verbetering in symptomen van hartfalen gekeken. 

Hieruit bleek het verschil in de symptomen van hartfalen, gemeten aan de hand van 

de gemiddelde NYHA klasse, niet klinisch relevant (p<0,01 bij een non-

inferioriteitsmarge van 0,37533).28  

 

De PARTNER 1A studie heeft de opnameduur gerapporteerd. De mediane 

opnameduur op de intensive care en de totale opnameduur in het ziekenhuis waren 

korter na behandeling met TAVI in vergelijking met SAVR, respectievelijk 3 versus 5 

dagen en 8 versus 12 dagen (p<0,001).  

 

Heropnames gerelateerd aan de ingreep kwamen in het eerste jaar niet vaker voor 

bij patiënten die met TAVI waren behandeld (RR=1,20 [0,94-1,54]) maar wel vaker 

binnen eerste 5 jaar na de behandeling (RR=1,34 [1,12-1,59]) (bijlage 7). 

 

De US CoreValve studie rapporteerde het aantal aortaklep re-interventies. Bij 

patiënten die met TAVI behandeld waren, werden er 10 (n=391, 3%) re-

interventies verricht in een periode van 5 jaar, terwijl er in de SAVR groep 2 re-

interventies gerapporteerd werden (n=359, 1,1%, p=0,04). 

 

                                                             

33
 Dit valt binnen de door ons aangehouden non-inferioriteitsmarge voor de symptomen van hartfalen: gemiddelde 

toename in NYHA-classificatie score van maximaal 0,4 (moderate deterioration) bij behandeling met TAVI in 

vergelijking met SAVR[29] 
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Tabel 6. GRADE evidence tabel bij patiënten met een hoog operatierisico 
 

Beoor deling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit 

van bewijs 
Impor tantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

ver tekening 
Inconsistentie 

Indir ect 

bewijs 

Onnauwkeur ig

heid 

Ander e 

factor en 
TAVI SAVR 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Ster fte (all-cause; follow up: 30 dagen) 

2  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig a niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig niet 

gevonden  

31/734 (4.2% )  51/670 (7.6% )  RR 0.69 

(0.44 tot 1.09)  

24 minder  per  1.000 

(van 43 minder tot 7 meer) n 

⨁⨁⨁⨁ 

GOED  

CRUCIAAL  

Ster fte (all-cause; follow up: 1 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig a niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig niet 

gevonden  

136/734 

(18.5% )  

145/672 

(21.6% )  

RR 0.86 

(0.69 tot 1.07) 

30 minder  per  1.000 

(van 67 minder tot 15 meer) n  

⨁⨁⨁⨁ 

GOED  

CRUCIAAL  

Ster fte (all cause [time to event]; follow up: 5 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

ernstig b niet ernstig  niet ernstig c niet ernstig niet 

gevonden  

734 aantal 

deelnemers  

672 aantal 

deelnemers  

HR 1.00 

(0.87 tot 1.15) 

0 minder  per  1.000 

(van 49 minder tot 51 meer) n  

⨁⨁⨁◯  

REDELIJK  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (follow up: 30 dagen; vastgesteld met: KCCQ [schaal van: 0 tot 100]) 

2  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig d niet ernstig e niet ernstig  ernstig f niet 

gevonden  

518  392  -  MD 8.37 hoger  

(0.029 lager tot 17.04 hoger) o 

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (follow up: 6 maanden; vastgesteld met: KCCQ [schaal van: 0 tot 100]) 

2  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig d niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig g niet 

gevonden  

523  403  -  MD 1.48 hoger  

(2 lager tot 4.96 hoger) o 

⨁⨁◯◯  

LAAG  

CRUCIAAL  

Complicaties - Invalider ende of levensbedr eigende bloedingen (follow up: 1 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

ernstig h niet ernstig i niet ernstig  niet ernstig  niet 

gevonden  

113/738 

(15.3% )  

221/708 

(31.2% )  

RR 0.49 

(0.37 tot 0.66)  

159 minder  per  1.000 

(van 197 minder tot 106 minder) o 

⨁⨁⨁◯  

REDELIJK 

CRUCIAAL  

Complicaties - Vasculair e complicaties (major ; follow up: 1 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

ernstig h niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet 

gevonden  

63/738 (8.5% )  19/708 (2.7% )  RR 3.23 

(1.95 tot 5.33)  

60 meer  per  1.000 

(van 25 meer tot 116 meer) o 

⨁⨁⨁◯  

REDELIJK 

CRUCIAAL  

Complicaties - Pacemaker  implantatie (follow up: 1 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

ernstig h niet ernstig j niet ernstig  ernstig k niet 

gevonden  

104/738 

(14.1% )  

54/708 (7.6% )  RR 1.68 

(1.01 tot 2.79)  

52 meer  per  1.000 

(van 1 meer tot 137 meer) o 

⨁⨁◯◯  

LAAG 

CRUCIAAL  

Complicaties - CVA (major ; follow up: 1 jaar ) 
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Beoor deling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit 

van bewijs 
Impor tantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

ver tekening 
Inconsistentie 

Indir ect 

bewijs 

Onnauwkeur ig

heid 

Ander e 

factor en 
TAVI SAVR 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

2  gerandomiseerde 

trials  

ernstig h ernstig l niet ernstig  zeer ernstig m niet 

gevonden  

39/738 (5.3% )  31/708 (4.4% )  RR 1.30 

(0.54 tot 3.11)  

13 meer  per  1.000 

(van 20 minder tot 92 meer) o  

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

Complicaties - Myocar dinfar ct (follow up: 1 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

ernstig h niet ernstig  niet ernstig  zeer ernstig m niet 

gevonden  

8/738 (1.1% )  7/708 (1.0% )  RR 1.08 

(0.39 tot 3.02)  

1 meer  per  1.000 

(van 6 minder tot 20 meer) o 

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

Complicaties - Acute nier schade (follow up: 1 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

ernstig h ernstig l niet ernstig  zeer ernstig m niet 

gevonden  

41/738 (5.6% )  74/708 (10.5% )  RR 0.58 

(0.25 tot 1.33)  

44 minder  per  1.000 

(van 78 minder tot 34 meer) o  

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

Complicaties - Endocar ditis (follow up: 1 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

ernstig h niet ernstig  niet ernstig  zeer ernstig m niet 

gevonden  

5/738 (0.7% )  8/708 (1.1% )  RR 0.59 

(0.20 tot 1.81)  

5 minder  per  1.000 

(van 9 minder tot 9 meer) o 

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

Afkortingen: CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; HR: Hazard Ratio; MD: Mean difference. 
 

a. De data-analyse is uitgevoerd door een statisticus van de sponsor. Het is niet waarschijnlijk dat er hierdoor vertekening van de resultaten heeft plaatsgevonden. Na randomisatie 
onderging 1% van de patiënten in de TAVI groep de toegewezen behandeling niet, versus 11% van de patiënten in de SAVR groep. Dit leidt eveneens niet tot vertekening van de 
resultaten aangezien voor de analyse naar non-inferioriteit de as-treated data zijn gebruikt. Een as-treated analyse geeft immers bij een non-inferioriteitsvraag een conservatievere 
schatting (Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4665). Ook leidt het ontbreken van blindering van behandelaar en patiënt bij deze uitkomstmaat waarschijnlijk niet tot vertekening 
omdat sterfte een objectieve uitkomstmaat is. Alles in overweging nemende werd er niet gedowngrade voor ‘risk of bias’. 
b. De uitval na 5 jaar was >10% in één van de studies en de uitval was in beide studies niet gelijk in de twee studiearmen. Er is hiervoor met 1 niveau gedowngrade. 
c. Hoewel de wenselijke lange termijn follow-up periode gedefinieerd was als 10 jaar, beschouwen wij voor deze hoog risicogroep de 5-jaars follow-up periode als voldoende lang 
gezien het hoge sterftecijfer na 5 jaar in beide studiearmen. Er heeft hiervoor geen downgrading plaatsgevonden.  
d. Het ontbreken van blindering van patiënten kan tot vertekening van de resultaten met betrekking tot de kwaliteit van leven hebben geleid, omdat kwaliteit van leven een subjectieve 
uitkomstmaat is. Daarnaast was de uitval aanzienlijk op zowel de korte als de lange termijn (23-50%) en niet gelijk in beide studiearmen. Er is daarom in totaal met 2 niveaus 
gedowngrade. 
e. De I2 is aanzienlijk (78%). Dit kan worden verklaard door verschil in uitkomst voor TAVI via transfemorale en non-transfemorale route, waarbij de patiënten die via de non-
transfemorale route behandeld zijn lager scoren op kwaliteit van leven. We hebben deze onzekerheid verdisconteerd onder ‘onnauwkeurigheid’. (Aanvullend) downgraden voor 
inconsistentie is niet nodig. 
f. Het 95% betrouwbaarheidsinterval doorkruist de klinische relevantiegrens. Wanneer alleen de data van patiënten die behandeld zijn met transfemorale TAVI worden geanalyseerd, 
dan wordt de klinische relevantiegrens niet doorkruist (MD=14.84 [8.47-21.21]).  
g. Het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt tussen de twee klinische relevantiegrenzen in. Er was geen verschil in effect tussen de transfemorale en non-transfemorale TAVI groep. 
Downgraden is niet nodig. 
h. Het ontbreken van blindering van behandelaar en patiënt kan geleid hebben tot vertekening van de resultaten omdat de uitkomstmaat ‘complicaties’ (deels) te beschouwen is als 
subjectieve uitkomstmaat. Daarnaast is de intention-to-treat analyse niet beschikbaar in 1 van de RCTs. Er is hiervoor in totaal met 1 niveau gedowngrade.  
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i. Onverklaarde heterogeniteit (I2 = 51%) tussen studies waarbij de resultaten van de studies zich aan 1 kant van de centrale as bevinden. Downgraden is niet nodig.  
j. De I2 is aanzienlijk (51%). Dit kan worden verklaard doordat (zoals bekend) de CoreValve klep (CoreValve studie) tot meer pacemaker implantaties leidt dan de SAPIEN klep 
(PARTNER 1A studie). Deze verschillende bevindingen leiden tot de mogelijkheid dat TAVI’s in het algemeen in de praktijk moge lijk tot meer pacemaker implantaties leiden. We 
hebben deze onzekerheid verdisconteerd onder ‘onnauwkeurigheid’. (Aanvullend) downgraden voor inconsistentie is niet nodig.   
k. Het 95% betrouwbaarheidsinterval doorkruist de klinische relevantiegrens.  
l. Onverklaarde heterogeniteit (I2 = 78%) tussen studies waarbij de resultaten van de studies zich aan weerszijden van de centrale as bevinden. Er is hiervoor met 1 niveau 
gedowngrade.   
m. Het 95% betrouwbaarheidsinterval doorkruist de klinische relevantiegrens aan beide zijden van de centrale as.  
n. Data uit de ‘as-treated’ analyse gebruikt.  
o. Data uit de ‘intention-to-treat’ analyse gebruikt. 
De resultaten van de propensity-score matched studies lieten een gelijk beeld als de RCTs zien voor wat betreft sterfte binnen 30 dagen (n=288, RR=0.70 [0.35-1.42]) en 1 jaar 
(n=2808, 0.94 [0.83-1.06]). Kwaliteit van leven werd niet onderzocht. Pacemaker implantatie werd in één studie onderzocht en leek frequenter plaats te vinden na TAVI dan na SAVR 
(n=88, RR=5.00 [1.16-21.52]). 
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5.3.2  Effectiviteit TAVI in patiënten met een gemiddeld operatierisico 

 

Voor de analyses met betrekking tot de effectschatters en de kwaliteit van het 

bewijs verwijzen wij naar het EUnetHTA rapport.25 Voor het EUnetHTA rapport zijn 

van tevoren geen klinische relevantiegrenzen of non-inferioriteitsmarges 

gedefinieerd. Aangezien het Zorginstituut dat wel gewoon is te doen, en deze 

meeneemt bij het beoordelen van de nauwkeurigheid van de resultaten en daarmee 

de kwaliteit van het bewijs, hebben wij aanvullend per uitkomst beoordeeld in 

hoeverre de puntschatter en het 95% betrouwbaarheidsinterval boven de klinische 

relevantiegrens of binnen de non-inferioriteitsmarge liggen. Op basis hiervan is de 

kwaliteit van het bewijs in sommige gevallen door ons lager beoordeeld dan in het 

EUnetHTA rapport. 

5.3.2.1  Cruciale uitkomsten 

 

Sterfte 

Beide RCTs (SURTAVI en PARTNER 2) hebben gegevens over 30 dagen-, 1-jaars- en 

2-jaarssterfte gerapporteerd. In het EUnetHTA rapport worden de 30 dagen- en 2-

jaarssterfte beoordeeld (tabel 7). De beoordelaars concluderen dat behandeling van 

AS met TAVI waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) resulteert in een gelijke 

kans op sterfte als behandeling met SAVR na 30 dagen (RR=1,07 [0,74-1,55]), en 

dat het onzeker is (bewijs van lage kwaliteit) of TAVI leidt tot een gelijke kans op 

sterfte na 2 jaar (RR=1,01 [0,86-1,20]). Er zijn geen lange termijn gegevens over 

het effect op sterfte beschikbaar. Wij zijn het eens met de conclusie over de 

kwaliteit van het bewijs zoals gerapporteerd in het EUnetHTA rapport.34  

 

Kwaliteit van leven 

De kwaliteit van leven 30 dagen en 1 jaar na de ingreep is voor beide RCTs 

gerapporteerd. De SURTAVI studie rapporteerde ook de kwaliteit van leven op t=6 

maanden en de PARTNER 2 studie op t=2 jaar. Het effect van de behandeling met 

TAVI op de kwaliteit van leven na 1 maand (gemeten met de KCCQ) is zeer onzeker 

(bewijs van zeer lage kwaliteit, MD=9,87 [4,19-15,54], figuur 11).35 Voor de 

subgroep van patiënten die behandeld zijn met transfemorale TAVI is er 1 maand na 

de ingreep mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) een klinisch relevante verbetering 

van de kwaliteit van leven (gemeten met de KCCQ) in vergelijking met SAVR 

(MD=13,4 [11,61-15,2]). Er zijn geen aanwijzingen (bewijs van lage kwaliteit) dat 

TAVI 6 maanden (1 RCT) en 1 jaar (2 RCTs) na de behandeling leidt tot een betere 

kwaliteit van leven dan SAVR (figuur 12 en 13).  

De kwaliteit van het bewijs is als laag beoordeeld door de grote mate van uitval en 

omdat het ontbreken van blindering van de patiënt vertekening kan geven van de 

resultaten van deze subjectieve uitkomstmaat (‘risk of bias’), en als zeer laag 

vanwege het brede betrouwbaarheidsinterval rondom de puntschatter op t=1 

maand (‘onnauwkeurigheid’, tabel 8).  

                                                             

34
 In het EUnetHTA rapport is voor zowel 30 dagen- als 2-jaarssterfte met 1 niveau gedowngrade omdat een deel 

van de patiënten de toegewezen behandeling niet onderging, wat niet gelijk verdeeld was over beide studiearmen. 

Hiervoor zouden wij, in lijn met de beoordeling van TAVI bij patiënten met een hoog operatierisico (zie paragraaf 

5.3.1), niet downgraden omdat voor de analyse naar non-inferioriteit de as-treated data worden gebruikt. Daarnaast 

is in het EUnetHTA rapport voor de 2-jaarssterfte met een extra niveau gedowngrade vanwege belangrijke loss-to-

follow-up. Het precieze aantal patiënten dat uitviel tijdens het studieverloop werd voor beide studies niet 

gerapporteerd, maar op basis van de wel gerapporteerde gegevens werd het risico op vertekening van de resultaten 

door uitval (‘attrition bias’) als hoog beoordeeld. Dit is o.i. terecht. In het EUnetHTA rapport is niet gedowngrade 

voor onnauwkeurigheid. Omdat de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval de non-inferioriteitsmarge 

bevat of overschrijdt, vinden wij voor beide follow-upmomenten downgraden met 1 niveau nodig. Deze 

overwegingen samengenomen beoordelen wij, net als het EUnetHTA rapport, de kwaliteit van het bewijs voor 30 

dagen-sterfte als redelijk en voor 2-jaarssterfte als laag. 

35
 Klinische relevantiegrens voor kwaliteit van leven gemeten met de KCCQ = 5 punten 
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Figuur 11. Kwaliteit van leven (KCCQ) 1 maand 

 
 

Figuur 12. Kwaliteit van leven (KCCQ) 6 maanden 

 
 

Figuur 13. Kwaliteit van leven (KCCQ) 1 jaar 
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Complicaties 

In het EUnetHTA rapport zijn de complicaties invaliderende of levensbedreigende 

bloedingen, CVA’s, acute nierschade, ernstige vasculaire complicaties en pacemaker 

implantaties, beoordeeld, terwijl de uitkomstmaat myocardinfarct in zijn geheel niet 

is beoordeeld, en endocarditis wel is bekeken, maar niet is beoordeeld volgens de 

GRADE systematiek (tabel 7).  

 

In het rapport wordt geconcludeerd dat het effect van TAVI op de kans op het 

ontstaan van invaliderende of levensbedreigende bloedingen (na 30 dagen en 2 

jaar), CVA’s (30 dagen en 2 jaar), en acute nierschade (30 dagen en 2 jaar) zeer 

onzeker is. Wij zijn het hiermee eens.36 

 

De EUnetHTA beoordelaars concluderen daarnaast dat TAVI tot en met 30 dagen na 

de ingreep mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) resulteert in meer ernstige 

vasculaire complicaties (RR=3,03 [0,79-11,67]) dan SAVR. Na 1 jaar was het effect 

vergelijkbaar met 30 dagen (RR=3,26 [0,73-14,61], geen GRADE beoordeling). 

Vanwege risico op bias door het ontbreken van blindering van de effectbeoordelaar 

en de grote mate van uitval, en omdat het 95% betrouwbaarheidsinterval de 

klinische relevantiegrens aan beide zijden van de centrale as doorkruist, vinden wij 

dat in totaal met 3 in plaats van 2 niveaus gedowngrade dient te worden.37 Daarom 

concluderen wij dat het effect van TAVI op de kans op ernstige vasculaire 

complicaties na 1 jaar zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit) is.  

 

Voor pacemaker implantaties (30 dagen) concluderen de beoordelaars dat het effect 

van TAVI zeer onzeker is (bewijs van zeer lage kwaliteit). Wij zijn het hiermee 

eens.38 Wij willen daarbij opmerken dat bij gebruik van zelfexpanderende kleppen 

(SURTAVI studie) er na 1 jaar mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) een aanzienlijk 

klinisch relevante toename in het aantal pacemaker implantaties bestaat, aangezien 

                                                             

36
 In het EUnetHTA rapport zijn invaliderende of levensbedreigende bloedingen en acute nierschade alleen op t=30 

dagen volgens de GRADE systematiek beoordeeld, en CVA’s op t=30 dagen en 2 jaar. In lijn met de beoordeling van 

TAVI bij patiënten met een hoog operatierisico zijn wij geïnteresseerd in complicatiekansen bij een follow -up periode 

van ten minste 1 jaar. Wij zouden voor deze uitkomstmaten met 3 niveaus downgraden vanwege i) het ontbreken 

van blindering van de effectbeoordelaar, wat geleid kan hebben tot vertekening van de resultaten omdat deze 

uitkomstmaten (deels) te beschouwen is als subjectieve uitkomstmaat, ii) de mate van uitval na 1 en 2 jaar, en iii) 

het overschrijden van de klinische relevantiegrens. Dit samengenomen beoordelen wij de kwaliteit van het bewijs 

voor deze 3 complicaties op t=1 jaar eveneens als zeer laag. 

37
 In het EUnetHTA rapport is deze complicatie alleen op t=30 dagen volgens de GRADE systematiek beoordeeld. Er 

is met 1 niveau gedowngrade omdat een deel van de patiënten de toegewezen behandeling niet onderging en deze 

uitval niet gelijk verdeeld was over beide studiearmen. Wij zouden hiervoor niet downgraden. Wel zouden wij 

downgraden vanwege het ontbreken van blindering van de effectbeoordelaar. Dit kan immers geleid hebben tot 

vertekening van de resultaten omdat deze uitkomstmaat (deels) te beschouwen is als subjectieve uitkomstmaat. 

Daarnaast is in het EUnetHTA rapport met 1 niveau gedowngrade vanwege onnauwkeurigheid. Omdat het 95% 

betrouwbaarheidsinterval de klinische relevantiegrens aan beide zijden van de centrale as doorkruist, vinden wij dat 

met 2 niveaus gedowngrade moet worden. Ook voor deze uitkomstmaat zijn wij geïnteresseerd in de 

complicatiekans bij een follow-up periode van ten minste 1 jaar. Aangezien de uitval op t=1 jaar vergelijkbaar is met 

de uitval op t=2 jaar, is downgraden voor het risico op vertekening van de resultaten door uitval na 1 jaar terecht. 

Deze overwegingen samengenomen beoordelen wij de kwaliteit van het bewijs voor het optreden van ernstige 

vasculaire complicaties op t=1 jaar als zeer laag. 

38
 In het EUnetHTA rapport is pacemaker implantaties alleen op t=30 dagen volgens de GRADE systematiek 

beoordeeld. Er is met 1 niveau gedowngrade omdat een deel van de patiënten de toegewezen behandeling niet 

onderging en deze uitval niet gelijk verdeeld was over beide studiearmen. Wij zouden hiervoor niet downgraden. 

Vanwege zeer ernstige inconsistentie zijn in het EUnetHTA rapport de data m.b.t. pacemaker implantaties niet 

gepooled, en is de kwaliteit van het bewijs met 2 niveaus gedowngrade voor inconsistentie. Wij vinden dit niet 

terecht aangezien de gevonden statistische heterogeniteit te verklaren is door het gebruik van zelfexpanderende 

kleppen in één van de studies (SURTAVI studie) waarvan bekend is dat deze vaker tot ernstige geleidingsstoornissen 

leiden.[85] Wel zouden wij downgraden vanwege het ontbreken van blindering van de effectbeoordelaar. Dit kan 

immers geleid hebben tot vertekening van de resultaten omdat deze uitkomstmaat (deels) te beschouwen is als 

subjectieve uitkomstmaat. Ook voor deze uitkomstmaat zijn wij geïnteresseerd in de complicatiekans bij ten minste 

1 jaar follow-up. Aangezien de uitval op t=1 jaar vergelijkbaar is met de uitval op t=2 jaar, is downgraden voor het 

risico op vertekening van de resultaten door uitval na 1 jaar terecht. Daarnaast is downgraden vanwege 

onnauwkeurigheid nodig. Deze overwegingen samengenomen beoordelen wij, net als de EUnetHTA beoordelaars, de 

kwaliteit van het bewijs voor het optreden van pacemaker implantaties op t=1 jaar als zeer laag.    
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de klinische relevantiegrens niet wordt doorkruist (RR=3,51 [2,71-4,55]), terwijl het 

onduidelijk is (bewijs van zeer lage kwaliteit) of gebruik van ballon-expanderende 

kleppen (PARTNER 2 studie) in een klinisch relevante toename van pacemaker 

implantaties resulteert (RR=1,16 [0,88-1,54]). 

 

De beoordelaars van het EUnetHTA rapport geven aan dat er geen significant 

verschil werd gevonden in het voorkomen van endocarditis op basis van de 

resultaten van de PARTNER 2 studie. 

5.3.2.2  Belangrijke uitkomsten 

 

De EUnetHTA beoordelaars concluderen dat het (zeer) onzeker is of TAVI een effect 

heeft op het verbeteren van de symptomen van hartfalen ten opzichte van SAVR na 

1 jaar en 2 jaar (bewijs van zeer lage kwaliteit).  

 

De totale opnameduur was korter na TAVI dan na SAVR in zowel de PARTNER 2 

studie (mediaan 6 versus 9 dagen, p<0,001) als de SURTAVI studie (gemiddeld 

5,75±4,85 versus 9,75±8,03 dagen, geen p-waarde gerapporteerd). In de PARTNER 

2 studie was de opnameduur op de IC  ook korter na TAVI dan na SAVR (mediaan 2 

versus 4 dagen, p<0,001). De kwaliteit van bewijs werd door de EUnetHTA 

beoordelaars als redelijk beoordeeld. 

 

De beoordelaars van het EUnetHTA rapport concluderen dat TAVI de kans op een 

aortaklep re-interventie mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) verhoogt in vergelijking 

met SAVR na 30 dagen (RR=7,58 [1,38-41,55]), maar dat dit effect zeer onzeker is 

(bewijs van zeer lage kwaliteit) na een periode van 2 jaar (RR=3,86 [1,76-8,44]). 

 

De SURTAVI studie vond geen statistisch significant verschil in het aantal 

heropnames gerelateerd aan ingreep in de eerste 30 dagen en 1 jaar na 

behandeling met TAVI, maar na een follow-up periode van 2 jaar werd wel een 

verhoogde kans op heropnames gerelateerd aan ingreep gezien (verschil van 0,1-

7%). De PARTNER 2 studie vond geen statistisch significant verschil in het aantal 

heropnames na 30 dagen, 1 jaar en 2 jaar. 
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Tabel 7. GRADE evidence tabel bij patiënten met een gemiddeld operatierisico (cruciale uitkomsten overgenomen uit EUnetHTA rapport) 

 
Cer tainty assessment № of patients (%) Effect Cer tainty 

№ of 

studies 

Study design Risk of bias Inconsistency Indir ectness Impr ecision Other  

consider ations 

TAVI SAVR  Relative 

(95% CI) 

Absolute 

(95% CI) 

Mortality from any cause: 30-day follow-up 

2  Randomised trials  Serious a Not serious  Not serious  Not serious b None  58/1890 (3.1% )  54/1888 (2.9% )  RR 1.07 

(0.74–1.55)  

2 more per 1000 

(from 6 fewer to 16 more)  
⨁⨁⨁◯  
moderate  

Mortality from any cause: 2-year follow-up 

2  Randomised trials  Very serious c Not serious  Not serious  Not serious b None  243/1890 (12.9% )  240/1888 (12.7% )  RR 1.01 

(0.86–1.20)  

0 fewer per 1000 

(from 21 fewer to 24 more)  
⨁⨁◯◯  
low  

Stroke: 30-day follow-up 

2  Randomised trials  Serious d Serious Not serious  Serious e None  78/1890 (4.1% )  103/1888 (5.5% )  RR 0.72 

(0.44 to 1.20)  

15 fewer per 1000 

(from 11 more to 31 fewer)  
⨁◯◯◯  
very low  

Stroke: 2-year follow-up 

2  Randomised trials  Very Serious f 

(foutief: ‘Serious’ in 
tekst van rapport) 

Not serious  Not serious  Serious e None  145/1890 (7.7% )  159/1888 (8.4% )  RR 0.89 

(0.60 to 1.33)  

9 fewer per 1000 

(from 28 more to 34 fewer)  
⨁◯◯◯  
very low 

Life threatening/disabling bleeding: 30-day follow-up 

2  Randomised trials  Serious g Serious h Not serious  Serious i None  In the PARTNER 2 trial: the risk of life-threatening or disabling bleeding occurred in 10%  of the TAVI group 

versus 43%  of the SAVR group (RR 0.24, 95%  CI 0.20–0.29; at 30-day follow-up).  

In the SURTAVI trial: the risk of life-threatening or disabling bleeding was higher in the TAVI group (12.2% ) than 
in the SAVR group (9.3% ) with no statistical significance (RR 1.31, 95%  CI 0.99–1.73). 

⨁◯◯◯  
very low  

Acute kidney injury: 30-day follow-up 

2  Randomised trials  Serious j Not serious  Not serious  Very serious 
k  

none  19/1890 (2.3% )  41/1888 (0.3% )  RR 0.47 

(0.27 to 0.80)  

12 fewer per 1000 

(from 4 fewer to 16 fewer)  
⨁◯◯◯  
very low  

Acute kidney injury: 2-year follow-up 

2 Randomised trials  Very serious l Not serious Not serious Very serious  

k 

none 42/1890 (1.5% )  67/1888 (3.5% )  RR 0.63 

(0.43 to 0.92) 

13 fewer per 1000 

(from 3 fewer to 20 fewer) 
⨁◯◯◯  
very low 

Major vascular complications: 30-day follow-up 

2  Randomised trials  Serious m Not serious n Not serious  Serious o  none  131/1890 (6.9% )  59/1888  

(3.1% )  

RR 3.03  

(0.79 to 11.67) 

63 more per 1000 

(from 7 more to 333 more)  
⨁⨁◯◯  
low 

New permanent pacemaker: 30-day follow-up 

2  Randomised trials  Serious p Very serious q  Not serious  Not serious  none  In the PARTNER 2 trial, the proportion of new permanent pacemakers was 8.4%  in the TAVI group and 6.7%  in 

the control group with no evidence of significant differences (RR 1.26, 95%  CI 0.93– 1.72). 

In the SURTAVI trial, the proportion of implanted pacemakers was higher in the TAVI group (25.1% ) than in the 

SAVR group (6.7% ) with a statistically significant difference (RR 3.78, 95%  CI 2.84–5.02). 

⨁◯◯◯  
very low  

 

a. Serious concern regarding risk of bias: blinding patients and personnel was not possible because of the type of intervention. Given that mortality was considered an objective 
outcome, we considered that absence of blinding could not introduce any performance bias and, therefore, there was no downgrading. However, the quality of evidence was downgraded 
by one level because, in one of the two trials, 94 enrolled patients (4.6%; 17 patients in the TAVI group and 77 in the SAVR group) were withdrawn from the study mainly owing to a 
decision after randomisation not to undergo surgery; we are uncertain whether this imbalance in withdrawals between the two groups might have introduced bias.  
b. We did not downgrade for imprecision: the sample size was sufficiently large (N=3778) and rates of events were low; the absolute difference in mortality rates between the two 
procedures was very small (absolute difference of +0.2% with a 95% CI of –0.7% to 1.6%). 
c. Very serious concern regarding risk of bias: blinding patients and personnel was not possible because of the type of intervention. Given that mortality was considered an objective 
outcome, we considered that absence of blinding could not introduce the performance bias and, therefore, no downgrading was d one. However, the quality of evidence was downgraded 
by two levels given that: (i) in one of the two trials, 94 enrolled patients (4.6%; 17 patients in the TAVI group and 77 in the SAVR group) were wi thdrawn from the study mainly owing to 
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a decision after randomisation not to undergo surgery; we are uncertain whether this imbalan ce in withdrawals between the two groups might have introduced bias; and (ii) at 2 -year 
follow-up, >30% and >50% of patients were lost to follow-up in each trial, respectively. 
d. Serious concern regarding risk of bias: blinding patients and personnel was not possible because of the type of intervention. Given that stroke was an objective outcome, we 
considered that absence of blinding could not introduce the performance bias and, therefore, no downgrading was done. However , the quality of evidence was downgraded by one level 
because, in one of the two trials, 94 enrolled patients (4.6%; 17 patients in the TAVI group and 77 in the SAVR group) were w ithdrawn from the study mainly owing to a decision after 
randomisation not to undergo surgery; we are uncertain whether this might have generated an imbalance between the two trials.  
e. Wide CI.  
f. Very serious concern regarding risk of bias: blinding patients and personnel was not possible because of the type of intervention. However, because stroke was an objective 
outcome, we considered that absence of blinding could not introduce the performance bias and, therefore, no downgrading was d one. However, the quality of evidence was downgraded 
by two levels given that: (i) in one of the two trials, 94 enrolled patients (4.6%; 17 patients in the TAVI group and 77 in the SAVR group) were withdrawn from the study mainly owing to 
a decision after randomisation not to undergo surgery; we are uncertain whether this might have generated an imbalance between the two trials; and (ii) at 2 -year follow-up, >30% and 
>50% of patients were lost to follow-up in each trial, respectively. 
g. Serious concern regarding risk of bias: blinding patients and personnel was not possible because of the type of intervention. However, because bleeding was an objective outcome, 
we considered that absence of blinding could not introduce the performance bias and, therefore, no downgrading was done. However, the quality of evidence was downgraded by one 
level because, in one of the two trials, 94 enrolled patients (4.6%; 17 patients in the TAVI group and 77 in the SAVR group) were withdrawn from the study mainly owing to a decision 
after randomisation not to undergo surgery; we are uncertain whether this might have generated an imbalance between the two trials.  
h. Considerable heterogeneity. 
i. One study had a wide CI crossing the null effect. 
j. Serious concern regarding risk of bias: blinding patients and personnel was not possible because of the type of intervention. Given that acute kidney injury was an objective outcome, 
we considered that absence of blinding could not introduce the performance bias and, therefore , no downgrading was done. However, the quality of evidence was downgraded by one 
level because, in one of the two trials, 94 enrolled patients (4.6%; 17 patients in the TAVI group and 77 in the SAVR group) were withdrawn from the study mainly owing to a decision 
after randomisation not to undergo surgery; we are uncertain whether this might have generated an imbalance between the two trials. 
k. Wide CI and/or very few events. 
l. Very serious concern regarding risk of bias: blinding patients and personnel was not possible because of the type of intervention. Given that acute kidney injury was an objective 
outcome, we considered that absence of blinding could not introduce the performance bias and, therefore, no downgrading was d one. However, the quality of evidence was downgraded 
by two levels given that: (i) in one of the two trials, 94 enrolled patients (4.6%; 17 patients in the TAVI group and 77 in the SAVR group) were withdrawn from the study mainly owing to 
a decision after randomisation not to undergo surgery ; we are uncertain whether this imbalance in withdrawals between the two groups might have introduced bias; and (ii) at 2 -year 
follow-up, >30% and >50% of patients were lost to follow-up in each trial, respectively. 
m. Serious concern regarding risk of bias: blinding patients and personnel was not possible because of the type of intervention. However, because vascular complication was an 
objective outcome, we considered that absence of blinding could not introduce the performance bias and, therefore, no downgr ading was done. However, the quality of evidence was 
downgraded by one level because, in one of the two trials, 94 enrolled patients (4.6%; 17 patients in the TAVI group and 77 i n the SAVR group) were withdrawn from the study mainly 
owing to a decision after randomisation not to undergo surgery; we are uncertain whether this imbalance in withdrawals between the two groups might have introduced bias. 
n. We found an unexplained important heterogeneity ( I2 = 90%) because of the lower frequency of the outcome in the SAVR group in one of the two trials. However, we decided not 
to downgrade because the direction of the treatment was consistent between the trials and the inconsistency was between studi es that showed moderate and large effects.  
o. Wide CI. 
p. Serious concern regarding risk of bias: blinding patients and personnel was not possible because of the type of intervention. However, because pacemaker implantation was an 
objective outcome, we considered that absence of blinding could not introduce the performance bias and, therefore, no downgrading was done. However, the quality of evidenc e was 
downgraded by one level because, in one of the two trials, 94 enrolled patients (4.6%; 17 patients in the TAVI group and 77 i n the SAVR group) were withdrawn from the study mainly 
owing to a decision after randomisation not to undergo surgery; we are uncertain whether this might have generated an imbalan ce between the two trials.  
q. Very serious concern regarding heterogeneity. 
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Tabel 8. GRADE evidence tabel voor kwaliteit van leven bij patiënten met een gemiddeld operatierisico 
 

Beoor deling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Impor tantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

ver tekening 
Inconsistentie 

Indir ect 

bewijs 
Onnauwkeur igheid Ander e factor en TAVI SAVR 

Absoluut 

(95% CI) 

Kwaliteit van leven (follow up: 1 maand; vastgesteld met: KCCQ; [schaal van: 0 tot 100]) 

2  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig a niet ernstig b niet ernstig ernstig c  niet gevonden  1693 1431 MD 9.87 hoger  

(4.19 hoger tot 15.54 hoger)  

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (follow up: 6 maanden; vastgesteld met: KCCQ; [schaal van: 0 tot 100]) 

1  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig a niet ernstig  niet ernstig niet ernstig d niet gevonden  607  513  MD 0.5 hoger  

(2.12 lager tot 3.12 hoger)  

⨁⨁◯◯  

LAAG  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (follow up: 1 jaar ; vastgesteld met: KCCQ; [schaal van: 0 tot 100]) 

2  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig a niet ernstig  niet ernstig niet ernstig d niet gevonden  1369  1147  MD 0.1 lager  

(1.83 lager tot 1.64 hoger)  

⨁⨁◯◯  

LAAG  

CRUCIAAL  

CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
 

a. Het ontbreken van blindering van patiënten kan tot vertekening van de resultaten met betrekking tot de kwaliteit van leven  hebben geleid, omdat kwaliteit van leven een subjectieve 
uitkomstmaat is. Daarnaast was de uitval aanzienlijk op zowel de korte als de lange termijn (17-33%) en niet gelijk in beide studiearmen. Er is daarom in totaal met 2 niveaus 
gedowngrade.  
b. De I2 is aanzienlijk (89%). Dit kan worden verklaard door verschil in uitkomst voor TAVI via transfemorale en non-transfemorale route, waarbij de patiënten die via de non-
transfemorale route behandeld zijn lager scoren op kwaliteit van leven. We hebben deze onzekerheid verdisconteerd onder ‘onnauwkeurigheid’. (Aanvullend) downgraden voor 
inconsistentie is niet nodig.  
c. Het 95% betrouwbaarheidsinterval doorkruist de klinische relevantiegrens. Wanneer alleen de data van patiënten die behandel d zijn met transfemorale TAVI worden geanalyseerd, 
dan wordt de klinische relevantiegrens niet doorkruist (MD=13.4 [11.61-15.2]). 
d. Het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt tussen de klinische relevantiegrens aan beide zijden van de centrale as in. Downgrade n is niet nodig.



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 50 van 181 

5.3.3  Effectiviteit TAVI in patiënten met een laag operatierisico 

5.3.3.1  Cruciale uitkomsten 

 

Sterfte 

Alle vier de geïncludeerde RCTs hebben gegevens over 30-dagensterfte 

gerapporteerd. De EVOLUT studie rapporteerde alleen de effectschattingen (geschat 

op basis van modellering, daadwerkelijke aantallen zijn niet gerapporteerd) voor de 

hierop volgende meetmomenten, en kon daardoor enkel in de resultaten voor de 

30-dagensterfte worden meegenomen. De 1-jaarssterfte werd voor de 3 resterende 

RCTs gerapporteerd, en 5-jaarssterfte voor de STACCATO en NOTION studies. TAVI 

resulteert waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) in een gelijke kans op 

sterfte na 30 dagen (RR=0,49 [0,22-1,10]) en 1 jaar (RR=0,62 [(0,33-1,19], figuur 

14). Op de langere termijn is het zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit) of 

TAVI resulteert in een gelijke kans op sterfte (5-jaarssterfte: RR=0,94 [0,65-1,35], 

figuur 14). Er zijn geen gegevens beschikbaar over sterfte na 10 jaar.  

De kwaliteit van het bewijs voor 30-dagen- en 1-jaarssterfte werd als redelijk 

beoordeeld vanwege het risico op vertekening van de resultaten door met name het 

vroegtijdig beëindigen van 1 van de studies en het niet gelijk verdeeld zijn over 

beide studiearmen van gecombineerde cardiale interventies. Voor sterfte op de 

lange termijn is de kwaliteit van het bewijs als zeer laag beoordeeld omdat het 95% 

betrouwbaarheidsinterval de non-inferioriteitsmarge overschrijdt 

(‘onnauwkeurigheid’) en de gewenste follow-upduur van 10 jaar niet werd behaald 

(‘indirect bewijs’) (tabel 10). 

 

Figuur 14. Sterfte 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar 
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Kwaliteit van leven 

De kwaliteit van leven (gemeten met de KCCQ) 30 dagen en 1 jaar na de ingreep 

werd voor de EVOLUT en PARTNER 3 studies gerapporteerd. De EVOLUT studie 

rapporteerde ook de kwaliteit van leven op t=6 maanden.  

Op basis van deze twee RCTs concluderen wij dat behandeling met TAVI mogelijk 

(bewijs van lage kwaliteit) leidt tot een klinisch relevante verbetering in de kwaliteit 

van leven 30 dagen na de ingreep in vergelijking met SAVR (MD=12,97 [7,19-

18,75], figuur 15).39 Er zijn geen aanwijzingen (bewijs van lage kwaliteit) dat TAVI 

6 maanden (1 RCT, MD=0,10 [-1,46-1,66], figuur 16) en 1 jaar (2 RCTs, MD=0,57 

[-1,86-2,99], figuur 17) na de behandeling leidt tot een betere kwaliteit van leven 

dan SAVR. Deze resultaten betreffen alleen patiënten die middels transfemorale 

TAVI zijn behandeld aangezien de patiënten die onderzocht zijn in de EVOLUT en 

PARTNER 3 studies allen via de transfemorale route zijn behandeld.  

De kwaliteit van het bewijs is als laag beoordeeld met name door de aanzienlijke of 

niet herleidbare mate van uitval en het ontbreken van blindering van de patiënt wat 

vertekening van de resultaten kan hebben gegeven aangezien kwaliteit van leven 

een subjectieve uitkomstmaat is (‘risk of bias’). 

 
Figuur 15. Kwaliteit van leven (KCCQ) 1 maand 

 

 
 

Figuur 16. Kwaliteit van leven (KCCQ) 6 maanden 

 

 
 
  

                                                             

39
 Klinische relevantiegrens voor kwaliteit van leven gemeten met de KCCQ = 5 punten 
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Figuur 17. Kwaliteit van leven (KCCQ) 1 jaar 

 

 
Complicaties  

De EVOLUT studie rapporteerde alleen de effectschattingen voor complicaties 

(geschat op basis van modellering, daadwerkelijke aantallen zijn niet 

gerapporteerd). Van de andere 3 RCTs waren de resultaten voor alle in de PICO 

gedefinieerde complicatie beschikbaar, waarbij van het merendeel 1-jaars follow-up 

gegevens beschikbaar zijn (zie figuur 18). Voor de analyse van complicaties bij 

patiënten met een laag operatierisico is gekozen voor gebruik van het risicoverschil 

(‘risk difference’, RD) als effectmaat in plaats van het relatief risico (RR). De reden 

hiervoor is dat het aantal events per complicatie in deze groep patiënten in veel 

gevallen nihil bleek. Dit zorgt er voor dat de puntschatter en de 95% 

betrouwbaarheidsinterval onstabiel zijn en enkele events meer of minder van grote 

invloed zijn op de effectschatter. Bij de beoordeling van ‘onnauwkeurigheid’ is 

dezelfde klinisch relevatiegrens als bij sterfte aangehouden (3%). Voor de 

volledigheid zijn in de GRADE evidence tabel (tabel 9) ook de relatieve risico’s 

weergegeven.  

 

TAVI leidt in het eerste jaar na de behandeling mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) 

tot een klinische relevante afname in invaliderende of levensbedreigende 

bloedingen30 ten opzichte van SAVR (RD=−10% [−13%-−7%], figuur 18). Er zijn 

geen aanwijzingen (bewijs van lage kwaliteit) dat TAVI resulteert in een klinisch 

relevante verschil in de kans op een CVA (RD=−1% [−2%-0%]), myocardinfarct 

(RD=−1% [−3%-1%]) en endocarditis (RD=0% [−1%-2%]). Het effect van TAVI 

op pacemaker implantaties in het eerste jaar is zeer onzeker (bewijs van zeer lage 

kwaliteit). Wij willen daarbij opmerken dat voor zelfexpanderende kleppen (NOTION 

studie) na 1 jaar waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) een klinisch relevante 

toename in het aantal pacemaker implantaties bestaat (RD=33% [25% tot 41%]). 

Het is onduidelijk (bewijs van lage kwaliteit) of ballon-expanderende TAVI kleppen 

(PARTNER 3 en STACCATO studies) ook resulteren in een klinisch relevante toename 

in het aantal pacemaker implantaties (RD=2% [−1%-5%]). Of TAVI in vergelijking 

met SAVR tot een hogere of lagere kans op het ontstaan van de ernstige vasculaire 

complicaties31 en acute nierschade leidt is zeer onzeker (bewijs van zeer lage 

kwaliteit). 

 

De kwaliteit van het bewijs is als redelijk beoordeeld voor invaliderende of 

levensbedreigende bloedingen, CVA’s, myocardinfarct en endocarditis met name 

door het ontbreken van blindering van de effectbeoordelaar bij deze (deels) 

subjectieve uitkomstmaten, door het ontbreken van de intention-to-treat analyse en 

omdat sommige patiënten (met name in de SAVR groep) een gecombineerde 

cardiale ingreep ondergingen. Deze factoren hebben mogelijk tot (ernstige) 

vertekening van de resultaten geleid (‘risk of bias’). Voor de overige complicaties 

werd de kwaliteit van het bewijs als zeer laag beoordeeld doordat de wijde 

betrouwbaarheidsintervallen rondom de puntschatters tot (zeer) ernstige 

onnauwkeurigheid leidde. 
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Figuur 18. Complicaties 1 jaar 
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5.3.3.2  Belangrijke uitkomsten 

 

Er was geen verschil tussen TAVI en SAVR met betrekking tot de symptomen van 

hartfalen (gedefinieerd als het aantal patiënten met een NYHA klasse I) na 30 dagen 

(RR=1,11 [0,98-1,25], 3 RCTs), na 1 jaar (RR=0,95 [0,88-1,02], 3 RCTs) en na 5 

jaar (RR=0,97 [0,60-1,59], 1 RCT) (zie bijlage 7). In de EVOLUT studie werd ook 

onderzocht of de verbetering in symptomen van hartfalen 1 jaar na behandeling met 

TAVI non-inferieur was aan SAVR. Hieruit bleek dat TAVI non-inferieur aan SAVR 

was voor wat betreft het verschil in de symptomen van hartfalen (MD=−0,1 [−0,2-

0,0]), gemeten aan de hand van de gemiddelde NYHA klasse en bij een non-

inferioriteitsmarge van 0,37540).  

 

De PARTNER 3 en NOTION studies hebben de opnameduur gerapporteerd. In de 

PARTNER 3 studie was de mediane opnameduur op de intensive care en de totale 

opnameduur in het ziekenhuis korter na behandeling met TAVI dan na SAVR: 2 

(interquartile range [IQR] 0-2) versus 3 dagen (IQR 2-4) respectievelijk 3 (IQR 2-3) 

versus 7 dagen (IQR 6-8) (p<0,001). De NOTION studie toonde dat na behandeling 

met TAVI de gemiddelde opname duur 4 [1,8-6,2] dagen korter was dan na SAVR. 

 

Heropnames gerelateerd aan ingreep kwamen in het eerste jaar niet significant 

vaker voor bij patiënten die met TAVI waren behandeld (RR=0,67 [0,45, 1,01], 

PARTNER 3).  

 
Het aantal aortaklep re-interventies was niet verschillend tussen TAVI en SAVR na 1 

jaar (RR=1,37 [0,23-8,18], 2 RCTs) en na 5 jaar (RR=2,79 [0,29-26,53], 1 RCT, 

bijlage 7). In het eerste jaar werden er in 3 van de 641 TAVI patiënten en in en 2 
van de 589 SAVR patiënten een re-interventie verricht.

                                                             

40
 Dit valt binnen de door ons aangehouden non-inferioriteitsmarge voor de symptomen van hartfalen: gemiddelde 

toename in NYHA-classificatie score van maximaal 0,4 (moderate deterioration) bij behandeling met TAVI in 

vergelijking met SAVR[29] 
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Tabel 9. GRADE evidence tabel bij patiënten met een laag operatierisico 
 

Beoor deling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Impor tantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

ver tekening 
Inconsistentie 

Indir ect 

bewijs 
Onnauwkeur igheid 

Ander e 

factor en 
TAVI SAVR 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Ster fte (all-cause) (follow up: 30 dagen) 

4  gerandomiseerde 

trials  

ernstig a niet ernstig  niet ernstig b niet ernstig  niet gevonden  10/1424 

(0.7% )  

18/1302 

(1.4% )  

RR 0.49 

(0.22 tot 1.10)  

7 minder  per  1.000 

(van 11 minder tot 1 meer) m 

⨁⨁⨁◯  

REDELIJK 

CRUCIAAL  

Ster fte (all-cause) (follow up: 1 jaar ) 

3  gerandomiseerde 

trials  

ernstig a,c niet ernstig  niet ernstig b niet ernstig  niet gevonden  15/667 

(2.2% )  

23/617 

(3.7% )  

RR 0.62 

(0.33 tot 1.19)  

14 minder  per  1.000 

(van 25 minder tot 7 meer) m 

⨁⨁⨁◯  

REDELIJK  

CRUCIAAL  

Ster fte (all-cause) (follow up: 5 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

ernstig a,c niet ernstig  ernstig d ernstig e niet gevonden  43/171 

(25.1% )  

44/163 

(27.0% )  

RR 0.94 

(0.65 tot 1.35)  

16 minder  per  1.000 

(van 94 minder tot 94 meer) m 

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (follow up: 1 maand; vastgesteld met: KCCQ [schaal van: 0 tot 100]) 

2  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig f niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  1208  1086  -  MD 12.97 hoger  

(7.19 hoger tot 18.75 hoger) n 

⨁⨁◯◯  

LAAG  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (follow up: 6 maanden; vastgesteld met: KCCQ [schaal van: 0 tot 100]) 

1  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig f niet ernstig  niet ernstig niet ernstig  niet gevonden  633  547  -  MD 0.1 hoger  

(1.46 lager tot 1.66 hoger) n 

⨁⨁◯◯  

LAAG 

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (follow up: 1 jaar ; vastgesteld met: KCCQ [schaal van: 0 tot 100]) 

2  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig f niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  910  752  -  MD 0.57 hoger  

(1.86 lager tot 2.99 hoger) n 

⨁⨁◯◯  

LAAG  

CRUCIAAL  

Complicaties - Invalider ende of levensbedr eigende bloedingen (follow up: 1 jaar ) 

2  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig g niet ernstig h niet ernstig niet ernstig  niet gevonden  31/675 

(4.6% )  

87/625 

(13.9% )  

RR 0.34  

(0.14 tot 0.82) 

99 minder  per  1.000 

(van 131 minder tot 68 minder) n  

⨁⨁◯◯  

LAAG  

CRUCIAAL 

Complicaties - Vasculair e complicaties (major ) (follow up: 1 jaar ) 

3  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig g niet ernstig  niet ernstig ernstig i niet gevonden  23/675 

(3.4% )  

9/625 (1.4% )  RR 2.24 

(1.06 tot 4.76)  

18 meer  per  1.000 

(van 1 minder tot 34 meer) n 

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL 

Complicaties - Pacemaker  implantatie (follow up: 1 jaar ) 
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Beoor deling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Impor tantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

ver tekening 
Inconsistentie 

Indir ect 

bewijs 
Onnauwkeur igheid 

Ander e 

factor en 
TAVI SAVR 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

3  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig g niet ernstig j niet ernstig zeer ernstig k niet gevonden  89/675 

(13.2% )  

28/625 

(4.5% )  

RR 3.64 

(0.51 tot 26.04)   

126 meer  per  1.000 

(van 70 minder tot 328 meer) n 

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL 

Complicaties - CVA (major ) (follow up: 1 jaar ) 

3  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig g niet ernstig  niet ernstig niet ernstig  niet gevonden  8/675 (1.2% )  11/625 

(1.8% )  

RR 0.72 

(0.21 tot 2.48) 

7 minder  per  1.000 

(van 16 minder tot 3 meer) n 

⨁⨁◯◯  

LAAG  

CRUCIAAL 

Complicaties - Myocar dinfar ct (follow up: 1 jaar ) 

3  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig g niet ernstig  niet ernstig niet ernstig  niet gevonden  12/675 

(1.8% )  

18/625 

(2.9% )  

RR 0.62 

(0.30 tot 1.27) 

10 minder  per  1.000 

(van 25 minder tot 6 meer) n 

⨁⨁◯◯  

LAAG  

CRUCIAAL 

Complicaties - Acute nier schade (follow up: 1 jaar ) 

3  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig g niet ernstig l niet ernstig ernstig i niet gevonden  4/675 (0.6% )  17/625 

(2.7% )  

RR 0.29 

(0.06 tot 1.34) 

21 minder  per  1.000 

(van 61 minder tot 20 meer) n 

⨁◯◯◯  

ZEER LAAG  

CRUCIAAL 

Complicaties - Endocar ditis (follow up: 1 jaar ) 

3  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig g niet ernstig  niet ernstig niet ernstig  niet gevonden  6/675 (0.9% )  4/625 (0.6% )  RR 1.37 

(0.39 tot 4.85) 

2 meer  per  1.000 

(van 15 minder tot 19 meer) n 

⨁⨁◯◯  

LAAG  

CRUCIAAL 

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; MD: Mean difference 
 

a. De data-analyse van de PARTNER 3 en NOTION studies werd uitgevoerd door een statisticus van de fabrikant. Het is niet waarschijnlijk dat er hierdoor vertekening van de 
resultaten heeft plaatsgevonden. Na randomisatie onderging een deel van de patiënten de toegewezen behandeling niet. Dit gebe urde vaker bij SAVR dan bij TAVI, maar was minder 
dan 10%. Dit leidt eveneens waarschijnlijk niet tot vertekening van de resultaten (zie hoog risico). Ook leidt het ontbreken van blindering van behandelaar en patiënt b ij deze 
uitkomstmaat niet tot vertekening omdat sterfte een objectieve uitkomstmaat is. De STACCATO studie werd vroegtijdig beëindigd. In de PARTNER 3 en EVOLUT studies werd een 
aanzienlijk deel van de patiënten behandeld met een aanvullende cardiale interventie, met een groter percentage in de SAVR groep dan in de TAVI groep. Ten slotte werd er in 
PARTNER 3 gerandomiseerd met een vast blok van 4 patiënten. Omdat het niet uit te sluiten is dat deze factoren tot vertekening van de resultaten hebben geleid, is hiervoor in totaal 
met 1 niveau gedowngrade.  
b. Drie van de vier studies (niet de PARTNER 3 studie) includeerden ook asymptomatische patiënten (onduidelijk om hoeveel patiënten het gaat). Hoewel de aantallen 
asymptomatische patiënten per studiearm niet gerapporteerd zijn, verwachten wij dat het aandeel asymptomatische patiënten door randomisatie gelijk verdeeld is over beide groepen, 
en dat het relatieve effect van de interventie op de 30-dagen sterfte niet verandert door inclusie van asymptomatische patiënten. Er is daarom niet gedowngrade.  
c. De uitval na 1 jaar en na 5 jaar was in de STACCATO studie meer dan 10% , maar in de overige studies minder dan 10%. Er is hiervoor niet gedowngrade.  
d. De wenselijke lange termijn follow-up periode is gedefinieerd als 10 jaar. Voor deze laag risicogroep is de 5-jaars follow-up periode onvoldoende lang gezien het relatief lage 
sterftecijfer na 5 jaar in beide studiearmen. Er is daarom met 1 niveau gedowngrade.  
e. Het 95% betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de non-inferioriteitsmarge. Er is daarom met 1 niveau gedowngrade.  
f. Het ontbreken van blindering van patiënten kan tot vertekening van de resultaten hebben geleid, omdat kwaliteit van leven e en subjectieve uitkomstmaat is. Voor beide studies zijn 
alleen de as-treated data gerapporteerd. Daarnaast was de uitval meer dan 10% (PARTNER 3) of niet te herleiden (EVOLUT studie). Ten slotte werd zowel in de PARTNER 3 als in 
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de EVOLUT studie een aanzienlijk deel van de patiënten gelijktijdig behandeld met een aanvullende cardiale interventie, met een groter percentage in de SAVR groep dan in de TAVI 
groep. Aangezien deze factoren mogelijk tot belangrijke vertekening van de resultaten hebben geleid,  is in totaal met 2 niveaus gedowngrade.  
g. Het ontbreken van blindering van patiënten en effectbeoordelaars kan tot vertekening van de resultaten hebben geleid, omdat ‘complicaties’ (deels) als subjectieve uitkomstmaat 
beschouwd kan worden. Voor alle drie de studies zijn alleen de as-treated data gerapporteerd. Daarnaast was de uitval meer dan 10% (PARTNER 3). Ten slotte werd er in de 
PARTNER 3 studie een aanzienlijk deel van de patiënten gelijktijdig behandeld met een aanvullende cardiale interventie, met een groter percentage in de SAVR groep. Aangezien 
deze factoren mogelijk tot belangrijke vertekening van de resultaten hebben geleid, is in totaal met 2 niveaus gedowngrade.  
h. De I2 is aanzienlijk (66%) waarbij de resultaten van de PARTNER 3 en NOTION studies zich aan 1 kant van de centrale as bevinden. De effectschatter van de STACCATO studie 
ligt aan de andere zijde van de centrale as, wat mogelijk kan worden verklaard doordat in deze studie patiënten met TAVI via de non-transfemorale route werden behandeld. Omdat 
de resultaten van de STACCATO studie erg afwijken, en ook te verklaren zijn, is er voor gekozen om deze studie bij de analyse van invaliderende of levensbedreigende bloedingen 
niet mee te nemen. Downgraden is daarom niet nodig.  
i. Het 95% betrouwbaarheidsinterval doorkruist de klinische relevantiegrens.  
j. De I2 is aanzienlijk (96%). Dit kan worden verklaard doordat (zoals bekend) de CoreValve/zelfexpanderende klep (NOTION studie) tot meer pacemaker implantaties leidt dan de 
SAPIEN/ballon-expanderende klep (PARTNER 3 en STACCATO studies). Deze verschillende bevindingen leiden tot de mogelijkheid dat TAVI’s in het algemeen in  de praktijk 
mogelijk tot meer pacemaker implantaties leiden. We hebben deze onzekerheid verdisconteerd onder ‘onnauwkeurigheid’. (Aanvullend) downgraden voor inconsistentie is niet nodig.  
k. Het 95% betrouwbaarheidsinterval doorkruist de klinische relevantiegrens aan beide zijden van de centrale as.  
l. Onverklaarde heterogeniteit (I2 = 66%) tussen studies waarbij de resultaten van de 2 grotere studies zich aan 1 kant van de centrale as bevinden. Downgraden is niet nodig.  
m. Data uit de ‘as-treated’ analyse gebruikt (wanneer beschikbaar). 
n. Data uit de ‘intention-to-treat’ analyse gebruikt (wanneer beschikbaar). 
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5.4 Analyse declaratiegegevens 
Zoals in paragraaf 4.5 aangegeven hebben wij informatie (volumes en uitkomsten 

per interventie) uit de declaratiedata (Zorgprestaties en declaraties gegevens, ZPD) 

ingewonnen van 16 hartcentra om meer inzicht te krijgen in eventueel aanwezige 

indicatie uitbreiding en praktijkvariatie (zie ook bijlage 10). 

5.4.1  Resultaten analyse declaratiegegevens 

 

Volumes 

In 2013 vonden er 1870 SAVR’s plaats in Nederlandse hartcentra (tabel 10). Over 

de drie daarop volgende jaren bleef dit aantal nagenoeg gelijk. Er is een duidelijke 

toename in het aantal TAVI’s te zien, waarbij er is 2013 nog 941 ingrepen 

plaatsvonden, oplopend tot 1806 in 2016. In het totaal vond in 2013 bij 2811 

patiënten een ingreep aan de aortaklep plaats (TAVI en SAVR) en in 2016 bij 3543 

patiënten; dit is een stijging van 26%. In 2016 vonden er voor het eerst meer 

TAVI’s dan SAVR’s plaats. Per leeftijdsgroep bleef het aantal SAVR’s in deze periode 

ongeveer gelijk terwijl er in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar een sterke 

toename in het aantal TAVI’s wordt gezien (bijlage 10).  

 
Tabel 10. Aantal SAVR’s en TAVI’s per jaar (n=16 ziekenhuizen) 

 

Type 2013 2014 2015 2016 

SAVR 1870 1877 1761 1737 

TAVI 941 1316 1629 1806 

 

De verhouding tussen het aantal TAVI’s en SAVR’s varieert aanzienlijk per 

hartcentrum, waarbij het aandeel TAVI ’s tussen de 21% (centrum L)41 en 60% 

(centrum K) ligt, met een gemiddeld aandeel van 42% (Figuur 19). Centrum K 

verricht de meeste TAVI’s (n=571) van alle centra en centrum L de minste (n=76).  
 

Figuur 19. Aantal en verhouding TAVI’s en SAVR’s per hartcentrum (2013-2015) 

 

 
 

Klinische uitkomsten 

Gekeken over de periode 2013 tot en met 2015 is het aantal patiënten dat binnen 1 
                                                             

41
 De verschillende hartcentra zijn in niet herleidbaar vorm weergegeven om te voorkomen dat bedrijfsgevoelige 

informatie wordt prijsgegeven aan derden. Vandaar dat de namen gecodeerd zijn en 2 centra gecensureerd zijn.  
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jaar overlijdt gemiddeld 13,9% na behandeling met TAVI versus 3,7% na SAVR. Het 

1-jaar sterftecijfer na TAVI is over alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk. Pacemakers 

worden ongeveer 3 keer vaker geplaatst na behandeling met TAVI dan na SAVR 

(6,5% versus 2,2%). 

 

Er worden aanzienlijke verschillen in het 1-jaar sterftecijfer gezien tussen de 

verschillende hartcentra. Waar centrum B een mortaliteit van 17,5% laat zien is dat 

voor centrum P 9,3%, met een gemiddelde van 13.9%. Daarbij heeft centrum P een 

tweemaal zo hoge incidentie in het plaatsen van een pacemaker (22,5%) dan het 

daarop volgende centrum (centrum C; 11,9%) en meer dan driemaal hoger dan het 

gemiddelde (6,5%). Dergelijke absolute verschillen per centrum in de 1-jaarsterfte 

en pacemakerplaatsingen worden niet gezien voor SAVR.  

 

Conclusies 

Er is sprake van een stabiele stijging in het aantal patiënten dat behandeld wordt 

met TAVI, zonder dat het aantal SAVR behandelingen afneemt. Dit beeld is 

grotendeels onafhankelijk van leeftijd. Dit wijst mogelijk op indicatie uitbreiding, 

waarbij het aannemelijk is - aangezien er in alle leeftijdsgroepen een toename in 

het aantal TAVI’s te zien is - dat ook patiënten met een lager operatierisico steeds 

vaker TAVI ontvangen in plaats van SAVR. Met betrekking tot de klinische 

uitkomsten kunnen geen conclusies getrokken worden op basis van deze data. De 

gevonden verschillen in sterfte tussen met TAVI en met SAVR behandelde patiënten, 

kunnen (deels) verklaard worden door een verschil in morbiditeit tussen beide 

patiëntengroepen: waarschijnlijk zijn voor TAVI ziekere patiënten geselecteerd dan 

voor SAVR. De verschillen in het aandeel TAVI ’s en de klinische uitkomsten per 

hartcentrum kunnen deels worden verklaard doordat sommige hartcentra eerder 

met een TAVI-programma zijn gestart dan andere, en er zo ook een verschil is 

ontstaan in ervaring met TAVI tussen hartcentra. Tegelijkertijd kunnen de 

verschillen per hartcentrum duiden op een verschil in werkwijze tussen de 

multidisciplinaire hartteams per centrum. Dit zou voor patiënten kunnen betekenen 

dat de zorg die ze ontvangen (TAVI of SAVR, wel of geen pacemaker) afhangt van 

het hartcentrum waar ze worden gezien. In dat geval zou dit kunnen wijzen op 

praktijkvariatie. 

5.4.2  Reactie beroepsgroepen 

Het Zorginstituut heeft de werkgroep Transcatheter Hartklep Interventie (THI) 

gevraagd om een inhoudelijke reactie te geven op bovengenoemde bevindingen. In 

deze werkgroep zetelen leden van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 

(NVT) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC). Deze reactie is ook 

meegenomen in de beschrijving van de resultaten hierboven. De vragen vanuit het 

Zorginstituut en de volledige reacties zijn terug te vinden in bijlage 8.  

5.5 Gegevens NHR 

Een selectie van de gegevens uit de NHR worden jaarlijks gepubliceerd op de 

website van de NHR.42 De gepresenteerde data geven primair inzicht in de trends 

per type ingreep op de volumes, klinische uitkomsten en complicaties.  

 

De gegevens laten een toename zien van het aantal aortaklepvervangingen van 

43,9% van 2013 (n=2174) tot 2017 (n=3128). Ten opzichte van de resultaten uit 

de declaratiegegevens wordt er voor het eerst een afname van het aantal SAVR’s 

gezien: 1554 in 2016 versus 1380 in 2017 (statistische significantie niet gegeven). 

Het aantal TAVI’s groeide echter door tussen 2016 en 2017 van 1361 naar 1748 

                                                             

42
 https://nederlandsehartregistratie.nl/  

https://nederlandsehartregistratie.nl/
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ingrepen (een stijging van 28%).43 

 

Op basis van de gepresenteerde resultaten kunnen geen uitspraken worden gedaan 

over de effectiviteit van TAVI t.o.v. SAVR, omdat de resultaten van beide ingrepen 

apart zijn gerapporteerd en niet worden gecorrigeerd voor confounding (door 

bijvoorbeeld verschillen in patiëntkarakteristieken). Bovendien worden er 

verschillende uitkomstmaten voor TAVI en SAVR gebruikt waardoor ze niet goed 

vergeleken kunnen worden. Het aantal pacemakerplaatsingen kan met enige 

voorzichtigheid wel worden vergeleken, aangezien deze uitkomst minder afhankelijk 

is van patiëntkarakteristieken. Het aantal pacemakers is voor TAVI aanzienlijk hoger 

dan voor SAVR: TAVI rond de 12% (range 10.1% - 13.3%) en voor SAVR rond de 

3% (range 2.4-5.2%)  

 

                                                             

43
 Deze gegevens zijn afkomstig uit hoofdstuk 5 van het proefschrift van dr. D. van Veghel. Het volledige 

proefschrift is in te zien via: https://pure.tue.nl/ws/files/132427873/20190829_Veghel.pdf  
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6 Vaststellen eindbeoordeling ‘stand wetenschap en praktijk’ 

6.1 Bespreking relevante aspecten 

6.1.1  Positionering en claim  

Chirurgische aortaklepvervanging (SAVR) is de huidige standaardbehandeling voor 

patiënten die een indicatie voor aortaklepvervanging hebben. Transcatheter aortic 

valve implantation (TAVI) is een minimaal invasief alternatief voor SAVR. Volgens 

de beroepsgroepen zou TAVI minstens even effectief zijn als SAVR voor wat betreft 

het verbeteren van symptomen van hartfalen en de overleving, terwijl TAVI 

vanwege het minimaal invasieve karakter van de ingreep voordelen zou bieden met 

betrekking tot de kwaliteit van leven, het complicatierisico en de opnameduur .  

6.1.2  Effectiviteit 

Er werden twee RCTs uitgevoerd waarin TAVI vergeleken werd met SAVR in 

patiënten met symptomatische ernstige AS en een hoog operatierisico (d.w.z. 

geschatte 30-dagen sterfte na operatie van 8-50%). Hieruit blijkt dat behandeling 

met TAVI op de korte termijn (30 dagen en 1 jaar) tot een gelijke kans op sterfte 

leidt als behandeling met SAVR. Ook op de lange termijn (5 jaar) is het zeer 

waarschijnlijk dat behandeling met TAVI niet gepaard gaat met een hoger 

sterftecijfer. Voor wat betreft de kwaliteit van leven werd er alleen bij patiënten die 

behandeld zijn met TAVI via de transfemorale benadering op de korte termijn 

mogelijk een gunstig effect op de kwaliteit van leven gevonden, maar op de langere 

termijn (>6 maanden) is dit effect niet meer zichtbaar. Qua complicaties leidt TAVI 

waarschijnlijk tot minder invaliderende of levensbedreigende bloedingen, maar meer 

ernstige vasculaire complicaties dan SAVR. Daarnaast leidt behandeling met TAVI 

mogelijk tot een toename in het aantal pacemaker implantaties, waarbij opgemerkt 

moet worden dat er een verschil is tussen ballon-expanderende kleppen en 

zelfexpanderende TAVI kleppen; de resultaten van de studies wijzen erop dat bij 

gebruik van zelfexpanderende kleppen er waarschijnlijk een toename in pacemaker 

implantaties is ten opzichte van SAVR, terwijl het onduidelijk is of ballon-

expanderende kleppen eenzelfde effect hebben. Ten slotte kan op basis van de 

studieresultaten niet geconcludeerd worden of TAVI tot een hogere of lagere kans 

op het ontstaan van CVA’s, myocardinfarct, ernstige acute nierschade en 

endocarditis leidt in vergelijking met SAVR. 

 

Uit de studies in patiënten met symptomatische ernstige AS en een gemiddeld 

operatierisico (4-8%) of laag operatierisico (<4%) blijkt dat behandeling met TAVI 

op de korte termijn waarschijnlijk resulteert in een gelijke kans op sterfte als SAVR, 

maar dat het onzeker is of dit ook geldt voor de langere termijn (>2 jaar). Er zijn 

geen gegevens over het effect op sterfte na meer dan 5 jaar na behandeling 

beschikbaar. Ook voor deze risicogroepen geldt dat patiënten die behandeld zijn 

met transfemorale TAVI kort na de ingreep mogelijk een betere kwaliteit van leven 

hebben dan patiënten die behandeld zijn met SAVR, terwijl dit gunstige effect >6 

maanden na de behandeling niet meer aanwezig is. Daarnaast is er bij gebruik van 

zelfexpanderend kleppen mogelijk een aanzienlijke toename in het aantal 

pacemaker implantaties terwijl het onduidelijk is of ballon-expanderende TAVI 

kleppen ook tot een dergelijke toename leiden. Voor patiënten met een laag 

operatierisico geldt dat er geen aanwijzingen zijn dat TAVI resulteert in een grotere 

kans op het ontstaan van CVA’s, myocardinfarct en endocarditis in vergelijking met 

SAVR, en dat het zeer onzeker is of TAVI tot een hogere of lagere kans op het 

ontstaan van ernstige vasculaire complicaties en acute nierschade leidt. Voor de 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 63 van 181 

groep met een gemiddeld operatierisico geldt dat wij niet kunnen concluderen of 

TAVI tot een hogere of lagere kans op het ontstaan van ernstige vasculaire 

complicaties, invaliderende of levensbedreigende bloedingen, CVA’s en acute 

nierschade leidt. 

6.1.3  Overige overwegingen  

 

Duurzaamheid TAVI kleppen 

Geïmplanteerde aortakleppen moeten voor een langere periode meegaan. Hoewel er 

steeds meer mogelijkheden beschikbaar komen voor het plaatsen van een 

transcatheter klep in een reeds geplaatste chirurgische (Valve-in-Valve) of 

transcatheter (TAVI-in-TAVI) aortaklep, wordt dit nog als experimenteel 

beschouwd.[86] Daarnaast gaat elke heringreep opnieuw gepaard met een aanzienlijk 

operatierisico, belasting van de patiënt en hoge kosten. Ten slotte geldt dat een 

heringreep de toegang tot de kransslagaders voor eventuele toekomstige 

revascularisatie van het hart zal compliceren of zelfs onmogelijk zal maken.[87]  

De duurzaamheid van de transcatheter klep is dus een cruciaal aspect in de 

beoordeling van TAVI. Voor patiënten met een hoog operatierisico en een kortere 

levensverwachting is het beschikbare bewijs met een follow-up duur van 5 jaar 

voldoende aangezien de levensverwachting dermate beperkt is dat er genoeg 

vertrouwen is dat de duurzaamheid van TAVI voldoende is voor deze 

patiëntengroep. Wel dienen patiënten goed te worden ingelicht over de resterende 

onzekerheid die er bestaat over de duurzaamheid van TAVI kleppen, alsmede over 

de verschillen in uitkomsten voor TAVI en SAVR, zoals het risico op een pacemaker 

implantatie (zie hieronder). 

Voor patiënten met een laag of gemiddeld operatierisico, waarbij er zeer beperkte 

gegevens zijn over de (middel)lange termijn, ligt de afweging over de duurzaamheid 

van TAVI kleppen anders. Voor SAVR geldt dat de geïmplanteerde kleppen een 

bewezen levensduur hebben van 10 tot 15 jaar.[88] Een dergelijke levensduur van 

TAVI kan op basis van de beschikbare gegevens nog niet verondersteld worden. 

Gezien de aanzienlijk langere levensverwachting van patiënten met een gemiddeld 

en laag operatierisico na TAVI, is een voldoende lange levensduur van groot belang.  

In de praktijk wordt daarom volgens de beroepsgroepen – in lijn met bovenstaande 

– steeds per patiënt de kans op een heringreep meegewogen binnen de 

besluitvorming voor het type ingreep (TAVI of SAVR). 

 

Transfemorale versus transapicale TAVI  

Ondanks dat de meeste RCTs geen aparte analyses rapporteerden over de effecten 

van transapicale TAVI op sterfte en complicaties, wordt er in het algemeen wel een 

slechtere uitkomst na transapicale TAVI beschreven in de literatuur.[68] Bovendien 

kwam uit onze beoordeling naar voren dat de voordelen van TAVI ten opzichte van 

SAVR met betrekking tot de kwaliteit van leven alleen werden gezien voor de 

patiënten die via de transfemorale route werden behandeld. 

 

Zelfexpanderende versus ballon-expanderende transcatheter aortakleppen 

Er bestaan twee typen TAVI kleppen: zelfexpanderende en ballon-expanderende 

kleppen. Omdat de wijze van implantatie verschilt, hebben beide klepsoorten een 

ander ontwerp. Ballon-expanderende kleppen zijn compacter dan zelfexpanderende 

en liggen vrij van de monding (ostium) van de kransslagaderen. Dit betekent dat 

toekomstige revascularisatie van de kransslagaderen niet wordt bemoeilijk t, zoals 

dit soms het geval is bij zelfexpanderende kleppen. Daartegenover staat dat 

zelfexpanderende kleppen meer vrijheid geven tijdens de plaatsing van de klep.   

 

Uit onze beoordeling komt naar voren dat er een aanzienlijk verschil in 

complicatierisico is tussen beide klepsoorten, waarbij vooral behandeling met een 
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zelfexpanderende klep leidt tot een aanzienlijk hoger risico op pacemaker 

implantatie, ongeacht het operatierisico van de patiënt. Deze bevinding wordt 

ondersteund door systematische reviews en een vergelijkende gerandomiseerde 

studie.[89, 19, 85] De mogelijke negatieve effecten/complicaties van pacemaker 

implantatie na TAVI zijn vooralsnog niet geheel duidelijk doordat de verrichte 

studies tegengestelde resultaten laten zien en omdat lange termijn follow-up 

gegevens ontbreken.[19, 90, 20, 91] Sommige studies konden geen negatieve effecten 

van pacemakerimplantatie aantonen. Een recente studie door Jorgensen et al. uit 

2019, waarin 816 patiënten na TAVI werden gevolgd tot 5 jaar na de ingreep 

(mediaan: 2,5 jaar), liet echter wel een negatief effect zien van 

pacemakerimplantatie op sterfte (HR=1.58; 95% BI=1.01-2.46) en een verhoogd 

risico op een ziekenhuisopname t.g.v. hartfalen (HR=1.66; 95% BI=1.09-2.54) in 

vergelijking met patiënten die geen geleidingsstoornis hadden ontwikkeld na TAVI. 

Ook hadden deze patiënten een verminderde linkerventrikel ejectiefractie 

(p<0.0001).[90] Daarnaast geldt dat pacemakers na TAVI in het algemeen zo 

geïmplanteerd worden dat de innervatie via de rechterventrikel verloopt, en 

rechtszijdige stimulatie leidt mogelijk tot een verdere afname van de hartfunctie. [19] 

 

De beroepsgroepen geven aan dat er in de praktijk per patiënt een afweging 

gemaakt wordt over de verschillende voor- en nadelen van beide klepsoorten. Naast 

de genoemde aspecten spelen daarbij ook de toegankelijkheid van de vaten (d.w.z. 

de toegankelijkheid van de a. femoralis), de grootte van de annulus aortae, de 

gewenste nauwkeurigheid van de klepplaatsing en de kans dat in de toekomst 

revascularisatie nodig zal zijn een rol. Voor wat betreft pacemaker stimulatie wordt 

steeds nauwkeurig afgewogen of de cardiale functie van een patiënt (langdurige) 

pacemaker stimulatie toelaat. Zo nodig kan voor linkszijdige of bi-ventriculaire i.p.v. 

rechtszijdige stimulatie gekozen worden. Daarnaast wordt de standaard 1- en 2-

kamer pacemakertechnologie door de cardiologen als een min of meer 

uitontwikkelde technologie beschouwd met een lage complicatiekans en een zeer 

hoog slagingspercentage. Gegevens van 8 van de 78 centra die pacemakers 

implanteren en een complete dataset aanleverden in 2018 aan de Nederlandse 

registratie (NHR), laten zien dat er een complicatierisico van gemiddeld 4% bestaat 

in de eerste 90 dagen na implantie.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Complicaties op langere termijn zijn niet gepubliceerd. De beroepsgroepen geven 

ten slotte aan dat het aantal pacemakerplaatsingen de afgelopen jaren dalende is. 

Dit zien wij echter (nog) niet terug in de analyse van declaratiegegevens tot en met 

2015 en de NHR data tot en met 2017.  

 

Aanvullende cardiale ingrepen 

In de studies onder patiënten met een gemiddeld en laag operatierisico onderging 

een deel van de patiënten een aanvullende cardiale ingreep tijdens de 

aortaklepvervanging.44 In de meeste gevallen betrof dit een gelijktijdige 

revascularisatie van de kransslagaders. Ondanks randomisatie van patiënten tussen 

TAVI en SAVR, bleek het aantal patiënten met een dergelijke aanvullende ingreep 

structureel hoger in de groep die SAVR onderging dan in de groep die TAVI 

onderging. Er mag vanuit gegaan worden dat – vanwege de randomisatie – beide 

groepen gelijk zijn voor wat betreft de patiëntkarakteristieken en risicofactoren, en 

daarmee ook voor wat betreft de vooraf kans op de noodzaak tot revascularisatie. 

De beroepsgroepen geven als mogelijke verklaring dat de drempel voor het 

verrichten van een aanvullende ingreep waarschijnlijk lager is bij patiënten die 

SAVR ondergaan, omdat tijdens een openhartoperatie andere aandoeningen relatief 

eenvoudig te verhelpen zijn en behandelaren de patiënt liever niet tweemaal 

                                                             

44
 In alle RCTs behalve de NOTION en STACCATO studies werden bij sommige patiënten aanvullende cardiale 

ingrepen verricht tijdens de aortaklepvervanging.  
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opereren. Het is bekend dat een gecombineerde behandeling (aortaklep vervanging 

én revascularisatie) tot slechtere uitkomsten leidt en dus een negatief effect zou 

kunnen hebben op onder andere sterfte. Toch werd er in deze studies geen verschil 

in sterfte tussen de SAVR en TAVI groep gezien, ondanks de slechtere 

verwachtingen in de SAVR groep. De effecten op lange termijn zijn niet bekend, 

maar worden momenteel onderzocht in klinische trials. 

6.1.4  Afweging relevante aspecten 

 

Voor patiënten met symptomatische ernstige AS en een hoog operatierisico is het 

voldoende aannemelijk gemaakt dat TAVI een kort maar klinische relevant gunstig 

effect heeft op de kwaliteit van leven bij patiënten die met transfemorale TAVI 

worden behandeld, terwijl er geen toename van sterfte wordt gezien ten opzichte 

van SAVR. Daarbij lijken de complicaties tussen TAVI en SAVR gebalanceerd te zijn, 

met uitzondering van een toename in het aantal pacemaker implantaties na TAVI, 

vooral wanneer zelfexpanderende kleppen worden gebruikt. Op basis van de 

beschikbare literatuur kunnen weliswaar geen definitieve conclusies getrokken 

worden over de complicatiekansen na pacemakerplaatsing, maar er zijn wel 

aanwijzingen dat pacemaker implantatie negatieve gevolgen kan hebben voor de 

patiënt. De door de beroepsgroepen aangedragen gegevens van 8 van de 78 centra 

die pacemakers implanteren, hebben niet kunnen weerleggen dat 

pacemakerplaatsing als een belangrijke complicatie moet worden beschouwd. 

Desondanks kan voor (een deel van) deze patiëntengroep het snelle re herstel 

opwegen tegen de mogelijke nadelige effecten van pacemakerplaatsing en 

langdurige pacemakerstimulatie vanwege de relatief korte levensverwachting (van 

de patiënten met een hoog operatierisico is 5 jaar na de ingreep ongeveer twee 

derde overleden). Op basis van de bevindingen, tezamen met de overweging dat 

patiënten de voorkeur kunnen geven aan een minimaal invasieve behandeling ten 

opzichte van een openhartoperatie, concluderen wij daarom dat voor deze 

patiëntengroep met een hoog operatierisico geldt dat TAVI meerwaarde kan hebben. 

Hiervoor is het wel van het grootste belang dat een zeer zorgvuldige selectie 

plaatsvindt van patiënten die in aanmerking komen voor TAVI. Daarom is aan de 

beroepsgroepen gevraagd om een indicatiedocument op te stellen waarin duidelijk 

beschreven staat voor welke patiënten TAVI meerwaarde heeft t.o.v. SAVR. Wij 

hebben daarbij aangegeven wat wij ten minste terug willen zien in het 

indicatiedocument (zie bijlage 11). Wij hebben na meerdere overleggen tussen het 

Zorginstituut en de beroepsgroepen een indicatiedocument (zie bijlage 12) 

ontvangen dat van voldoende kwaliteit is om gepast gebruik van zorg te 

bevorderen.  

Omdat het positieve effect op de kwaliteit van leven alleen na transfemorale TAVI is 

waargenomen, geldt dit alleen voor die patiënten die in aanmerking komen voor 

transfemorale TAVI. Omdat TAVI en SAVR tot verschillende typen complicaties 

leiden, en omdat er verschillen zijn tussen de verschillende kleptypen (zoals het 

risico op een pacemaker implantatie) is het van belang dat patiënten hierover een 

goede voorlichting ontvangen, zodat zij in samenspraak met de behandelend arts 

een weloverwogen keuze kunnen maken.  

  

Voor patiënten met symptomatische ernstige AS en een laag of gemiddeld 

operatierisico is er grote onzekerheid over de effecten op de (middel)lange termijn. 

Aangezien deze patiëntengroep over het algemeen een langere levensverwachting 

heeft, zijn juist voor deze groep de lange termijn gegevens van groot belang. De 

onzekerheid over de duurzaamheid van TAVI, alsook de mogelijk negatieve effecten 

van langdurige pacemaker stimulatie, maken dat wij concluderen dat TAVI geen 

meerwaarde heeft voor patiënten met een laag of gemiddeld operatierisico.  
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6.2 Conclusie 

 

Alles samengenomen concluderen wij dat TAVI bij patiënten met symptomatische 

ernstige AS en een hoog operatierisico, die geselecteerd zijn op basis van het 

indicatiedocument van de NVvC en de NVT, voldoet aan ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’. Dit geldt alleen voor die patiënten die in aanmerking 

komen voor transfemorale TAVI. Indicatiestelling volgens genoemd document 

bevordert gepast gebruik van zorg. Wij vinden het daarbij van belang dat de 

besluitvorming over het te kiezen behandelbeleid in nauw overleg met de patiënt 

plaatsvindt en dat tevens zorggedragen wordt voor landelijke registratie van alle 

patiënten. Wij zijn over de gewenste verbeteringen wat betreft gezamenlijke 

besluitvorming arts-patiënt en landelijke registratie van gegevens reeds in gesprek 

met de beroepsgroepen en de eerste stappen zijn gezet. Wij zullen een vinger aan 

de pols houden en de gewenste resultaten/verbeteringen evalueren (zie paragraaf 

6.2.1 en 6.2.2).  

 

Wij concluderen daarnaast dat TAVI niet beschouwd kan worden als effectieve 

behandeling bij patiënten met symptomatische ernstige AS en een laag of 

gemiddeld operatierisico. 

6.2.1  Samen beslissen 

Indien een patiënt volgens het indicatiedocument in aanmerking komt voor TAVI, 

dan moeten zij uiteraard goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van 

TAVI en SAVR, zodat zij samen met hun arts een weloverwogen keuze kunnen 

maken. Op dit moment worden de patiënten wel betrokken in de besluitvorming, 

maar dit gebeurt nog niet op een gestructureerde wijze. De Nederlandse Vereniging 

voor Cardiologie (NVvC) en de patiëntenvereniging ‘Harteraad’ hebben recent, in 

samenspraak met de Federatie Medisch Specialisten, een consultkaart ontwikkeld.45 

De consultkaart geeft de patiënt de mogelijkheid om snel een overzicht te krijgen 

over de belangrijkste voor- en nadelen van TAVI en SAVR. Daarnaast is er op 

initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), en in 

samenwerking met de NVvC, de Hartstichting en Harteraad, de zogenaamde 

‘hartklep keuzehulp’ ontwikkeld. Een landelijke werkgroep was verantwoordelijk 

voor de medische inhoud. Momenteel wordt gewerkt aan een implementatietoolkit, 

zodat ziekenhuizen zelfstandig de keuzehulp kunnen implementeren.  

6.2.2  Registratie 

Een goede en volledige landelijke registratie van alle patiënten die een 

aortaklepvervanging ondergaan is noodzakelijk, o.a. om aantal ingrepen (TAVI’s en 

SAVR’s, inclusief type klep dat gebruikt wordt), sterfte, complicaties en 

pacemakerplaatsingen te monitoren. Tot voor kort werden gegevens van patiënten 

die een aortaklepvervanging ondergingen (en dan met name patiënten die een TAVI 

hebben ondergaan) in lokale databases en niet structureel in een landelijke 

registratie zoals Meetbaar Beter ingevoerd. In 2017 is Meetbaar Beter is overgegaan 

in de Nederlandse Hartregistratie (NHR), en sindsdien worden de gegevens van 

patiënten die een TAVI of SAVR hebben ondergaan in toenemende mate centraal 

geregistreerd in deze registratie, resulterend in 90-100% complete data in 2018, zie 

Figuur 20. Er wordt voortdurend gewerkt aan verdere verbetering van de registratie. 

Binnen de NHR is er een speciale ‘registratie-commissie TAVI’ die bepaalt welke data 

verplicht zijn om aan te leveren. Ook ziet men binnen deze commissie toe op de 

volledigheid en correctheid van aangeleverde data. Ten slotte checkt deze 

                                                             
45

 De consultkaart is te downloaden via: https://consultkaart.nl/consultkaart-zoeken/ernstig-vernauwde-aortaklep-

aortaklepstenose-behandelmogelijkheden.  

De ‘hartklep keuzehulp’ is te vinden op: https://hartklep.keuzehulp.nl 
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registratie-commissie de analyses van de NHR data voordat zij gepubliceerd 

worden.  

De huidige registratie maakt een goede vergelijking tussen TAVI en SAVR 

onvoldoende mogelijk, aangezien patiënt karakteristieken onvoldoende 

gerapporteerd worden en er verschillende uitkomsten en complicaties voor TAVI en 

SAVR worden gerapporteerd. Aanpassing van de registratie op deze onderdelen is 

noodzakelijk. 
 

Figuur 20. Compleetheid gegevens NHR in registratiejaar 2017 en 2018. De 

stippellijn geeft de 95% grens aan. 
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7 Beoordelingsproces en standpunt 

7.1 Raadpleging partijen 

Vanwege hun praktische kennis van en ervaring met het onderwerp hebben wij de 

volgende partijen op verschillende momenten in het beoordelingstraject 

geconsulteerd, te weten:  

• Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)  

• Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC) 

• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

• Harteraad 

7.1.1  Voortraject 

We hebben een bijeenkomst georganiseerd om de concept PICO te bespreken met 

genoemde partijen. Na deze scoping bijeenkomst is de definitieve PICO vastgesteld, 

welke is weergegeven in paragraaf 4.1.1. De voornaamste verandering ten opzichte 

van de concept PICO is dat ‘symptomen van hartfalen’ als belangrijke uitkomstmaat 

is meegenomen (in de concept PICO een cruciale uitkomstmaat), en ‘kwaliteit van 

leven’ als cruciale uitkomstmaat (in de concept PICO een belangrijke 

uitkomstmaat).  

7.1.2  Vervolgbijeenkomst 

Op 19 augustus 2019 is de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) voor de eerste 

keer geraadpleegd over het conceptstandpunt. Vervolgens is besloten om nog vóór 

de schriftelijke consultatieronde een bijeenkomst met alle relevante partijen te 

organiseren om het conceptstandpunt en de adviezen en voorlopige conclusies van 

de WAR te bespreken. Deze bijeenkomst vond op 30 september 2019 plaats, en de 

belangrijkste conclusies van deze bijeenkomst zijn toegevoegd aan het 

conceptstandpunt dat op 14 oktober 2019 ter schriftelijke consultatie is 

rondgestuurd. De notulen van de bijeenkomst zijn terug te vinden in bijlage 8. 

7.1.3  Consultatie conceptstandpunt 

Het conceptstandpunt hebben wij ter consultatie voorgelegd aan genoemde partijen. 

Wij hebben van al deze partijen een reactie ontvangen. Daarnaast hebben Nefemed 

en FME, beide belangenorganisaties van producenten, importeurs en handelaren van 

medische hulpmiddelen en medische technologie, op eigen initiatief gereageerd op 

het conceptstandpunt. 

 

In bijlage 8 is de integrale tekst van de ontvangen reacties opgenomen. Aangezien 

de reacties van de NVT/NVvC, de werkgroep Transcatheter Hartklep Interventies 

(THI), Harteraad en Nefemed/FME op meerdere punten overeenkomen, hebben we 

deze reacties samen op hoofdlijnen samengevat en voorzien van een reactie. ZN 

heeft met name medisch inhoudelijke en tekstuele suggesties gedaan die alle zijn 

verwerkt in het voorliggende standpunt. 

 

1. De beroepsgroepen dragen enkele punten aan met betrekking tot de opgestelde 

PICOTs. Ten eerste zou vooral naar transfemorale TAVI gekeken moeten worden, 

omdat zowel de behandelaar als de patiënt voorkeur heeft voor de transfemorale 

route. De beroepsgroepen geven daarbij aan dat bij circa 85% van de patiënten die 

TAVI ondergaan in Nederland voor deze transfemorale route gekozen wordt. Er zou 

daarom zowel bij sterfte, als bij kwaliteit van leven en de andere uitkomstmaten 

onderscheid gemaakt moeten worden tussen TAVI via de transfemorale en TAVI via 

de non-transfemorale route. In lijn hiermee zou de Staccato studie niet 
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meegenomen moeten worden in de analyses, omdat in deze studie alleen non-

transfemorale (in dit geval transapicale) TAVI onderzocht is. Ten tweede wordt een 

aanvullende uitkomstmaat aangedragen, te weten revalidatie (inclusief revalidatie 

thuis en/of extramuraal). Ten derde zou de gevraagde follow-up duur voor met 

name kwaliteit van leven (korte termijn 1 jaar, lange termijn 10 jaar) te lang zijn 

aangezien meerwaarde in kwaliteit van leven vooral in de eerste maanden na de 

interventie verwacht wordt door het snellere herstel, waardoor een follow-up van 1 

en 6 maanden relevanter is. Eén jaar na de operatie wordt geen verschil in kwaliteit 

van leven tussen TAVI en SAVR meer verwacht. Ten vierde worden suggesties 

gedaan voor aanpassingen aan de gekozen non-inferioriteits- en klinische 

relevantiegrenzen. Er wordt o.a. voor gepleit om de klinische relevantiegrens voor 

kwaliteit van leven afhankelijk te maken van de uitgangswaarde. Ten slotte wordt 

aangedragen dat naast de RCT’s enkele propensity-score matched studies 

meegenomen dienen te worden bij de beoordeling, zoals de studie van Thourani et 

al. (2016). 

 

Antwoord van het Zorginstituut:  

Het Zorginstituut start een beoordeling altijd met het opstellen van een concept 

PICOTs. Hierin definiëren wij de patiëntenpopulatie (P), de interventie (I), de 

controlebehandeling (C), de cruciale en belangrijke uitkomstmaten (O) inclusief de 

bijbehorende non-inferioriteits- en klinische relevantiegrenzen, de gewenste follow-

up duur (T) en het passend onderzoeksprofiel (s). Het opstellen van de PICOTs dient 

zorgvuldig te gebeuren omdat de PICOTs de basis vormt voor het systematische 

literatuuronderzoek. Wij betrekken daarom zorgverleners, patiënten en 

zorgverzekeraars bij het opstellen van de PICOTs. Voor de beoordeling van TAVI 

hebben wij daartoe een scopingbijeenkomst georganiseerd waarbij alle relevante 

partijen aanwezig waren en hun input hebben kunnen leveren. Vervolgens is de 

PICOTs in samenspraak met de betrokken partijen vastgesteld. Omdat de PICOTs de 

basis vormt voor de systematische review, kan deze niet meer aangepast worden na 

het uitvoeren van deze review. Hierna volgt een toelichting op een aantal van de 

gemaakte keuzes: 

 

Tijdens de scopingbijeenkomst is bediscussieerd of de te beoordelen interventie 

TAVI in zijn algemeenheid zou moeten zijn, of dat er onderscheid gemaakt zou 

moeten worden tussen verschillende subgroepen, bijvoorbeeld transfemorale vs. 

non-transfemorale TAVI, of ballon- vs. zelfexpanderende TAVI-kleppen. Er was 

volgens de partijen geen reden om bij deze duiding te differentiëren tussen de 

verschillende toegangsroutes, omdat de kleine groep die d.m.v. non-transfemorale 

TAVI behandeld wordt, de resultaten van transfemorale TAVI niet zou beïnvloeden. 

Om dit te verduidelijken in het standpunt, is dit toegevoegd in een voetnoot bij de 

PICOTs. Bij het literatuuronderzoek zijn daarom studies naar de effectiviteit van 

TAVI via een non-transfemorale route (zoals de STACCATO studie) niet uitgesloten. 

Bovendien zijn in de geselecteerde artikelen de effecten op sterfte en complicaties 

niet structureel apart gerapporteerd voor de transfemorale en non-transfemorale 

route. Voor kwaliteit van leven is dat wel het geval. Wij hebben daarom alleen voor 

kwaliteit van leven kunnen differentiëren tussen de transfemorale en de non-

transfemorale route.  

 

Het definiëren van de cruciale en belangrijke uitkomstmaten dient ook vóór het 

uitvoeren van het literatuuronderzoek plaats te vinden, waarbij klinische expertise  

van de behandelaars en inzichten van patiënten meegenomen worden. In de 

literatuur wordt vervolgens specifiek naar effecten op deze cruciale en belangrijke 

uitkomstmaten gezocht. Extra uitkomstmaten toevoegen ná het uitvoeren van het 

literatuuronderzoek, zoals revalidatie (inclusief revalidatie thuis en/of extramuraal), 

is daarom niet mogelijk.  
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Het aangehaalde punt dat met TAVI met name in de eerste periode na de ingreep 

meerwaarde op kwaliteit van leven te behalen valt, en niet na 1 of 10 jaar, is in lijn 

met onze bevindingen. Wij hebben om die reden het effect van TAVI vs. SAVR op 

kwaliteit van leven op t=1 maand en t=6 maanden opgenomen in de GRADE tabel. 

Tijdens de scopingbijeenkomst is niet bediscussieerd en onderbouwd dat de 

klinische relevantiegrens voor kwaliteit van leven in dit geval afhankelijk zou 

moeten zijn van de uitgangswaarde. Daarom is deze suggestie niet opgenomen in 

de PICOTs.  

 

Voor wat betreft de gewenste onderzoeksopzet hebben wij geconcludeerd dat de 

optimale studieopzet voor het beoordelen van TAVI een randomized controlled trial 

(RCT) is waarin TAVI wordt vergeleken met SAVR. Bij het ontbreken van (goed 

opgezette en uitgevoerde) RCTs worden ook niet-gerandomiseerde vergelijkende 

studies meegenomen. Wanneer RCTs wel beschikbaar zijn zullen niet-

gerandomiseerde vergelijkende studies alleen ter ondersteuning meegenomen 

worden bij de beoordeling van de cruciale uitkomsten. Voor deze beoordeling zijn 

wel RCTs gevonden. De resultaten van de observationele studies worden daarom 

alleen ter ondersteuning gebruikt (zie bijlage 7). De studie van Thourani et al. uit 

2016 is hierin niet opgenomen omdat de controlegroep in deze studie bestaat uit de 

patiënten die SAVR ondergingen in het kader van de PARTNER 2A studie. De 

resultaten van Thourani et al. zijn daarom overlappend met de PARNTER 2A studie 

en mogelijk ook minder betrouwbaar (gezien de studieopzet) dan de resultaten van 

de PARTNER 2A studie zelf.  

 

2. Door alle partijen worden 1 of meer meta-analyses aangehaald die toegevoegd 

zouden moeten worden aan de resultaten van het literatuuronderzoek , zoals Siontis 

et al. (2019) en Kolte et al. (2019). Tevens wordt een aantal studies genoemd 

onder patiënten met een laag operatierisico die door het Zorginstituut gemist 

zouden zijn, zoals het sub-cohort van de SURTAVI studie en de studie van Baron et 

al. (2019). Deze meta-analyses en aanvullende studies tonen volgens partijen aan 

dat TAVI ook meerwaarde of gelijke waarde heeft voor patiënten met een gemiddeld 

of laag operatierisico. De beroepsgroepen geven aan dat zij daarom geen keuzes 

meer maken o.b.v. het operatierisico maar meer o.b.v. anatomische en klinische 

geschiktheid voor TAVI of SAVR. Inzet van TAVI bij alle drie de verschillende 

operatierisicogroepen zou volgens hen inmiddels stand van de praktijk zijn in 

Europa, en ook in Nederland. Dit wordt volgens de partijen onderschreven door de 

recente goedkeuring van TAVI door de FDA (2019) voor patiënten met een laag 

operatierisico. 

 

Antwoord van het Zorginstituut: 

Bij elk literatuuronderzoek in het kader van een duiding wordt ook gezocht naar 

systematische reviews (met eventuele meta-analyses). Als een gevonden 

systematische review/meta-analyse precies aansluit op (een onderdeel van de) door 

ons opgestelde PICOTs, dan kan deze worden gebruikt als basis voor de 

beoordeling. Dit was het geval bij het EUnetHTA rapport, dat door ons gebruikt is 

voor de beoordeling van de effectiviteit van TAVI vs. SAVR bij patiënten met een 

gemiddeld operatierisico. Als de zoekstrategie van een systematische review 

overeenkomt met de door ons opgestelde zoekstrategie, maar de manier van 

analyseren niet overeenkomt, dan kunnen de resultaten van de zoekstrategie 

(oftewel, de gevonden en geselecteerde artikelen) gebruikt worden, waarop een 

eigen meta-analyse van de resultaten volgt. Dit was het geval bij het NICE rapport 

en het onderliggende systematische literatuuronderzoek. Deze review is als 

startpunt gebruikt voor de identificatie van relevante literatuur m.b.t. de effectiviteit 

van TAVI in patiënten met een laag en hoog operatierisico. Omdat de datum van de 
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zoekactie enige tijd geleden was (8 augustus 2016), is er een aanvullende 

literatuursearch gedaan. Vervolgens hebben wij zelf voor beide groepen een meta -

analyse verricht. Op deze manier verzekeren wij er ons van dat we alle relevante 

literatuur meenemen tijdens een duiding en dat zij op zo’n manier geanalyseerd 

worden, dat wij een antwoord kunnen formuleren op de opgestelde PICOTs.  

 

De door partijen aangehaalde meta-analyses van Siontis et al. en Kolte et al. 

bevatten dezelfde originele klinische studies als die gebruikt zijn in de huidige 

beoordeling door het Zorginstituut: Siontis et al. analyseert de resultaten van de 

PARTNER 1A, US CoreValve, PARTNER 2A, SURTAVI, NOTION, PARTNER 3 en 

EVOLUT RCTs. Kolte et al. analyseert naast de de laag risico RCTs ook studies met 

een andere opzet, namelijk propensity-score matched studies. Deze laatste studies 

worden door het Zorginstituut niet meegenomen in de meta-analyse, omdat zij in 

het algemeen een grotere kans op bias kennen dan RCTs. De propensity-score 

matched studies zijn wel ter ondersteuning meegenomen en de resultaten zijn te 

vinden in bijlage 7 van het standpunt. Daarnaast nemen beide meta-analyses de 

geïmputeerde resultaten uit de EVOLUT RCT (laag risico) mee. Voor deze studie zijn 

vooralsnog alleen de resultaten van een interim analyse gepubliceerd, en bevat 

enkel de volledige gegevens over de uitkomsten na 30 dagen. Voor patiënten die 

het meetmoment op 1 jaar of 2 jaar nog niet hadden bereikt werden de resultaten 

per uitkomstmaat geïmputeerd.46 Hiertoe is besloten enkel de resultaten voor de 

30-dagensterfte mee te nemen. 

 

In de meta-analyse van Siontis et al. worden de resultaten van de verschillende 

operatierisicogroepen (hoog, gemiddeld en laag) samengevoegd. Het is o.i. echter 

van belang dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende risicogroepen 

gezien de klinische heterogeniteit van de verschillende groepen. In de studies onder 

laag risicopatiënten zijn immers jongere patiënten geïncludeerd met minder 

comorbiditeit dan in de studies onder gemiddeld en hoog risicopatiënten. De 

gemiddelde leeftijd van de onderzochte patiënten met een laag, gemiddeld en hoog 

operatierisico is respectievelijk 73, 80 en 83 jaar. Vanwege de verschillen in leeftijd 

en comorbiditeit kan de effectiviteit van TAVI vs. SAVR anders zijn in de 

verschillende risicogroepen: SAVR is mogelijk minder risicovol bij jongere patiënten 

waardoor verwacht mag worden dat TAVI in deze groep naar verhouding minder 

toegevoegde waarde zal hebben. Door de resultaten te poolen met de hoog risico 

patiënten, waarvan er bovendien op dit moment veel meer van zijn onderzocht, kan 

er een te rooskleurig beeld ontstaan over het effect in de laag risico patiënten. Het 

resultaat in de laag risicogroep wordt dan primair gedreven door de resultaten zoals 

die voor de hoog risicogroep zijn geobserveerd. De RCTs zijn bovendien niet voor 

niets bijna allemaal opgezet met focus op een populatie met een specifiek 

operatierisico; de verwachting vooraf was dat TAVI het meest effectief zou zijn in de 

patiënten met het hoogste operatierisico. Concluderend is het poolen van de 

resultaten in de verschillende risicogroepen dan wel gunstig voor je power en het 

bereiken van statistische significantie, maar het resultaat vervolgens vertalen naar 

“TAVI is effectief voor alle patiënten ongeacht operatierisico” doet tekort aan de 

verschillen die er zijn tussen groepen. Bovendien is voor de laag risico patiënten 

(met een relatief lange levensverwachting) de kwestie rond de lange termijn 

houdbaarheid van de kleppen veel belangrijker dan voor de hoog risico patiënten. 

De meta-analyse van Siontis et al. geeft een gepooled resultaat op sterfte van TAVI 

vs. SAVR op t= 2 jaar, terwijl wij voor onze beoordeling gegevens nodig hebben 

over de langere termijn effectiviteit. 

 
                                                             
46

 Het daadwerkelijke aantal events voor het meetmoment op 1 jaar en 2 jaar is niet gerapporteerd wat de 

interpretatie van de resultaten bemoeilijkt. Het aantal patiënten dat 1 en 2 jaar follow-up voltooid had, bedroeg 

respectievelijk 784 (53%) en 137 (9%) patiënten.  
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Voor wat betreft de aangedragen studies die gemist zouden zijn door het 

Zorginstituut: het sub-cohort van de SURTAVI studie is wel geïdentificeerd in de 

literatuursearch, maar niet geïncludeerd. Het betreft een subgroepanalyse van 

patiënten met een laag operatierisico. Echter werd de SURTAVI studie opgezet om 

de effectiviteit van TAVI onder patiënten met een gemiddeld operatierisico te 

onderzoeken. Door het ontbreken van randomisatie in deze subgroep is de kwaliteit 

van het bewijs lager dan die van de geïncludeerde RCTs. Baron et al. is gepubliceerd 

na de datum van de literatuursearch door het Zorginstituut. Het rapporteert 

kwaliteit van leven resultaten op t=1 maand, t=6 maanden en t=1 jaar van de 

PARTNER 3 studie. Het belangrijkste resultaat, namelijk een klinisch relevant effect 

op kwaliteit van leven van TAVI vs. SAVR op t=1 maand, is meegenomen in de 

huidige beoordeling, omdat deze resultaten ook al in de oorspronkelijk publicatie 

van de PARTNER 3 studie waren gerapporteerd. De resultaten op t=6 maanden en 

t=1 jaar laten opnieuw zien dat er naar verloop van tijd geen klinisch relevant 

verschil meer is. Toevoegen van deze getallen aan de huidige meta-analyse zal de 

conclusies niet doen veranderen. 

 

Goedkeuring door de FDA van TAVI voor patiënten met een laag operatierisico staat 

niet gelijk aan vergoeding van de interventie uit de basisverzekering. Voor een 

vergoedingsbeslissing is meer informatie nodig, m.n. over de effectiviteit van de 

interventie t.o.v. de standaardbehandeling.  

 

3. De beroepsgroepen geven aan dat de frequentie van pacemaker implantaties 

na TAVI op dit moment 2,3 keer hoger is dan na SAVR waarbij er een dalende 

tendens zichtbaar is samenhangend met verbeterende technieken en klepdesign. 

Bovendien beschrijven Mangieri et al. (2018) de effecten van pacemakerplaatsing 

genuanceerd. Het negatieve effect van chronische pacing wordt volgens de auteurs 

gebalanceerd door het beschermende effect op plotse hartstilstand.  

 

Antwoord van het Zorginstituut: 

Wij hebben de NHR data bekeken en kunnen op basis hiervan niet concluderen dat 

er sprake is van een dalende tendens. Ook de meest recente gegevens van de NHR 

over 2018 (welke zijn aangedragen door de beroepsgroepen op 30 oktober 2019) 

wijzen niet direct op een duidelijk verschil in het aantal pacemakerplaatsingen t.o.v. 

eerdere jaren (zie onderstaand figuur). 
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De aangehaalde review van Mangieri et al. geeft een mooi overzicht van de 

beschikbare literatuur. Wij hebben de paragraaf waarin pacemakerplaatsingen 

worden besproken aan de hand hiervan aangepast om zo een genuanceerder beeld 

te geven. Op basis van één van de onderzoeken over het effect van PPI na TAVI 

wordt inderdaad de hypothese gegenereerd dat de negatieve effect van chronische 

pacing en het beschermende effect op plotse hartstilstand met elkaar in evenwicht 

zijn. In de conclusie wordt dit als volgt verwoord: 

 

“The negative effect of chronic pacing is counterbalanced by the protective effect 

that PPI has at follow-up after TAVI. Patients with baseline RBBB and those with 

long LBBB (QRS length >160 ms) are at higher risk of death after discharge 

probably due to the development of AVB. In this setting, PPI should be protective 

against the risk of sudden death.” 

 

Dit beschermende effect lijkt dus alleen te gelden voor patiënten bij wie op baseline 

reeds een ritmestoornis (RBBB of long LBBB) hebben, en niet voor alle patiënten. 

Verder concludeert de review ook dat “a longer follow-up period is necessary to 

demonstrate the detrimental effect of chronic pacing.” 

 

4. De beroepsgroepen geven aan dat er sinds 2000 een continue ontwikkeling van 

de TAVI kleppen heeft plaatsgevonden, waarbij de opgedane ervaring en veiligheid 

steeds wordt verbeterd. Zij halen daarbij een recent door het RIVM verricht en 

gepubliceerd onderzoek aan, waarbij juist de ontwikkeling van de TAVI kleppen 

wordt verhelderd. Dit betekent volgens de beroepsgroepen dat de resultaten en 

follow-up m.b.t. veiligheid naadloos kunnen worden overgenomen voor nieuwere 

generaties kleppen en indicatiegebieden. Onder meer treedt bij de nieuwere 

generaties kleppen minder paravalvulaire lekkage op en is het risico op 

pacemakerplaatsing afgenomen. Daardoor zijn de nu > 10 jaar geregistreerde 

ervaring (Blackman et al.[(2019]) bij hoog risicopatiënten ook toepasbaar 

op gemiddeld en laag risicopatiënten. 

 

Antwoord van het Zorginstituut: 

Wij zijn ons bewust van de ontwikkelingscyclus van de TAVI klep. De systematische 

review uitgevoerd door het RIVM (van Baal et al. [2019]) geeft een compleet 

overzicht van de beschikbare effectiviteitsgegevens voor de verschillende soorten 

10,8% 

in 2018 
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TAVI kleppen. Ook in deze review concluderen de auteurs dat er tot op heden geen 

gegevens beschikbaar zijn over de effectiviteit van TAVI voorbij 5 jaar follow-up, en 

dat de lange termijn duurzaamheid van de TAVI kleppen in homogene subgroepen 

onderzocht moet worden. Dit laatste betekent dat deze subgroepen homogeen 

moeten zijn met betrekking tot de prognose voor en na de ingreep, wat de keuze 

van het Zorginstituut ondersteunt om de effectiviteit per subgroep apart te 

analyseren. 

 

De studie van Blackman et al. (2019) beschrijft m.b.v. de TAVI registry uit het 

Verenigd Koninkrijk 241 patiënten (die het beste te duiden zijn als patiënten met 

een hoog operatierisico) die tussen 2007 en 2011 een TAVI hebben ondergaan en 

van wie echocardiografische gegevens beschikbaar waren direct na de ingreep en na 

5 jaar of langer. De auteurs concluderen dat de functie van de TAVI kleppen op de 

lange termijn goed is. Echter, van slechts 28% van de patiënten waren gegevens 

van 7 jaar na de ingreep beschikbaar. Het aantal patiënten met beschikbare 

gegevens na deze 7 jaar was zeer gering. Daarnaast kon slechts 16% van alle 

patiënten die in de registratie waren opgenomen, voor deze analyse worden 

geïncludeerd, aangezien de meeste patiënten reeds waren overleden (en waarvoor 

de doodsoorzaak niet was gerapporteerd). O.i. kunnen er om deze redenen maar 

beperkt conclusies getrokken worden over de lange termijn houdbaarheid van TAVI 

kleppen in deze hoog risicopatiënten, laat staan over de lange termijn houdbaarheid 

in gemiddeld en laag risicopatiënten. In lijn daarmee concluderen de auteurs het 

volgende:  

 

“The findings of this study cannot be extrapolated to younger patients, in whom 

TAVR may be considered in preference to SAVR in the future, and in whom valve 

durability will be the pivotal consideration.”  

 

5. De beroepsgroepen zouden graag zien dat aan de analyse van de Nederlandse 

declaratiegegeven real world data uit andere landen, bijv. Duitsland, toegevoegd 

worden.  

 

Antwoord van het Zorginstituut: 

Voor wat betreft informatie m.b.t. volumes, indicatieverruiming en specifieke 

complicaties zoals pacemakerplaatsing maken wij alleen gebruik van Nederlandse 

data, omdat deze getallen per land kunnen verschillen. Wel kunnen gegevens uit de 

NHR hier van toegevoegde waarde zijn. Daarom zijn de NHR resultaten toegevoegd 

aan deze paragraaf. 

 

6. Er wordt aangedragen dat volgens de richtlijn van het Zorginstituut voor een 

nieuwe interventie die ingezet kan worden als alternatief voor een bestaande 

behandeling, alleen gelijke waarde aangetoond hoeft te worden.  

 

Antwoord van het Zorginstituut: 

De beschrijving zoals deze in ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ 

(Zorginstituut 2015) is opgenomen betreft interventies die qua effectiviteit en 

veiligheid ten minste gelijk zijn aan reeds bestaande interventie, en daarmee 

uitwisselbaar zijn. Dit geldt niet voor TAVI t.o.v. SAVR. Zo is bijvoorbeeld het 

voorkomen van complicaties na beide interventie verschillend. 

 

7. De beroepsgroepen hebben ook meerdere tekstuele suggesties gedaan die zijn 

verwerkt in het voorliggende standpunt. Enkele zijn niet overgenomen om de 

volgende redenen:   

 

In hoofdstuk 3 wordt SAVR als standaardbehandeling genoemd. Volgens de 
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beroepsgroepen en de Europese richtlijn is TAVI echter de standaardbehandeling 

voor extreem en hoog risico patiënten. Er wordt gevraagd om dit aan te passen. 

Aangezien TAVI het onderwerp van beoordeling is, wordt TAVI als de te beoordelen 

interventie gezien en SAVR als de standaardbehandeling waarmee vergeleken 

wordt. Daarom is dit niet aangepast. 

 

Suggesties m.b.t het toevoegen van informatie over mechanische kleppen zijn niet 

overgenomen. De beroepsgroepen hebben aangegeven dat TAVI alleen een 

alternatief zou kunnen zijn voor SAVR met een bioprothese. De rol van mechanische 

kleppen is daarom buiten beschouwing gelaten. Deze informatie is toegevoegd in 

een voetnoot bij de PICOTs. 

 

In hoofdstuk 6 wordt aangegeven dat het plaatsen van een transcatheter klep in 

een reeds geplaatste chirurgische (Valve-in-Valve) of transcatheter (TAVI-in-TAVI) 

aortaklep nog als experimenteel beschouwd wordt. De beroepsgroepen stellen dat 

dit anno 2019 niet meer als experimenteel wordt beschouwd. Wij hebben hier echter 

geen onderbouwing voor ontvangen en hebben dit daarom niet aangepast. 

 

In dezelfde paragraaf wordt aangegeven dat het bekend is dat een gecombineerde 

behandeling (aortaklepvervanging én revascularisatie) tot slechtere uitkomsten leidt 

en dus een negatief effect zou kunnen hebben op onder andere sterfte. De 

beroepsgroepen geven aan dat de in PARTNER 3 studie appendix een vergelijking is 

gemaakt tussen SAVR met CABG en TAVI met PCI. TAVI deed het daarbij beter dan 

SAVR (niet significant). In de groep zonder aanvullende cardiale ingrepen was TAVI 

significant beter dan SAVR op mortaliteit. Dit weerlegt volgens de beroepsgroepen 

de hypothese over effect van gecombineerde behandelingen op de uitkomst.  

Wij hebben deze gegevens bekeken en geconcludeerd dat ze van onvoldoende 

kwaliteit zijn om tot deze conclusie te komen. Randomisatie tussen deze twee 

groepen ontbreekt. Daarnaast was het aantal patiënten met een aanvullende 

ingreep hoger in de groep die SAVR onderging dan in de groep die TAVI onderging . 

Om deze redenen is er een grote kans op vertekening van de resultaten. Wij hebben 

deze resultaten daarom niet toegevoegd aan deze paragraaf. 

 

Suggesties voor aanpassingen van de conclusie worden niet overgenomen. Het is 

aan het Zorginstituut om de resultaten van de systematische review te wegen.  

7.2 Advies Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

Wij hebben op 2 december 2019 het conceptstandpunt opnieuw ter advisering 

voorgelegd aan de WAR, inclusief de ontvangen reacties van de genoemde partijen. 

De WAR ondersteunt de conclusies van het conceptstandpunt, en benadrukt het 

belang van een indicatiedocument, samen beslissen en landelijke registratie. 

7.2.1  Vervolgbijeenkomsten 

Op 27 januari 2020 en 26 mei 2020 hebben twee vervolgbijeenkomsten 

plaatsgevonden met alle relevante partijen om het indicatiedocument, de samen 

beslissen tools en de landelijke registratie (via de NHR) te bespreken. Dit heeft 

geresulteerd in een door de NVvC en NVT gedragen indicatiedocument waarmee 

bevorderd wordt dat alleen die patiënt die naar verwachting de meeste baat bij zal 

hebben bij een minimaal invasief alternatief voor een SAVR, een TAVI zal 

ondergaan. Ook zijn er stappen gezet op het gebied van samen belissen tools, en 

het verbeteren/aanvullen van de landelijke registratie.  

7.3 Adviescommissie Pakket (ACP) 

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het 
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Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de 

pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. 

Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen 

voor vergoeding van een bepaalde interventie, als naar de belangen van patiënten 

met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun 

aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit het principe 

dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de 

gehele bevolking. 

 

Om hier een uitspraak over te kunnen doen, hanteert de commissie zogenaamde 

referentiewaarden voor kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden moeten worden 

opgevat als, in beginsel maximale, bedragen die we als samenleving per gewonnen 

levensjaar willen investeren in een behandeling. Gaan we daarboven zitten, dan is 

er sprake van verdringing van andere zorg. Dat betekent dat voor hetzelfde bedrag 

meer gezondheidswinst kan worden verkregen door het aan andere behandelingen 

uit te geven. Er moeten dus hele goede redenen zijn om de referentiewaarde, of 

zelfs meer dan de referentiewaarde te accepteren.  

 

De commissie heeft in haar vergadering van 28 augustus 2020 (i.v.m. coronacrisis 

een videoconferentie) gesproken over de vraag of TAVI bij bovengenoemde 

subgroep van patiënten met aortaklepstenose tot de basisverzekering zou moeten 

behoren. Het is de eerste keer dat er een medisch specialistische behandeling (met 

gebruik van een medisch hulpmiddel) besproken wordt in de commissie, en waarbij 

bovendien de kosteneffectiviteit in kaart is gebracht. Omdat dit soort behandelingen 

deel uitmaakt van het zogenaamde “open systeem”, is het geen 

vanzelfsprekendheid dat zij in de commissie voorliggen. De commissie en het 

Zorginstituut vinden dat er, net als bij (dure) geneesmiddelen, ook een 

maatschappelijke afweging moet plaatsvinden bij dure of anderszins bijzondere n iet-

geneesmiddel-behandelingen.   

 

Er is ingesproken door een patiënt (namens het patiënten netwerk Streetdoctor), 

een cardioloog namens zowel de Nederlandse Vereniging van Cardiologen als de 

Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgen en de koepelorganisatie van 

fabrikanten van medische hulpmiddelen Nefemed, die tevens namens de FME sprak. 

Alle drie de insprekers geven aan TAVI een veelbelovende interventie te vinden bij 

een grotere groep patiënten dan waarvoor het Zorginstituut het bewezen effectief 

acht. Ook internationale richtlijnen indiceren TAVI ruimer. De behandeling heeft als 

voordeel dat het veel minder invasief is dan de open-hart operatie die nu de 

standaard is. Met TAVI herstellen patiënten sneller en kunnen zij weer eerder 

deelnemen aan de maatschappij. De beroepsgroep geeft echter aan ook begrip te 

hebben voor de beperkte toepassing in Nederland. De lange termijn gegevens bij 

patiënten uit de lagere risicogroepen zijn nog te kort zijn om met zekerheid te 

stellen dat toepassing in die groepen van toegevoegde waarde is. De 

beroepsgroepen zijn in overleg met het Zorginstituut tot een zorgvuldig compromis 

gekomen wat betreft gepast gebruik afspraken. Echter, de verwachting is dat het 

indicatiegebied, als er meer data beschikbaar komen, in de toekomst uitgebreid zal 

gaan worden. De industrie geeft tot slot aan dat de kosteneffectiviteitsbepaling is 

gebaseerd op verouderde data en publicaties.   

  

Het vertrekpunt van de commissie is dat TAVI bij de genoemde subgroep voldoet 

aan de stand van de wetenschap en praktijk, en dus effectief is. Het is een 

belangrijke innovatie, die reeds voor patiënten die inoperabel zijn uit de 

basisverzekering wordt vergoed. De commissie steunt de voorzichtige en 

zorgvuldige aanpak van het Zorginstituut wat betreft de uitbreiding naar andere 

subgroepen vanwege het ontbreken van lange termijn gegevens. Ook spreekt zij 
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zich positief uit over de constructieve houding van de beroepsgroep bij het maken 

van de gepast gebruik afspraken en de bereidheid om gegevens te gaan verzamelen 

en evalueren.  

 

De kosteneffectiviteit is, anders dan bij geneesmiddelen, bepaald aan de hand van 

gepubliceerde studies. Op basis hiervan acht het Zorginstituut het aannemelijk dat 

de kosteneffectiviteit ongunstig is. De commissie heeft er begrip voor dat de 

kosteneffectiviteitsgegevens niet van het niveau zijn zoals de commissie graag zou 

zien. Dat komt doordat het concept kosteneffectiviteit in deze sector nog niet 

vanzelfsprekend is en deze data dan ook niet standaard worden verzameld. De 

commissie acht het wel van belang dat ook in deze sector deze gegevens verzameld 

worden en beschikbaar komen. Omdat kosteneffectiviteitsbepaling binnen deze 

sector nog niet vanzelfsprekend is en het een innovatieve interventie betreft, is de 

commissie milder dan zij bijvoorbeeld is in het geval van dure geneesmiddelen en 

steunt zij het voorstel van het Zorginstituut om met partijen te kijken hoe de 

kosteneffectiviteit verbeterd kan worden. Dit wil het Zorginstituut enerzijds doen 

door het opstellen van gepast gebruik afspraken en anderzijds door het 

ondersteunen van de Nederlandse zorgautoriteit ten aanzien van het bepalen van 

een gepast maximum DBC-tarief en de zorgverzekeraars bij het onderhandelen over 

een lagere prijs.  

 

De commissie benadrukt tot slot dat zij nu weliswaar mild is geweest maar dat het 

verzamelen van gegevens over de kosteneffectiviteit van niet-geneesmiddel- 

behandelingen belangrijk is om in de toekomst ook een uitspraak te kunnen doen of 

het maatschappelijk verantwoord is om deze interventies te vergoeden uit de 

basisverzekering. Ook aspecten die voor de patiënt van belang zijn dienen hierin te 

worden meegenomen. 

7.4 Standpunt Zorginstituut Nederland 

Het Zorginstituut concludeert – onder verwijzing naar de motivering in hoofdstuk 6 - 

dat TAVI bij patiënten met een symptomatische ernstige aortaklepstenose en een 

hoog operatierisico, die in aanmerking komen voor transfemorale TAVI, en die 

geselecteerd zijn op basis van het indicatiedocument van de NVvC en de NVT, 

voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Gevolg hiervan is dat TAVI bij 

deze indicatie behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet. 

 

Het Zorginstituut concludeert daarnaast dat TAVI bij patiënten met een 

symptomatische ernstige aortaklepstenose en een gemiddeld of laag operatierisico 

niet voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Gevolg hiervan is dat 

TAVI bij deze indicatie niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de 

Zorgverzekeringswet. 
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8 Rapport kosteneffectiviteit 

Naast het rapport waarin de effectiviteit van TAVI bij patiënten met een 

symptomatische ernstige aortaklepstenose is beschreven, heeft het Zorginstituut 

zich ook een oordeel over de kosteneffectiviteit van TAVI gevormd. De resultaten 

hiervan zijn te vinden in het rapport genaamd ‘Review economische evaluaties van 

transcatheter aortaklepimplantatie bij operabele patiënten met symptomatische 

ernstige aortaklepstenose’ dd 16 juni 2020.1  

 

Samenvatting 

De kosteneffectiviteit van een behandeling geeft de verhouding weer tussen de 

meerkosten (in euro’s) en de meeropbrengsten (in Quality Adjusted Life Years) van 

deze behandeling ten opzichte van de bestaande behandeling bij een bepaalde 

indicatie.47 Om een inschatting te kunnen maken van de kosteneffectiviteit van TAVI 

ten opzichte van SAVR voor patiënten met symptomatische ernstige 

aortaklepstenose en een hoog operatierisico, heeft het Zorginstituut een 

literatuuronderzoek gedaan. Deze selectie leverde negen artikelen op, alle van 

voldoende tot goede kwaliteit. Geen van de negen studies was uitgevoerd voor de 

Nederlandse situatie, noch volgens de Nederlands richtlijnen voor economische 

evaluaties in de gezondheidszorg. Binnen de gevonden negen artikelen zijn 

vervolgens die artikelen geselecteerd waarvan de analyse wat betreft de 

gerapporteerde effectiviteit aansluit bij de conclusies uit de beoordeling van ‘de 

stand van de wetenschap en praktijk’. Dat wil zeggen dat analyses die uitgingen van 

een verschil in sterfte tussen TAVI en SAVR, van een negatief effect op kwaliteit van 

leven door TAVI, of van verschil in kwaliteit van leven tussen de twee behandelingen 

na het eerste jaar buiten beschouwing zijn gelaten. Door het toepassen van deze 

selectiecriteria bleven twee studies over. 

 

Wat betreft de gebruikte incrementele initiële behandelkosten van TAVI  

vergeleken met SAVR, bleken de analyses duidelijk te verschillen van de  

Nederlandse praktijk. Door de incrementele initiële behandelkosten binnen de  

twee ICER berekeningen (respectievelijk €19.800 en €1.300) te vervangen door  

de voor Nederland bekende incrementele initiële behandelkosten (€7.000),  

konden we de invloed hiervan berekenen. Deze herberekeningen resulteerden in 

ICERs van elk meer dan drie maal de hoogste referentiewaarde van €80.000 per  

QALY (welke het Zorginstituut hanteert bij aandoeningen met een hoge  

ziektelast): tegenover een beperkte, kortdurende gezondheidswinst staan 

duidelijk hogere behandelkosten. Het is daarmee aannemelijk dat de  

kosteneffectiviteit van TAVI ten opzichte van SAVR voor patiënten met een 

symptomatische ernstige aortaklepstenose en een hoog operatierisico in de huidige 

Nederlandse praktijk ongunstig is. Daarbij moet opgemerkt worden dat de gebruikte 

studies deels gedateerd zijn en niet specifiek gericht waren op de Nederlandse 

context, waardoor de besproken kosteneffectiviteitsgegevens indicatief zijn. 

In hun reactie op de conceptreview gaven de beroepsgroepen onder meer aan dat 

gedateerde kostendata gebruikt zijn (periode 2010-2013) terwijl meer actuele 

data beschikbaar zijn. Volgens hen zijn de initiële behandelkosten voor TAVI  

gedaald, o.a. vanwege een kortere opnameduur. Wij hebben daarom een 

aanvullende analyse uitgevoerd op basis van recente declaratie  

gegevens en NZa tarieven. Daaruit bleek het tegendeel: de meerkosten van TAVI  

ten opzichte van SAVR zijn sinds 2013 gestegen, wat onze conclusie versterkt. 

                                                             

47
 Zorginstituut Nederland. Kosteneffectiviteit in de praktijk. Diemen, 26 juni 2015. Dit rapport is te vinden op onze 

website: www.zorginstituutnederland.nl. 
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9 Consequenties voor de praktijk 

9.1 Financiële paragraaf 

Het huidige verzekerde indicatiegebied van TAVI betreft patiënten met 

symptomatische ernstige aortaklepstenose voor wie SAVR geen 

behandelmogelijkheid is door een (te) hoog operatierisico. Daarnaast worden er 

waarschijnlijk ook patiënten buiten dit indicatiegebied behandeld. Dit resulteerde in 

1.806 gedeclareerde TAVI ingrepen in Nederland gedurende het jaar 2016 (ZPD; zie 

paragraaf 5.4.1). Vermenigvuldigd met het gemiddelde declaratiebedrag van TAVI 

in dat jaar (€34.200)48, kwamen de uitgaven in 2016 neer op €62 miljoen. Wanneer 

het indicatiegebied van TAVI verruimd wordt, zullen de uitgaven aan TAVI uiteraard 

toenemen. We berekenen de mogelijke financiële consequenties hiervan op basis 

van het potentiële aantal TAVI kandidaten vermenigvuldigd met de gemiddelde 

verkoopprijs van TAVI. Het aantal kandidaten ontlenen we aan Durko et al. [93] Voor 

Nederland raamden zij dat er jaarlijks in totaal 3.614 TAVI kandidaten zullen zijn 

wanneer alle patiënten met AS met een gemiddeld operatierisico in aanmerking 

gaan komen voor TAVI. Wanneer aanvullend ook de laag-operatierisico patiënten 

met AS behandeld gaan worden met TAVI, stijgt het aantal kandidaten in Nederland 

volgens hen tot 5.524 patiënten per jaar. Op basis van het gemiddelde 

declaratiebedrag in 2018 (€35.26049) is de budget impact bij de twee scenario’s 

respectievelijk €127 miljoen en € 195 miljoen. Tegenover deze toegenomen 

uitgaven aan TAVI zal mogelijk een vermindering staan van de uitgaven aan SAVR 

door substitutie (gemiddelde declaratiebedrag 2018: €17.83150). Daarbij merken we 

op dat de groei van het aantal TAVI behandelingen in het verleden niet samenging 

met een vermindering van het aantal SAVR ingrepen: hoewel TAVI in bepaalde 

gevallen een direct substituut kan zijn voor SAVR, wordt TAVI ook geboden aan 

patiënten voor wie SAVR geen alternatief is; de inoperabele patiënten zijn hiervan 

een duidelijk voorbeeld, maar dit kan ook voor laag-operatierisico patiënten gelden 

die bij vergoeding van TAVI mogelijk eerder in aanmerking zullen komen voor 

behandeling. Bij deze groepen wordt geen (directe) substitutie verwacht. 

 

Verbreding van het indicatiegebied van TAVI zal een grote budget impact hebben. 

Wanneer TAVI ook bij patiënten met een gemiddeld operatierisico vergoed zou 

worden, zal deze uitbreiding een aanvullende budget impact hebben van €64 

miljoen ([3.614 – 1.806] x €35.260). Wanneer daarbij TAVI ook bij patiënten met 

een laag-operatierisico vergoed zou worden, zal deze aanvullende budget impact 

€131 miljoen ([5.524 – 1.806] x €35.260) zijn. 

 

In dit bedrag zijn kosten door complicaties en besparing door substitutie niet 

meegenomen. Wanneer, in een extreem scenario, bij alle patiënten met een laag of 

gemiddeld operatierisico TAVI in de plaats van SAVR zou komen, dan zou tegenover 

de €131 miljoen aan aanvullende uitgaven aan TAVI een vermindering van €66 

miljoen aan uitgaven aan SAVR staan, en dus een toename in de uitgaven van 

aortaklepvervanging van €65 miljoen. 

9.2 Zorgverzekeraars 

De zorgverzekeraars zullen erop moeten toezien dat TAVI alleen bij patiënten die als 

inoperabel beschouwd worden en bij patiënten met een hoog operatierisico 

(geselecteerd op basis van het indicatiedocument van NVvC en NVT) ten laste van 

                                                             

48
 NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 979001188, april 2019 

49
 NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 979001188, april 2019  

50
 ZIN DIS: Gewogen gemiddelde van Zorgproducten 979001192 en 979001193 bij diagnose AVR 
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het basispakket gebracht worden.  

 

Daarnaast blijkt uit de review van de kosteneffectiviteit dat de kosteneffectiviteit 

van TAVI voor patiënten met een hoog operatierisico ongunstig is. Deze ongunstige 

kosteneffectiviteit van TAVI komt voort uit een een relatief beperkte winst in 

kwaliteit van leven na behandeling met TAVI, terwijl de prijs van de TAVI hoog is 

ten opzichte van SAVR (initiële behandelkosten 2017 op basis van declaratiedata: € 

36.811 tegenover € 21.713), met name veroorzaakt door de prijs van de 

kleppen/klepsystemen. Recente declaratiegegevens en NZa tarieven laten zien dat 

de verkoopprijs van TAVI in de afgelopen periode is toegenomen, terwijl de 

beroepsgroepen hebben aangegeven dat de interventie naar hun mening juist 

steeds goedkoper uitgevoerd wordt, waarbij men onder andere een steeds kortere 

opnameduur na TAVI noemt. Kennelijk heeft dit in de onderhandelingen tot nu toe 

niet tot verlaging van de inkoopprijs gezorgd. Dit is met zorgverzekeraars 

besproken. Met hen is afgesproken dat zij dit in de toekomst meenemen bij hun 

inkoop. 

9.3 Zorgaanbieders 

De beroepsgroepen zijn in overleg met het Zorginstituut tot een indicatiedocument 

gekomen dat uiting geeft aan gepast gebruik van zorg: alleen patiënten met het 

hoogste operatierisico worden voor TAVI geselecteerd. Zij zullen naar verwachting 

het meeste baat hebben bij een niet-invasieve ingreep. Behandelaren worden 

geacht TAVI gepast (in overeenstemming met het indicatieprotocol van de NVvC en 

de NVT) in te zetten tegen een gepast tarief. Wat dit laatste betreft: de NZa heeft 

aangegeven z.s.m. in gesprek te gaan met de beroepsgroepen om tot bijstelling te 

komen van het maximum tarief.  

  

Verder is van belang dat de besluitvorming over het te kiezen behandelbeleid in 

nauw overleg met de patiënt plaatsvindt en dat tevens zorggedragen wordt voor 

landelijke registratie van alle patiënten in de Nederlandse Hartregistratie (NHR). De 

beroepsgroepen hebben toegezegd de gewenste verbeteringen die op die punten 

nodig zijn, verder vorm te gaan geven.  

9.4 Evaluatie en monitoring 

Het Zorginstituut wil met bovengenoemde maatregelen partijen de kans geven TAVI 

gepast in te zetten tegen een gepast tarief. Vanuit het Zorginstituut vraagt dit 

vervolgens om monitoring en evaluatie. De komende tijd monitoren we of de 

voorgenomen acties met betrekking tot samen beslissen en landelijke registratie ten 

uitvoer zijn gebracht. Het gaat hierbij om de volgende punten: 

 

-Is de consultkaart geïmplementeerd bij zorgverleners? 

-Is de implementatietoolkit voor de hartklep keuzehulp af? En is deze keuzehulp 

geïmplementeerd in de praktijk? 

-Worden alle TAVI patiënten geregistreerd in de Nederlandse Hartregistratie en 

is deze registratie verder uitgebreid, o.a. met patiënt karakteristieken? 

 

Daarnaast zullen wij evalueren of de afspraken met betrekking tot het gepast 

gebruik en het gepaste tarief adequaat zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om de 

volgende punten: 

 

-Worden patiënten o.b.v. het indicatiedocument geselecteerd voor TAVI en 

wordt er op het juiste gebruik hiervan toegezien door zorgverzekeraars? 

-Is de prijs van TAVI gedaald? 

-Wat is de ontwikkeling van het aantal patiënten dat TAVI en SAVR ondergaat 
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en de kosten hiervan en hoe verhoudt zich dat tot de raming in de financiële 

paragraaf? 

 

Indien er uit de evaluatie signalen naar voren komen dat de implementatie van de 

afspraken achterblijft en/of de kosten van TAVI de raming uit de financiële 

paragraaf overschrijden, zullen vervolgstappen genomen worden. 

Een concreet evaluatieplan wordt later in 2020 opgesteld en wordt op de website 

van Zorginstituut Nederland gepubliceerd. 

9.5 Ingangsdatum standpunt 

30 september 2020 
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Bijlage 1 – Wet– en regelgeving 

De overheid stelt de inhoud en omvang van het basispakket van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) vast. In de Zvw en in de daarop gebaseerde lagere 

regelgeving – het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de Regeling zorgverzekering 

(Rzv) - is het basispakket omschreven. De zorgverzekeraars zijn verplicht om het 

in de regelgeving omschreven basispakket – ook wel de te verzekeren prestaties 

genoemd – op te nemen in de zorgverzekeringen die zij op de markt brengen. Een 

interventie behoort alleen tot het te verzekeren basispakket, als deze valt onder een 

van de omschrijvingen in de regelgeving. In dit rapport draait het om toetsing aan 

de volgende artikelen. 

 

Artikel 10 Zorgverzekeringswet 

Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan: 

a. Geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door 

huisartsen en verloskundigen pleegt te geschieden.  

 

Artikel 2.1 Besluit zorgverzekering 

2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald 

door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige 

maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied als verantwoorde en adequate 

zorg en diensten.  

 

Artikel 2.4 Besluit zorgverzekering 

1.Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-

psychologen en verloskundigen die plegen te bieden, zintuigelijk gehandicaptenzorg 

als bedoeld in artikel 2.5a, zorg bij stoppen-met-rokenprogramma als bedoeld in 

artikel 2.5b, geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c en paramedische zorg 

als bedoeld in artikel 2.6. 
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Bijlage 2 - Zoekstrategie 

Zoekstrategie gepubliceerde studies 

De zoekstrategie is uitgevoerd in de databases PubMed voor de periode 1 juli 2016 

(datum uitvoering zoekstrategie NICE rapport[17]) tot 22 november 2018. De 

volgende zoektermen zijn gebruikt:  

 

("Aortic Valve Stenosis"[Mesh] OR (aortic AND (stenoses OR stenosis)) OR "Aortic 

Valve"[Mesh] OR valve[TIAB] OR valves[TIAB]) 

AND  

(percut* OR transcath* OR transap* OR transventric*)  

AND  

(deliver* OR access* OR approach* OR minimal* OR implantation OR implant OR 

implants)) OR "transcatheter aortic valve implantation" OR TAVI OR TAVR OR PAVR)  

AND  

(SAVI OR SAVR or “surgical aortic valve” OR “surgical AVR” OR “surgical valve”)  

 

Selectie van de gevonden artikelen vond plaats in drie stappen. In de eerste en 

tweede stap werden potentieel relevante artikelen geselecteerd op basis van titel en 

vervolgens abstract. In de derde stap zijn de inclusie criteria toegepast op de 

volledige tekst van de potentieel relevante artikelen. 

 

De volgende inclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van de literatuur: 

• systematische reviews of meta–analyses die voldoen aan de opgestelde PICO 

in paragraaf 4.1.1; 

• vergelijkende studies die voldoen aan de opgestelde PICO in paragraaf 4.1.1. 

 

Criteria die voor exclusie van studies zijn gebruikt zijn:  

• andere taal dan Nederlands of Engels; 

• niet–systematische reviews, indien op basis van het abstract geen relevante 

aanvullende gegevens worden verwacht; 

• studies met betrekking tot minimal invasive/sutureless SAVR; 

• case studies of studies met patiëntenaantallen kleiner dan 50; 

• studies met een specifieke focus op subgroepen (e.g. COPD, nier of 

leveraandoeningen etc.); 

• studies die patiënten uit meerdere risicogroepen omvatten en de resultaten 

niet apart hebben gerapporteerd. 

 

Zoekstrategie standpunten, richtlijnen en lopende klinische studies 

De websites van de volgende organisaties zijn gescreend op standpunten van 

andere organisaties over TAVI bij patiënten met symptomatische ernstige AS: 

Dynamed, GIN, Pubmed, AETNA, CIGNA, PREMERA, NVVC, ESC, NICE, 

TRIPdatabase, KCE, LBI, SIGN, HAS, Regence Group, CMS, HTAi Vortal. 

 

De websites van de volgende organisaties zijn gescreend op richtlijnen over TAVI bij 

patiënten met symptomatische ernstige AS: Dynamed, GIN, Pubmed, TRIPdatabase. 

 

In het trialregister Clinicaltrials.gov (mei 2019) is met de volgende zoektermen 

gezocht naar lopende klinische trials: (TAVI OR TAVR) AND (SAVR OR “surgical 

aortic valve”). 
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Bijlage 3 - Standpunten, richtlijnen en lopende klinische 

studies 

Overzicht van standpunten uit andere landen en van andere verzekeraars 

 

Tabel 1. Vergoedingsstatus van TAVI onder EUnetHTA partnerlanden (uit: EUnetHTA 

rapport) 
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Tabel 2. Vergoedingsstatus van TAVI in overige landen (Bronnen geraadpleegd in 

december 2018) 

 
Organisatie Bron Standpunt 

A ETNA 
(A merikaanse 

verzekeraar) 

T ranscatheter Aortic 
V alve Implantation 

(2018). 

http://www.aetna.com
/cpb/medical/data/800

_899/0826.html 

“A etna considers transcatheter aortic valve implantation 
(TAVI) by means of an FDA-approved aortic medically 

necessary for: 

persons with severe symptomatic calcified native aortic valve 
s tenosis without severe aortic insufficiency and with an 

ejec tion fraction greater than 20 % who are: (a) inoperable 
for open aortic valve replacement and in whom existing co-

morbidities would not preclude the expected benefit from 

correction of the aortic s tenosis, or (b) operative candidates 
for aortic valve replacement but who have a Society of 

Thoracic Surgeons operative risk score greater than or 

equal to 8 % or are judged to be at 15 % or greater risk 
of  mortality for surgical aortic valve replacement .” 

A NTHEM 
(A merikaanse 

verzekeraar) 

T ranscatheter Heart 
V alve Procedures 

(2018). 
https://www.anthem.c

om/medicalpolicies/pol

ic ies/mp_pw_c132780
.htm 

“TAVR using a U .S Food and Drug Administration (FDA) 
approved device* is considered medically necessary when […]  

the individual is at intermediate or greater risk for open 
surgical therapy (that is, predicted risk of surgical mortality 

greater than or equal to 3% at 30 days) as determined by at 

least two physicians.” 

C IGNA 
(A merikaanse 

verzekeraar) 

T ranscatheter Heart 
V alve Procedures 

(2018). 
https://cignaforhcp.cig

na.com/public/content

/pdf/coveragePolicies/
medical/mm_0501_co

veragepositioncriteria_

transcatheter_aortic_p
ulmonary_valve.pdf 

“T ranscatheter aortic valve implantation using a U.S. Food and 
Drug A dministration (FDA) approved device is considered 

medically necessary […]: (a) inoperable as  determined by 
the heart team, including an experienced cardiac surgeon and 

a cardiologist, and existing comorbidities would not preclude 

the expected benefit from correction of the aortic stenosis; (b) 
operative candidate for aortic valve replacement but with a 

Soc iety of Thoracic Surgeons predicted operative risk score 

≥ 8%, or are judged by the heart team to be at a ≥ 15% 
risk of  mortality for surgical aortic valve replacement; 

(c ) judged by a heart team, including a cardiac surgeon, to be 

at intermediate (or greater) risk for open surgical therapy 
(i.e., predicted risk of surgical mortality ≥ 3% at 30 days, 

based on the Society of Thoracic Surgeons (STS) risk score 
and other clinical co-morbidities unmeasured by the STS risk 

calculator).” 

PREMERA 

(A merikaanse 

verzekeraar) 

T ranscatheter Aortic 

V alve Implantation for 

A ortic Stenosis 
(2018). 

https://www.premera.

com/medicalpolicies/7.
01.132.pdf 

“T ranscatheter aortic valve replacement with a U .S. Food and 

Drug A dministration (FDA)‒approved transcatheter heart valve 

system, when performed via an approach consistent with the 
device’s FDA-approved labeling, may be considered medically 

necessary […] when: P atient is not an operable candidate 

for open surgery, as judged by at least 2  cardiovascular 
specialists (cardiologist and/or cardiac surgeon); or patient is 

an operable candidate but is at high or intermediate risk for 
open surgery.” 
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Overzicht van richtlijnen 

 
Organisatie Land Omschrijving Publicatiedatum 

NVVC en NVT Nederland Indicatiedocument Transcatheter Aortaklep 
Interventie 

9  augustus 2017 

ESC en EACTS Europa 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of 
valvular heart disease 

26  augustus 2017 

A HA en ACC USA 2017 AHA/ACC Focused Update of the 2014 
A HA/ACC Guideline for the Management of P atients 

With V alvular Heart Disease: A Report of the 
A merican College of C ardiology/American Heart 

A ssociation Task Force on Clinical Practice 

Guidelines 

11  juli 2017 

C anadian 

C ardiovascular 
Soc iety 

C anada T ranscatheter aortic valve implantation: a Canadian 

C ardiovascular Society position s tatement 
 

19  april 2012 

I talian Society 
of C ardiology 

en GISE 

I talië Updated clinical indications for transcatheter aortic 
valve implantation in patients with severe aortic 

s tenosis: expert opinion of the Italian Society of 
C ardiology and GISE 

Mei 2018 

P olish Cardiac 
Soc iety en 

P olish Society 

of C ardio-
Thoracic 

Surgeons 

P olen T ranscatheter aortic valve implantation. Expert 
C onsensus of the Association of C ardiovascular 

Interventions of the Polish Cardiac Society and the 

P olish Society of Cardio-Thoracic Surgeons, 
approved by the Board of the Polish Cardiac Society 

12  augustus 2017 

SASCI/SCTSSA Zuid-

A frika 

SA SCI/SCTSSA joint consensus s tatement and 

guidelines on transcatheter aortic valve implantation 
(TAVI) in South Africa 

November 2016 

 

Overzicht lopende klinische studies (RCTs)  

 
RCT naam 
en locatie 

ID Operatierisico  Vergelijking, 
aantal 

patiënten 

Primaire 
uitkomst 

Follow-
up 

duur 

Low Risk 

TAVR 
USA 

NCT02628899 Laag TF-TAVI vs. 

SAVR, n=300 

A ll-cause mortality  5  jaar 

V IVA 
C anada 

NCT03383445 - TAVI vs. SAVR, 
n=300 patiënten 

met kleine 
annulus aortae 

V alve 
performance: rate 

of prothesis-
patient mismatch 

(P PM) and/or 

aortic 
regurgitation (AR) 

5  jaar 

DEDICATE 
Duitsland 

NCT03112980 Gemiddeld TAVI vs. SAVR, 
n=1600 

O verall survival 5  jaar 

NOTION-2 
Denemarken 

NCT02825134 Laag TF-TAVI vs. 
SAVR, n=992 

C omposite rate of 
all-cause 

mortality, 
myocardial 

infarc tion and 

s troke 

10 jaar 

TC W 

Nederland 

NCT03424941 - TAVI+PCE vs. 

SAVR+CABG. 
N=328 

composite of all-

cause mortality, 
myocardial 

infarc tion, 
disabling s troke, 

unscheduled 

c linically-driven 
target vessel 

revascularization, 

valve re-
intervention, and 

life threatening or 

disabling bleeding 

1  jaar 

C hina NCT03163329 Gemiddeld TAVI vs. SAVR, 
n=300 patiënten 

met bicuspide 

aortaklep 

A ll-cause 
mortality, all 

s troke, and re-

hospitalization 
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Indicatiedocument Transcatheter Aortaklep Interventie (NVvC en NVT, 

2017) 
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Bijlage 4 – Uitgesloten studies o.b.v. beoordeling volledige 

tekst  

Artikel Exclusiereden 

A alaei-Andabili SH, Anderson RD, P etersen JW, Beaver TM, Bavry AA, 

Klodell CT. 2017. C omparison of periprocedural and mid-term s troke 
rates and outcomes between surgical aortic valve replacement and 

transcatheter aortic valve replacement patients. The Journal of 
cardiovascular surgery 58: 591-97 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

A k A, P orokhovnikov I , Kuethe F, Schulze PC, Noutsias M, 
Schlattmann P. 2018. T ranscatheter vs. surgical aortic valve 

replacement and medical treatment : Systematic review and meta-

analysis of randomized and non-randomized trials. Herz 43: 325-37 

Sys tematische review met 
zoekdatum na NICE rapport, 

maar zonder aanvullende 

literatuur 

A ndo T , Adegbala O, V illablanca PA, Briasoulis A, Takagi H, et al. 
2018. In-hospital outcomes of transcatheter versus surgical aortic 

valve replacement in non-teaching hospitals. Catheterization and 

cardiovascular interventions : official journal of the Society for 
C ardiac Angiography & Interventions 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

A ndo T , Akintoye E , Holmes AA, Briasoulis A, P ahuja M , et al. 2018. 
C linical End Points of T ranscatheter Aortic Valve Implantation 

C ompared With Surgical Aortic Valve Replacement in Patients <65 

Years of A ge (From the National Inpatient Sample Database). The 
A merican journal of cardiology 122: 279-83 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

A ndo T , Takagi H. 2017. Comparison of late mortality after 

transcatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve 

replacement: Insights from a meta-analysis. European journal of 
internal medicine 40: 43-49 

Sys tematische review met 

zoekdatum voor NICE rapport 

A ndo T , Takagi H, Briasoulis A, Grines CL, Afonso L. 2018. 
C omparison of Health Related Quality of Life in Transcatheter Versus 

Surgical Aortic Valve Replacement: A Meta-Analysis. Heart, lung & 

c irculation 

Sys tematische review met 
zoekdatum na NICE rapport, 

maar zonder aanvullende 

literatuur 

A ndo T , Takagi H, Grines CL. 2017. Transfemoral, transapical and 
transcatheter aortic valve implantation and surgical aortic valve 

replacement: a meta-analysis of direct and adjusted indirect 

comparisons of early and mid-term deaths. Interactive cardiovascular 
and thoracic surgery 25: 484-92 

Sys tematische review met 
zoekdatum na NICE rapport, 

maar zonder aanvullende 

literatuur 

A nselmi A, Dachille A, A uffret V, Harmouche M , Roisne A, et al. 2018. 
Evolution of Length of Stay After Surgical and Transcatheter Aortic 

V alve Implantation Over 8 Years in 1 ,849 Patients >75 Years of Age 
and C omparison Between T ransfemoral and Transsubclavian 

T ranscatheter Aortic Valve Implantation. The American journal of 

cardiology 122: 1387-93 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

A rmoiry X, Obadia JF, P ascal L, P olazzi S, Duclos A. 2018. 

C omparison of transcatheter versus surgical aortic valve implantation 
in high-risk patients: A nationwide s tudy in France. The Journal of 

thoracic and cardiovascular surgery 156: 1017-25.e4 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

A rora S, Strassle PD, Kolte D, Ramm CJ, Falk K, et al. 2018. Length 
of Stay and Discharge Disposition After Transcatheter Versus Surgical 

A ortic Valve Replacement in the United States. C irculation. 

C ardiovascular interventions 11: e006929 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

A rora S, Strassle PD, Ramm CJ, Rhodes JA, Vaidya SR, et al. 2017. 
T ranscatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients 

With Lower Surgical Risk Scores: A Systematic Review and Meta-
A nalysis of Early Outcomes. Heart, lung & c irculation 26: 840-45 

Sys tematische review met 
zoekdatum na NICE rapport, 

maar zonder aanvullende 
literatuur 

A rora S, Vaidya SR, Strassle PD, M isenheimer JA, Rhodes JA, et al. 
2018. Meta-analysis of transfemoral TAVR versus surgical aortic valve 

replacement. Catheterization and cardiovascular interventions : 

offic ial journal of the Society for C ardiac Angiography & Interventions 
91: 806-12 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Brovman EY, Kuo C, Lekowski RW, Urman RD. 2018. Outcomes After 
T ranscatheter Aortic Valve Replacement: A Propensity Matched 

Retrospective Cohort Study. Journal of cardiothoracic and vascular 
anes thesia 32: 2169-75 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Burke H, Boron A, Lee JH, Kahlon KR. 2018. Exploring the Difference 

in P ost-procedural Stroke Rates Between Patients with Aortic Stenosis 

Who Undergo Transcatheter Aortic Valve Replacement Versus Surgical 
A ortic Valve Replacement. C ureus 10: e2494 

Beschrijvend artikel 

Burrage M, Moore P, Cole C, C ox S, Lo WC, et al. 2017. Transcatheter 

A ortic Valve Replacement is Associated with Comparable Clinical 

Sys tematische review met 

zoekdatum na NICE rapport, 
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O utcomes to Open Aortic Valve Surgery but with a Reduced Length of 
In-Patient Hospital Stay: A Systematic Review and Meta-Analysis of 

Randomised Trials. Heart, lung & c irculation 26: 285-95 

maar zonder aanvullende 
literatuur 

C alle-Valda CM, Aguilar R, Benedicto A, Sarraj A, Monguio E , et al. 

2018. Outcomes of Aortic Valve Replacement According to Surgical 

A pproach in Intermediate and Low Risk Patients: A Propensity Score 
A nalysis. Heart, lung & c irculation 27: 885-92 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

C arnero-Alcazar M, Maroto LC, Cobiella-Carnicer J, Vilacosta I, 

Nombela-Franco L, et al. 2017. T ranscatheter versus surgical aortic 
valve replacement in moderate and high-risk patients: a meta-

analysis. European journal of cardio-thoracic surgery : offic ial journal 

of the European Association for Cardio-thoracic Surgery 51: 644-52 

Sys tematische review met 

zoekdatum voor NICE rapport 

C astrodeza J, Amat-Santos IJ, Blanco M, Cortes C, Tobar J, et al. 

2016. P ropensity score matched comparison of transcatheter aortic 
valve implantation versus conventional surgery in intermediate and 

low risk aortic stenosis patients: A hint of real-world. Cardiology 
journal 23: 541-51 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

C iuca C, Fortuna D, Ferrari S, Salizzoni S, Grisoglio E, et al. 2016. 
[C ognitive and quality of life trajectory after either surgical or 

transcatheter aortic valve replacement in high-risk patients]. Giornale 

italiano di cardiologia (2006) 17: 15s-21 

Geen Nederlandstalig of 
Engelstalig artikel 

Danielsen SO, Moons P , Sandven I , Leegaard M , Solheim S, et al. 
2018. Thirty-day readmissions in surgical and transcatheter aortic 

valve replacement: A systematic review and meta-analysis. 

International journal of cardiology 268: 85-91 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Dobson LE, Musa TA, Uddin A, Fairbairn TA, Swoboda PP, et al. 2017. 
P ost-procedural myocardial infarction following surgical aortic valve 

replacement and transcatheter aortic valve implantation. 

EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the 
Working Group on Interventional Cardiology of the European Society 

of C ardiology 13: e153-e60 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Douglas PS, Leon MB, Mack MJ, Svensson LG, Webb JG, et al. 2017. 

Longitudinal Hemodynamics of T ranscatheter and Surgical Aortic 
V alves in the PARTNER Trial. JAMA cardiology 2: 1197-206 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Eggebrecht H, Bestehorn K, Rassaf T , Bestehorn M, Voigtlander T , et 
al. 2018. In-hospital outcomes after transcatheter or surgical aortic 

valve replacement in younger patients less than 75 years old: a 

propensity-matched comparison. EuroIntervention : journal of 
EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional 

C ardiology of the European Society of C ardiology 14: 50-57 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

E lmaraezy A, Ismail A, Abushouk AI, E ltoomy M, Saad S, et al. 2017. 

E fficacy and safety of transcatheter aortic valve replacement in aortic 

s tenosis patients at low to moderate surgical risk: a comprehensive 
meta-analysis. BMC cardiovascular disorders 17: 234 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Enezate TH, Kumar A, Fadel MA, P atel M , Al Dadah A, Omran J. 2017. 

T ranscatheter versus surgical aortic valve replacement in patients 
with non-high surgical risk severe aortic stenosis: A systematic 

review. Cardiovascular revascularization medicine : including 

molecular interventions 18: S40-s48 

Sys tematische review met 

zoekdatum voor NICE rapport 

Ferrari S, C iuca C, Grisoglio E , Aranzulla TC, Gabbieri D, et al. 2016. 

[Q uality of life after transcatheter aortic valve implantation: a 
C omprehensive literature review and critical appraisal]. Giornale 

italiano di cardiologia (2006) 17: 5s-14 

Sys tematische review met 

zoekdatum voor NICE rapport 

Garg A, Rao SV, Visveswaran G, Agrawal S, Sharma A, et al. 2017. 

T ranscatheter Aortic Valve Replacement Versus Surgical Valve 
Replacement in Low-Intermediate Surgical Risk Patients: A 

Sys tematic Review and Meta-Analysis. The Journal of invasive 

cardiology 29: 209-16 

Sys tematische review met 

zoekdatum na NICE rapport, 
maar zonder aanvullende 

literatuur 

Gargiulo G, Sannino A, Capodanno D, Barbanti M , Buccheri S, et al. 
2016. T ranscatheter Aortic Valve Implantation Versus Surgical Aortic 

V alve Replacement: A Systematic Review and Meta-analysis. Annals 

of internal medicine 165: 334-44 

Sys tematische review met 
zoekdatum voor NICE rapport 

Grabert S, Lange R, Bleiziffer S. 2016. Incidence and causes of s ilent 

and symptomatic s troke following surgical and transcatheter aortic 
valve replacement: a comprehensive review. Interactive 

cardiovascular and thoracic surgery 23: 469-76 

Beschrijvend artikel 

H irji SA, Ramirez-Del Val F, Kolkailah AA, E jiofor JI, McGurk S, et al. 

2017. Outcomes of surgical and transcatheter aortic valve 
replacement in the octogenarians-surgery still the gold s tandard? 

A nnals of cardiothoracic surgery 6: 453-62 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 
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Indraratna P, T ian DH, Yan TD, Doyle MP, Cao C. 2016. Transcatheter 
aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement: A 

meta-analysis of randomized controlled trials. International journal of 

cardiology 224: 382-87 

Sys tematische review met 
zoekdatum voor NICE rapport 

Kaier K, Gutmann A, Baumbach H, von Zur Muhlen C, Hehn P , et al. 

2016. Quality of life among elderly patients undergoing transcatheter 
or surgical aortic valve replacement- a model-based longitudinal data 

analysis. Health and quality of life outcomes 14: 109 

Geen vergelijkende s tudie of 

geen vergelijking met SAVR 

Kapadia SR, Huded CP, Kodali SK, Svensson LG, Tuzcu EM, et al. 

2018. Stroke After Surgical Versus Transfemoral Transcatheter Aortic 
V alve Replacement in the PARTNER T rial. Journal of the American 

C ollege of C ardiology 72: 2415-26 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Khan AR, Khan S, Riaz H, Luni FK, Simo H, et al. 2016. Efficacy and 

safety of transcatheter aortic valve replacement in intermediate 
surgical risk patients: A systematic review and meta-analysis. 

C atheterization and cardiovascular interventions : offic ial journal of 
the Society for C ardiac Angiography & Interventions 88: 934-44 

Sys tematische review met 

zoekdatum voor NICE rapport 

Khan SU, Lone AN, Saleem MA, Kaluski E. 2017. Transcatheter vs 
surgical aortic-valve replacement in low- to intermediate-surgical-risk 

candidates: A meta-analysis and systematic review. C linical 

cardiology 40: 974-81 

Sys tematische review met 
zoekdatum na NICE rapport, 

maar zonder aanvullende 

literatuur 

Kolte D, Goldsweig A, Kennedy KF, Abbott JD, Gordon PC, et al. 2018. 
C omparison of Incidence, Predictors, and Outcomes of Early Infective 

Endocarditis after Transcatheter Aortic Valve Implantation Versus 

Surgical Aortic Valve Replacement in the United States. The American 
journal of cardiology 122: 2112-19 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Kumar N, Garg N. 2018. Acute kidney injury after aortic valve 
replacement in a nationally representative cohort in the USA. 

Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the 

European Dialysis and Transplant Association - European Renal 
A ssociation 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Lazkani M , Singh N, Howe C, P atel N , Colon MJ, et al. 2018. An 

updated meta-analysis of TAVR in patients at intermediate risk for 

SAVR. Cardiovascular revascularization medicine : including molecular 
interventions 

Sys tematische review met 

zoekdatum na NICE rapport, 

maar zonder aanvullende 
literatuur 

Lee JW, Kim J, Jung SH, Chung CH, Lee JW. 2017. Comparison of the 
O utcomes between Surgical Aortic Valve Replacement and 

T ranscatheter Aortic Valve Replacement in Patients Aged above 80. 
The Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery 50: 255-62 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Meco M, M iceli A, Montisci A, Donatelli F, Cirri S, et al. 2018. 

Sutureless aortic valve replacement versus transcatheter aortic valve 

implantation: a meta-analysis of comparative matched studies using 
propensity score matching. Interactive cardiovascular and thoracic 

surgery 26: 202-09 

Geen vergelijkende s tudie of 

geen vergelijking met SAVR 

M isumida N, P agath M, Ogunbayo GO, Wilson RE, Kim SM, et al. 

2018. C haracteristics of and current practice patterns of pacing for 
high-degree atrioventricular block after transcatheter aortic valve 

implantation in comparison to surgical aortic valve replacement. 

C atheterization and cardiovascular interventions : offic ial journal of 
the Society for C ardiac Angiography & Interventions 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Mohananey D, Sengodan P, Banerjee K, Kumar A, Jobanputra Y, et al. 
2018. C omparative analysis of cerebrovascular events in 

transcatheter and surgical aortic valve replacement: a systematic 

review and meta-analysis of randomised trials. EuroIntervention : 
journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on 

Interventional Cardiology of the European Society of C ardiology 14: 
69-77 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

O lsson K, N ilsson J, Hornsten A, Naslund U. 2017. Patients' self-
reported function, symptoms and health-related quality of life before 

and 6  months after transcatheter aortic valve implantation and 

surgical aortic valve replacement. European journal of cardiovascular 
nurs ing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of 

the European Society of C ardiology 16: 213-21 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Santarpino G, Vogt F, P feiffer S, Dell'Aquila AM, Jessl J, et al. 2017. 

Sutureless versus T ransfemoral T ranscatheter Aortic Valve Implant: A 
P ropensity Score Matching Study. The Journal of heart valve disease 

26: 255-61 

Geen vergelijkende s tudie of 

geen vergelijking met SAVR 

Sardar P , Kundu A, C hatterjee S, Feldman DN, Owan T, et al. 2017. 

T ranscatheter versus surgical aortic valve replacement in 

intermediate-risk patients: Evidence from a meta-analysis. 
C atheterization and cardiovascular interventions : offic ial journal of 

the Society for C ardiac Angiography & Interventions 90: 504-15 

Sys tematische review met 

zoekdatum voor NICE rapport 

Schymik G, Varsami C, Bramlage P, Conzelmann LO, Wurth A, et al. 

2018. Two-Year Outcomes of T ranscatheter Compared With Surgical 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
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A ortic Valve Replacement in "Minimal-Risk" Patients Lacking 
EuroSCORE Co-morbidities (from the TAVIK Registry). The American 

journal of cardiology 122: 149-55 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Shah K, C haker Z, Busu T, Badhwar V, Alqahtani F, et al. 2018. Meta-

A nalysis Comparing the Frequency of Stroke After Transcatheter 

V ersus Surgical Aortic Valve Replacement. The American journal of 
cardiology 122: 1215-21 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Shehada SE, Wendt D, P eters D, Mourad F, Marx P, et al. 2018. 

Infections after transcatheter versus surgical aortic valve 
replacement: mid-term results of 200 consecutive patients. Journal of 

thoracic disease 10: 4342-52 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Siddiqui WJ, Alvarez C , Aslam M, Bakar A, Khan MH, et al. 2018. 

Meta-Analysis Comparing Outcomes and Need for Renal Replacement 
Therapy of T ranscatheter Aortic Valve Implantation Versus Surgical 

A ortic Valve Replacement. The American journal of cardiology 122: 
468-76 

Sys tematische review met 

zoekdatum na NICE rapport, 
maar zonder aanvullende 

literatuur 

Siemieniuk RA, Agoritsas T, Manja V, Devji T, Chang Y , et al. 2016. 
T ranscatheter versus surgical aortic valve replacement in patients 

with severe aortic stenosis at low and intermediate risk: systematic 

review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed.) 354: i5130 

Sys tematische review met 
zoekdatum na NICE rapport, 

maar zonder aanvullende 

literatuur 

Singh K, Bhalla AS, Qutub MA, Carson K, Labinaz M . 2017. 
Sys tematic review and meta-analysis to compare outcomes between 

intermediate- and high-risk patients undergoing transcatheter aortic 

valve implantation. European heart journal. Quality of care & c linical 
outcomes 3: 289-95 

Sys tematische review met 
zoekdatum na NICE rapport, 

maar zonder aanvullende 

literatuur 

Singh K, Carson K, Rashid MK, Jayasinghe R, AlQahtani A, et al. 
2018. T ranscatheter Aortic Valve Implantation in Intermediate 

Surgical Risk Patients With Severe Aortic Stenosis: A Systematic 

Review and Meta-Analysis. Heart, lung & c irculation 27: 227-34 

Sys tematische review met 
zoekdatum voor NICE rapport 

Siontis GC, Praz F, Pilgrim T , Mavridis D, Verma S, et al. 2016. 
T ranscatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic valve 

replacement for treatment of severe aortic s tenosis: a meta-analysis 

of randomized trials. European heart journal 37: 3503-12 

Sys tematische review met 
zoekdatum voor NICE rapport 

Siordia JA, Jr., Loera JM, Scanlon M, Evans J, Knight PA. 2018. Three-

Year Survival C omparison Between Transcatheter and Surgical Aortic 
V alve Replacement for Intermediate- and Low-Risk P atients. 

Innovations (Philadelphia, P a.) 13: 153-62 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Sponga S, Isola M, Bagur R, Torracchi L, Mazzaro E, et al. 2017. 
T ranscatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve 

replacement in patients over 85 years old. Interactive cardiovascular 

and thoracic surgery 25: 526-32 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Stein L, Thaler A, Liang JW, Tuhrim S, Dhamoon AS, Dhamoon MS. 
2017. Intermediate-Term Risk of Stroke Following Cardiac Procedures 

in a Nationally Representative Data Set. Journal of the American 
Heart Association 6 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Takagi H, Mitta S, Ando T . 2018. Long-term survival after 

transcatheter versus surgical aortic valve replacement for aortic 

s tenosis: A meta-analysis of observational comparative s tudies with a 
propensity-score analysis. Catheterization and cardiovascular 

interventions : official journal of the Society for Cardiac Angiography 

& Interventions 92: 419-30 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Takagi H, Umemoto T. 2016. Worse survival after transcatheter aortic 
valve implantation than surgical aortic valve replacement: A meta-

analysis of observational studies with a propensity-score analysis. 

International journal of cardiology 220: 320-7 

Sys tematische review met 
zoekdatum voor NICE rapport 

Tam DY, V o TX, Wijeysundera HC, Ko DT, Rocha RV, et al. 2017. 

T ranscatheter vs Surgical Aortic Valve Replacement for Aortic 
Stenosis in Low-Intermediate Risk Patients: A Meta-analysis. The 

C anadian journal of cardiology 33: 1171-79 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Terwelp MD, Thourani VH, Zhao Y, Balan P, Loghin C, et al. 2017. 
M inimally Invasive Versus T ranscatheter and Surgical Aortic Valve 

Replacement: A Propensity Matched Study. The Journal of heart valve 

disease 26: 146-54 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Tokarek T , Siudak Z, Dziewierz A, Sobczynski R, Zasada W, et al. 
2016. Assessment of quality of life in patients after surgical and 

transcatheter aortic valve replacement. Catheterization and 
cardiovascular interventions : official journal of the Society for 

C ardiac Angiography & Interventions 88: E80-8 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

T ripathi A, Flaherty MP, A bbott JD, Fonarow GC, Khan AR, et al. 2018. Studiegroep(en) omvat(ten) 
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C omparison of C auses and Associated Costs of 30-Day Readmission 
of T ranscatheter Implantation Versus Surgical Aortic Valve 

Replacement in the United States (A National Readmission Database 

Study). The American journal of cardiology 122: 431-39 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Ueshima D, Fovino LN, D'Amico G, Brener SJ, Esposito G, Tarantini G. 

2018. T ranscatheter versus surgical aortic valve replacement in low- 
and intermediate-risk patients: an updated systematic review and 

meta-analysis. Cardiovascular intervention and therapeutics 

Sys tematische review met 

zoekdatum na NICE rapport, 
maar zonder aanvullende 

literatuur 

Umegaki T , Kunisawa S, Nakajima Y, Kamibayashi T , Fushimi K, 

Imanaka Y. 2018. Comparison of In-hospital Outcomes Between 
T ranscatheter and Surgical Aortic Valve Replacement in P atients with 

A ortic Valve Stenosis: A Retrospective Cohort Study Using 

A dministrative Data. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia 
32: 1281-88 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

V ejpongsa P, Bhise V, C haritakis K, V ernon Anderson H, Balan P, et 
al. 2017. Early readmissions after transcatheter and surgical aortic 

valve replacement. Catheterization and cardiovascular interventions : 
offic ial journal of the Society for C ardiac Angiography & Interventions 

90: 662-70 

Studiegroep(en) omvat(ten) 
patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

V illablanca PA, Mathew V , Thourani VH, Rodes-Cabau J, Bangalore S, 

et al. 2016. A meta-analysis and meta-regression of long-term 

outcomes of transcatheter versus surgical aortic valve replacement 
for severe aortic s tenosis. International journal of cardiology 225: 

234-43 

Sys tematische review met 

zoekdatum voor NICE rapport 

Wang N, T sai YC, N iles N, Tchantchaleishvili V, Di Eusanio M, et al. 

2016. T ranscatheter aortic valve implantation (TAVI) versus 
sutureless aortic valve replacement (SUAVR) for aortic s tenosis: a 

systematic review and meta-analysis of matched studies. Journal of 

thoracic disease 8: 3283-93 

Geen vergelijkende s tudie of 

geen vergelijking met SAVR 

Wang Y , Zhou Y, Zhang L, Zhu J. 2018. M idterm outcome of 

transcatheter versus surgical aortic valve replacement in low to 
intermediate risk patients: A meta-analysis of randomized controlled 

trials. Journal of cardiology 71: 534-39 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 
onderscheiden) risicogroepen/ 

TAVI-groep omvat inoperabele 
patiënten 

Witberg G, Lador A, Yahav D, Kornowski R. 2018. T ranscatheter 
versus surgical aortic valve replacement in patients at low surgical 

risk: A meta-analysis of randomized trials and propensity score 

matched observational s tudies. C atheterization and cardiovascular 
interventions : official journal of the Society for Cardiac Angiography 

& Interventions 92: 408-16 

Sys tematische review met 
zoekdatum na NICE rapport, 

maar zonder aanvullende 

literatuur 

Ye YQ, Wang YT, Li Z, Wang MY, Xu HY, et al. 2017. [Outcome 

comparison of different therapy procedures in surgical high-risk 
elderly patients with severe aortic stenosis]. Zhonghua xin xue guan 

bing za zhi 45: 13-18 

Geen volledige publicatie 

beschikbaar 

Zack CJ, Al-Qahtani F, Kawsara A, Al-Hijji M, Amin AH, Alkhouli M. 

2017. C omparative Outcomes of Surgical and Transcatheter Aortic 

V alve Replacement for Aortic Stenosis in Nonagenarians. The 
A merican journal of cardiology 119: 893-99 

Studiegroep(en) omvat(ten) 

patiënten van meerdere (niet te 

onderscheiden) risicogroepen/ 
TAVI-groep omvat inoperabele 

patiënten 

Zhou Y , Wang Y, Wu Y , Zhu J. 2017. T ranscatheter versus surgical 

aortic valve replacement in low to intermediate risk patients: A meta-
analysis of randomized and observational studies. International 

journal of cardiology 228: 723-28 

Sys tematische review met 

zoekdatum voor NICE rapport 
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Bijlage 5 – Kenmerken geïncludeerde studies 

Tabel 1. Studiekenmerken geïncludeerde RCTs. Tabel is overgenomen uit Liu et al. 2017 (NICE rapport) en aangevuld met studies die aanvullend 

werden geïdentificeerd. De PARNTER 1B studie is uit dit overzicht weggelaten, aangezien het gaat om een studie in ‘inoperabele’ patiënten waar 

TAVI met medical care werd vergeleken. 

 
RCT  Lokatie  Operatierisico  Vergeleken 

groepen  
TAVI klep  TAVI route  Primaire uitkomstmaat Langste 

follow-up  
Gepubliceerde artikelen  

PARTNER 

1A   

Multi-

centre in 

the US, 
C anada 

and 

Germany  

Suitable for 

SAVR but with a 

high risk  

TAVI (n=348) vs 

SAVR (n=351)  

Edwards SAPIEN heart-

valve balloon expanding  

TF (n=244), TA 

(n=104)  

A ll-cause mortality at 1  

year  

5  jaar  Smith et al. 2011  

Reynolds et al. 2012  

Genereux et al. 2014  
Kodali et al. 2012  

Mack et al. 2015  

M iller et al. 2012  
Hahn et al. 2013  

E lmariah et al. 2013  
Greason et al. 2014  

Lindman et al. 2014  

P ibarot et al. 2014  
Williams et al. 2014  

US 
C oreValve  

Multi-
centre in 

the US  

Suitable for 
SAVR but with a 

high risk  

TAVI (n=394) vs 
SAVR (n=401)  

Medtronic CoreValve self-
expanding  

TF (n=330), 
non-TF b 

(n=64)  

A ll-cause mortality rate at 
1  year  

5 jaar A dams et al. 2014  
Reardon et al. 2015  

Deeb et al. 2016  

Skelding et al. 2016  
Zorn et al. 2016  

A rnold et al. 2015  
C onte et al.  

Gleason et al. 2016 

Gleason et al. 2018 
Reardon et al.  

PARTNER 
2A   

Multi-
centre in 

the US and 

C anada  

Intermediate 
risk 

TAVI (n=1011) vs 
SAVR (n=1021)  

Edwards SAPIEN XT 
balloon expanding  

TF, TH  Death from any cause or 
disabling s troke at 2  years  

(analysed also by route)  

2  jaar  Leon et al. 2016 
Baron et al. 2017  

SURTAVI Multi-
centre in 

the US, 

C anada 
and 

Europe 

Intermediate 
risk 

TAVI (n=879) vs 
SAVR (n=867) 

Medtronic 
C oreValve/Evolut R self-

expanding 

TF, TS, TH Death from any cause or 
disabling s troke at 2  years  

2  jaar Reardon et al. 2017 
Durko et al. 2018 

Serruys et al. 2018 
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NOTION  Multi-centre in 

Denmark and 
Sweden 

A ll-comers, 

81.8% being 
low-risk 

TAVI (n=145) vs 

SAVR (n=135) 

Medtronic CoreValve 

self-expanding 

TF, 

TS  

The composite rate of death from 

any cause, s troke, or myocardial 
infarc tion at 1  year 

5  jaar  Thyregod et al. 2015 

Thyregod et al. 2016  
Thyregod et al. 2019 

Sondergaard et al. 2016 

STACCATOc  Multi-centre in the 

Nordic region  

Low risk  Randomised: 72  

A nalysed: TAVI 
(n=34) vs SAVR 

(n=36)  

Edwards SAPIEN heart-

valve balloon expanding  

TA  The composite of 30-day all-cause 

mortality, major stroke, and renal 
failure requiring dialysis at 30 days  

5  jaar  N ielsen et al. 2012  

Rex et al. 2016 

PARTNER 3 Multi-centre in the 

US, C anada, Japan, 

A ustralia, New 
Zealand 

Low risk TAVI (n=503) vs 

SAVR (n=497) 

Edwards SAPIEN 3  

heart-valve balloon 

expanding 

TF Death from any cause, s troke or 

rehospitalisation at 1  years 

1  jaar Mack et al. 2019 

EVOLUT Multi-centre in the 

US, C anada, Europe 

and Japan 

Low risk TAVI (n=734) vs 

SAVR (n=734) 

Medtronic CoreValve 

(C oreValve, Evolut R, or 

Evolut PRO) self-
expanding 

TF Death from any cause or disabling 

s troke at 2  years 

2  jaar 

(interim 

analyse) 

P opma et al. 2019 
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Bijlage 6 - Beoordeling risico op bias 

Kwaliteitsbeoordeling NICE en EUnetHTA rapporten 

Geïncludeerde systematische reviews werden beoordeeld aan de hand van de AMSTAR checklist 

 
AMSTAR onderdeel Liu (NICE) 2017 EUnetHTA 2018 

1. Was  an "a priori" design provided?  

 
The research question and inclusion c riteria should be 

es tablished before the conduct of the review. 
Note: Need to refer to a protocol, ethics  approval, or pre-

determined/a priori published research objectives to score a 

“yes .”  
 

Ja 

 
PROSPERO: CRD42016048396 

Ja 

 
O p EUnetHTA website 

2 . Was  there duplicate s tudy selection and data extraction?  
 

There should be at least two independent data extractors and 

a consensus procedure for disagreements should be in place. 
Note: 2 people do s tudy selection, 2 people do data 

extraction, consensus process or one person checks the 
other’s  work. 

 

Ja 
 

Selectie dubbel, Data extractie 

met checks 2e auteur 

Ja 

3 . Was  a comprehensive literature search performed?  

 

A t least two electronic sources should be searched. The 
report must include years and databases used (e.g., Central, 

EMBASE, and MEDLINE). Key words and/or MESH terms 

must be stated and where feasible the search s trategy 
should be provided. All searches should be supplemented by 

consulting current contents, reviews, textbooks, specialized 
registers, or experts in the particular field of s tudy, and by 

reviewing the references in the s tudies found. 

Note: I f at leas t 2 sources + one supplementary s trategy 
used, select “yes” (Cochrane register/Central counts as  2 

sources; a grey literature search counts as  supplementary). 

 

Ja 

 

Searches zijn aanvullend of 
vorige NICE assessments (2009 

en 2011) 

Ja 

4 . Was  the status of publication (i.e., grey literature) used as 
an inc lusion c riterion?  

 

The authors should state that they searched for reports 
regardless of their publication type. The authors should s tate 

whether or not they excluded any reports (from the 

systematic review), based on their publication status, 
language etc. 

Note: I f review indicates that there was a search for “grey 

literature” or “unpublished literature,” indicate “yes .” SINGLE 
database, dissertations, conference proceedings, and trial 

regis tries are all cons idered grey for this purpose. I f 
searching a source that contains both grey and non-grey, 

must specify that they were searching for grey/unpublished 

lit.    
 

Ja 
 

C onference/Trial registries 

Nee 

5 . Was  a list of s tudies (included and excluded) provided?  
 

A  list of included and excluded s tudies should be provided. 

Note: Acceptable if the excluded s tudies are referenced. I f 
there is  an electronic link to the lis t but the link is dead, 

select “no.” 

Ja Ja 

6 . Were the characteristics of the included studies provided?  

 
In an aggregated form such as a table, data from the original 

s tudies should be provided on the participants, interventions 

and outcomes. The ranges of characteristics in all the s tudies 
analyzed e.g., age, race, sex, relevant socioeconomic data, 

disease status, duration, severity, or other diseases should 
be reported. 

Note: Acceptable if not in table format as  long as  they are 

described as  above. 
 

Ja Ja 
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AMSTAR onderdeel Liu (NICE) 2017 EUnetHTA 2018 

7. Was  the scientific quality of the included s tudies assessed 
and documented?  

 

'A  priori' methods of assessment should be provided (e.g., 
for effec tiveness studies if the author(s) chose to include 

only randomized, double-blind, placebo controlled s tudies, or 

allocation concealment as inclusion criteria); for other types 
of s tudies alternative items will be relevant. 

Note: Can include use of a quality scoring tool or checklist, 
e.g., Jadad scale, risk of bias, sensitivity analysis, etc., or a 

description of quality items, with some kind of result for 

EACH s tudy (“low” or “high” is  fine, as  long as  it is clear 
which s tudies scored “low” and which scored “high”; a 

summary score/range for all s tudies is not acceptable).  

 

Ja 
 

(gelijk aan ZIN methode) 

Ja 
 

A lleen RCTs  

8 . Was  the scientific quality of the included s tudies used 
appropriately in formulating conclusions?  

 

The results of the methodological rigor and scientific quality 
should be considered in the analysis and the conclusions of 

the review, and explicitly s tated in formulating 

recommendations.  
Note: Might say something such as  “the results should be 

interpreted with caution due to poor quality of included 

s tudies.” Cannot score “yes” for this question if scored “no” 
for ques tion 7.  

 

Ja, volgens GRADE methodiek Ja, volgens GRADE methodiek 

9 . Were the methods used to combine the findings of s tudies 

appropriate?  
 

For the pooled results, a test should be done to ensure the 

s tudies were combinable, to assess their homogeneity (i.e., 
C hi-squared test for homogeneity, I2). I f heterogeneity 

exists a random effects model should be used and/or the 

c linical appropriateness of combining should be taken into 
consideration (i.e., is it sensible to combine?). 

Note: Indicate “yes” if they mention or describe 
heterogeneity, i.e., if they explain that they cannot pool 

because of heterogeneity/variability between interventions. 

 

Ja 

 
Random effects gebruikt in alle 

analyses. Heterogeniteit is 

geanalyseerd.  

Ja 

 
Random en fixed effects 

gebruikt in alle analyses. 

Heterogeniteit is geanalyseerd. 

10. Was the likelihood of publication bias assessed?  

 
A n assessment of publication bias should include a 

combination of graphical aids (e.g., funnel plot, other 
available tests) and/or statistical tests (e.g., Egger 

regression test, Hedges-Olken). 

Note: I f no tes t values or funnel plot included, score “no”. 
Score “yes” if mentions that publication bias could not be 

assessed because there were fewer than 10 included s tudies. 

Ja 

 
Wel als  doelstelling, echter 

gezien geringe aantal RCTs niet 
s tatistisch getest 

Ja 

 
A ls onderdeel van GRADE 

(echter niet nader beschreven) 

11. Was the conflict of interest included?  

 

P otential sources of support should be clearly acknowledged 
in both the systematic review and the included studies. 

Note: To get a “yes,” must indicate source of funding or 
support for the systematic review AND for each of the 

inc luded studies. 

Ja (rapport NICE) 

 

Nee (s tudies: 
N iet alle SRs hebben dit 

gerapporteerd, RCTs zijn 
overwegend door industrie 

gefinancierd) 

Ja (rapport) 

 

Ja (s tudies: funding source 
gegeven) 

 

Kwaliteitsbeoordeling RCTs 

 

EVOLUT 

 
Bias type Risico op 

vertekening 

Onderbouwing 

Random sequence 

generation 
(selection bias) 

Laag C omputer randomised allocatie met s tratificatie voor gelijktijdige revascularisatie en 

behandelcentrum 

A llocation 
concealment 

(selection bias) 

Laag Randomized blocks met variabele grootte 

Blinding of Laag O pen label: harde uitkomstmaat met laag risico op vertekening. 
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participants and 
personnel 

(performance bias) 

Sterfte 

Blinding of 

participants and 
personnel 

(performance bias) 
Kwaliteit van leven 

Hoog O pen label: subjectieve uitkomstmaat en door patiënt gerapporteerd met een hoog risico 

op bias  

Blinding of 
participants and 

personnel 

(performance bias) 
C omplicaties 

Hoog O pen label: registratie uitkomstmaat kan worden beïnvloed, hoog risico 

Blinding of outcome 
assessment 

(detection bias) 
Sterfte 

Laag Harde uitkomstmaat met lage kans op bias 

Blinding of outcome 
assessment 

(detection bias) 

Kwaliteit van leven 

Laag Subjectieve uitkomstmaat; reeds bij Blinding of participants and personnel (performance 
bias) meegenomen, dus hier low risk 

Blinding of outcome 
assessment 

(detection bias) 

C omplicaties 

Hoog Registratie uitkomstmaat is mogelijk beïnvloedbaar ondanks ondernomen blindering van 
effec tbeoordelaar "when feasible". N iet gespecificeerd voor welke uitkomsten wel en niet 

geblindeerd, risico op vertekening daarom onduidelijk, maar wel waarschijnlijk. 

Incomplete outcome 

data (attrition bias) 
Sterfte en 

C omplicaties (korte 

termijn) 

O nduidelijk Interim analyse met s lechts een deel van de geïncludeerde patiënten met een follow-up tot 

1  jaar (784/1468) en tot 2  jaar (137/1468). 
U itval direct na randomisatie: TAVI:12/734, SAVR:53/734 

U itval na ingreep onduidelijk, mede doordat het een interim analyse is; Early exiters 

TAVI:9, SAVR:27 
Groot deel van patiënten hebben geen follow-up op 1  jaar en 2  jaar gehad, uitkomsten zijn 

voor deze patiënten geïmputeerd. Resultaten zijn dus wel op een volledige dataset 
gebaseerd, maar deze dataset bevat dus een groot aantal patiënten waar geen 

daadwerkelijke vaststelling van de uitkomst heeft plaatsgevonden. 

Incomplete outcome 

data (attrition bias) 

Kwaliteit van leven 

O nduidelijk Zie hierboven 

Incomplete outcome 
data (attrition bias) 

Sterfte (lange 

termijn) 

O nduidelijk Zie hierboven 

Selective reporting 

(reporting bias) 

Hoog Met een interim analyse verwacht je ook de resultaten voor de patiënten die daadwerkelijk 

geobserveerde events hebben gehad en dus aantallen events. Dit ontbreekt. 
A symptomatische patiënten geïncludeerd, echter niet gerapporteerd of aantal verschillend 

is  tussen groepen. 

Geen aantallen gerapporteerd bij uitkomsten. 
Geen rapportage van secundaire uitkomsten na 2 jaar (alleen voor primaire uitkomsten). 

O ther bias Hoog O ther performance bias: Groepen mogelijk verschillend antistolling regime (beoordeeld als 

onderdeel interventie); Verschil tussen groepen in het aantal patiënten dat ook CABG/PCI 

ontvingen: TAVI=6.9%, SAVR=13.6%. Opmerkelijk is het verschil in aantal CABG/PCI 
aangezien randomisatie hiervoor gestratificeerd was. In totaal onderging 26.3% van de 

SAVR patiënten een aanvullende ingreep tijdens de operatie. Daarnaast ontving 1.2% van 

de TAVI patiënten een embolic protection device. 
Belangenverstrengeling: Data-analyse door extern instituut en verificatie door 

onafhankelijke s tatisticus. 

 

NOTION 

 
Bias type Risico op 

vertekening 
Onderbouwing 

Random sequence generation 
(selection bias) 

O nduidelijk Randomized blocks met onbekende grootte en met stratificatie 

A llocation concealment 
(selection bias) 

Laag Blocks met onbekende grootte 

Blinding of participants and 

personnel (performance bias) 

Sterfte 

Laag O pen label / Unblinded trial; Aangezien s terfte een harde uitkomstmaat is een 

laag risico toegewezen; 

O ther performance bias: Antistolling regime gelijk (beoordeeld als onderdeel 
interventie); Exclusie van patiënten met noodzaak CABG/PCI 

Blinding of participants and 
personnel (performance bias) 

Kwaliteit van leven 

Hoog O pen label: subjectieve uitkomstmaat, high risk 

Blinding of participants and 

personnel (performance bias) 
C omplicaties 

Hoog O pen label: registratie uitkomstmaat kan worden beïnvloed, high risk 
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Blinding of outcome 
assessment (detection bias) 

Sterfte 

Laag O pen label: harde uitkomstmaat, low risk 

Blinding of outcome 

assessment (detection bias) 

Kwaliteit van leven 

Laag O pen label: subjectieve uitkomstmaat maar bias risico reeds meegenomen bij 

Blinding of participants and personnel (performance bias), low risk 

Blinding of outcome 
assessment (detection bias) 

C omplicaties 

Hoog O pen label: registratie uitkomstmaat is mogelijk beïnvloedbaar, met name de 
erns t van de complicatie maar zeker in het geval voor het plaatsen van een 

pacemaker, high risk 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 

Sterfte en Complicaties 
(korte termijn) 

Laag Geen lost to follow-up t=1 jaar; 

Geen ITT voor s terfte gerapporteerd. 

A s-treated analyse voor s terfte en complicaties, low risk 

Incomplete outcome data 
(attrition bias) 

Kwaliteit van leven 

O nduidelijk Kwaliteit van leven niet gerapporteerd 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 
Sterfte (lange termijn) 

Laag t=2 jaar <10%; 

t=5 jaar 0%, low risk 

Selective reporting (reporting 
bias ) 

Laag Kwaliteit van leven mist maar is niet gespecificeerd in uitkomsten. 
A symptomatische patiënten geïncludeerd, echter niet gerapporteerd of aantal 

verschillend is tussen groepen. 

O ther bias Hoog Belangenverstrengeling: Investigator initiated trial; data analyse door 

Medtronics data-analist met checks door onafhankelijk statisticus 

 

PARTNER 1A 

  
Bias type Risico op 

vertekening 
Onderbouwing 

Random sequence 

generation (selection 

bias ) 

Laag C omputer-generated randomized blocks met s tratificatie 

A llocation concealment 

(selection bias) 

Laag Sites geïnformeerd over toegewezen behandeling na inclusie patiënt (Mack 2015) 

Blinding of participants 

and personnel 
(performance bias) 

Sterfte 

Laag O pen label: harde uitkomstmaat; Groepen gelijk behandeld naast interventie behalve 

het van andere antistolling regime (beoordeeld als onderdeel interventie). 

Blinding of participants 

and personnel 
(performance bias) 

Kwaliteit van leven 

Hoog O pen label: subjectieve uitkomstmaat 

Blinding of participants 

and personnel 

(performance bias) 
C omplicaties 

Hoog O pen label: registratie uitkomstmaat kan worden beïnvloed 

Blinding of outcome 

assessment (detection 

bias ) 
Sterfte 

Laag O pen label: harde uitkomstmaat; Geen tijdsverschil tussen groepen in meting 

uitkomst (via telefoon) 

Blinding of outcome 
assessment (detection 

bias ) 
Kwaliteit van leven 

Laag O pen label: subjectieve uitkomstmaat; Onduidelijk in hoeverre metingen in timing 
kunnen verschillen tussen groepen ; reeds bij Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Blinding of outcome 
assessment (detection 

bias ) 

C omplicaties 

Hoog O pen label: registratie uitkomstmaat is mogelijk beinvloedbaar, met name de ernst 
van de complicatie maar zeker in het geval voor het plaatsen van een pacemaker; 

O nduidelijk in hoeverre metingen in timing kunnen verschillen tussen groepen. 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 
Sterfte en Complicaties 

(korte termijn) 

Laag Na randomisatie 11% in SAVR groep niet de ingreep ondergaan t.o.v. 1% in TAVI 

groep; 
U itval na 1  jaar zeer gering; 

A T en ITT analyse beschikbaar voor sterfte, kwaliteit van leven en complicaties. 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 
Kwaliteit van leven 

Hoog U itval bij kwaliteit van leven op korte en lange termijn aanzienlijk (9 -29%; eligible 

patients) en ongebalanceerd (met een groter aandeel in de SAVR groep) 

Incomplete outcome data 
(attrition bias) 

Sterfte (lange termijn) 

Laag U itval na 5  jaar gering, maar niet gelijk tussen groepen (1-3% vs. 7%; AT populatie) 

Selective reporting 

(reporting bias) 

Laag Kwaliteit van leven mist, maar is te vinden in aparte publicatie; ITT analyse als 

primaire analyse in protocol 

O ther bias Hoog Belangenverstrengeling: Data-analyse door statisticus van sponsor met verificatie 

door onafhankelijke s tatisticus; Groepen gelijk aan begin trial (echter is er uitval 
direct na randomisatie, zie attrition bias) 
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PARTNER 2 

 
Bias type Risico op vertekening Onderbouwing 

Random sequence generation (selection bias) Laag Zie EUnetHTA 

A llocation concealment (selection bias) Laag Zie EUnetHTA 

Blinding of participants and personnel (performance bias) 
Sterfte 

Laag Zie EUnetHTA 

Blinding of participants and personnel (performance bias) 

Kwaliteit van leven 

Hoog Zie EUnetHTA 

Blinding of participants and personnel (performance bias) 

C omplicaties 

Hoog Zie EUnetHTA 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 

Sterfte 

Laag Zie EUnetHTA 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 

Kwaliteit van leven 

Laag Zie EUnetHTA 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 

C omplicaties 

Laag Zie EUnetHTA 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Sterfte en Complicaties (korte termijn) 

O nduidelijk Zie EUnetHTA 

Incomplete outcome data (attrition bias) 
Kwaliteit van leven 

Hoog Korte en lange termijn meer dan 10% 

Incomplete outcome data (attrition bias) 
Sterfte (lange termijn) 

Hoog Zie EUnetHTA 

Selective reporting (reporting bias) Laag Zie EUnetHTA 

O ther bias Laag Zie EUnetHTA 

 

PARTNER 3 

 
Bias type Risico op 

vertekening 
Onderbouwing 

Random sequence 
generation (selection 

bias ) 

Laag C omputer-generated randomisatieschema met stratificatie op s ite 

A llocation concealment 

(selection bias) 

Hoog Randomized blocks met vaste grootte van 4  

Blinding of participants 

and personnel 
(performance bias) 

Sterfte 

Laag O pen label: harde uitkomstmaat met laag risico op vertekening 

Blinding of participants 

and personnel 
(performance bias) 

Kwaliteit van leven 

Hoog O pen label: subjectieve uitkomstmaat en door patiënt gerapporteerd met een hoog 

ris ico op bias 

Blinding of participants 

and personnel 

(performance bias) 
C omplicaties 

Hoog O pen label: registratie uitkomstmaat kan worden beïnvloed, hoog risico 

Blinding of outcome 
assessment (detection 

bias ) 
Sterfte 

Laag Harde uitkomstmaat met lage kans op bias 

Blinding of outcome 
assessment (detection 

bias ) 

Kwaliteit van leven 

Laag Subjectieve uitkomstmaat; reeds bij Blinding of participants and personnel 
(performance bias) meegenomen, dus hier low risk 

Blinding of outcome 
assessment (detection 

bias ) 

C omplicaties 

Hoog Registratie uitkomstmaat is mogelijk beïnvloedbaar mede aangezien er geen 
blindering van effectbeoordelaar plaatsvond, daardoor hoog risico op vertekening 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 
Sterfte en Complicaties 

(korte termijn) 

Laag U itval direct na randomisatie: TAVI:7/503, SAVR:43/497 

U itval na 1  jaar: follow-up voor 98.4% beschikbaar 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 
Kwaliteit van leven 

Hoog 30 dagen missing: 1% (TAVR) and 4% (SAVR) 

1  jaar missing: TAVI: 4/3%, SAVR:19/11% (ITT/AT) 
A lleen data uit as-treated analyse beschikbaar 

Mogelijk wel risico op vertekening na 1  jaar 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 

Sterfte (lange termijn) 

Laag Geen lange termijn data beschikbaar; 

Zie hierboven 

Selective reporting 
(reporting bias) 

Laag V eel uitkomsten in appendix gerapporteerd, laag risico 

O ther bias Hoog O ther performance bias: Verschil tussen groepen in het aantal patiënten dat ook 
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C ABG/PCI ontving: TAVI=6.5%, SAVR=12.8%. In totaal onderging 26.4% van de 
SAVR patiënten een aanvullende ingreep tijdens de operatie vs. 7 .9% bij TAVI. 

Belangenverstrengeling: Sponsor verzorgde data verzameling, monitoring en analyse 

STACCATO   

 
Bias type Risico op 

vertekening 

Onderbouwing 

Random sequence generation 

(selection bias) 

Laag C omputer-generated randomized zonder subgroepen 

A llocation concealment 
(selection bias) 

Laag Web-based allocatie 

Blinding of participants and 
personnel (performance bias) 

Sterfte 

Laag N iet gespecificeerd maar waarschijnlijk open label. A angezien s terfte een harde 
uitkomstmaat is een laag risico toegewezen; 

O nduidelijk of groepen gelijk behandeld naast interventie ten aanzien van 

antistolling regime (beoordeeld als onderdeel interventie); 
Exclusie van patiënten met noodzaak CABG/PCI 

Blinding of participants and 

personnel (performance bias) 

Kwaliteit van leven 

Hoog N iet gespecificeerd maar waarschijnlijk open label: subjectieve uitkomstmaat 

en hier patiënt gerapporteerde uitkomst 

Blinding of participants and 

personnel (performance bias) 
C omplicaties 

Hoog N iet gespecificeerd maar waarschijnlijk open label: registratie uitkomstmaat 

kan worden beïnvloed dus hoog risico 

Blinding of outcome 
assessment (detection bias) 

Sterfte 

Laag N iet gespecificeerd: laag risico gezien harde uitkomstmaat 

Blinding of outcome 

assessment (detection bias) 
Kwaliteit van leven 

Laag N iet gespecificeerd: subjectieve patiënt gerapporteerde uitkomstmaat; Low 

risk gezien risk of bias al is meegenomen bij Blinding of participants and 
personnel (performance bias) 

Blinding of outcome 
assessment (detection bias) 

C omplicaties 

O nduidelijk N iet gespecificeerd 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 
Sterfte en Complicaties (korte 

termijn) 

Laag 2/72 patiënten na randomisatie uitgevallen; 

Na 3  maanden geen lost to follow-up; 
ITT analyse 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 

Kwaliteit van leven 

Hoog Na 3  maanden TAVI: 27/34 en SAVR 32/36 = rond 16% 

Na 1-5 jaar 58/70? (niet duidelijk in Rex et al 2016). Komt neer op 17% 

Incomplete outcome data 
(attrition bias) 

Sterfte (lange termijn) 

O nduidelijk Na 1-5 jaar 58/70? (niet duidelijk in Rex et al 2016). Komt neer op 17%; 
ITT analyse 

Selective reporting (reporting 

bias ) 

O nduidelijk Rapportage van resultaten is zeer onduidelijk. 

A symptomatische patiënten mogelijk geïncludeerd, echter niet gerapporteerd 

of aantal verschillend is tussen groepen. 

O ther bias Hoog Studie is gestopt na inclusie van 72 patiënten, door een groter dan verwacht 

aantal adverse events in de TAVI groep. Doel was inclusie van 200 patiënten. 

 

SURTAVI 

 
Bias type Risico op vertekening Onderbouwing 

Random sequence generation (selection bias) Laag Zie EUnetHTA 

A llocation concealment (selection bias) Laag Zie EUnetHTA 

Blinding of participants and personnel (performance bias) 

Sterfte 

Laag Zie EUnetHTA 

Blinding of participants and personnel (performance bias) 

Kwaliteit van leven 

Hoog Zie EUnetHTA 

Blinding of participants and personnel (performance bias) 

C omplicaties 

Hoog Zie EUnetHTA 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 
Sterfte 

Laag Zie EUnetHTA 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 
Kwaliteit van leven 

Laag Zie EUnetHTA 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 
C omplicaties 

Laag Zie EUnetHTA 

Incomplete outcome data (attrition bias) 
Sterfte en Complicaties (korte termijn) 

Laag Zie EUnetHTA 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Kwaliteit van leven 

Hoog Korte en lange termijn meer dan 10% 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Sterfte (lange termijn) 

Hoog Zie EUnetHTA 

Selective reporting (reporting bias) Laag Zie EUnetHTA 

O ther bias Laag Zie EUnetHTA 
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US CoreValve 

 
Bias type Risico op 

vertekening 
Onderbouwing 

Random sequence 
generation (selection 

bias ) 

Laag C entrale randomisatie met interactieve s tem/web interface 

A llocation concealment 

(selection bias) 

Laag Randomisatie schema opgeslagen bij service provider 

Blinding of participants 

and personnel 
(performance bias) 

Sterfte 

Laag O pen label: harde uitkomstmaat; Groepen gelijk behandeld naast interventie 

behalve het van andere antistolling regime (beoordeeld als onderdeel interventie). 

Blinding of participants 

and personnel 

(performance bias) 
Kwaliteit van leven 

Laag O pen label: subjectieve uitkomstmaat 

Blinding of participants 

and personnel 

(performance bias) 
C omplicaties 

Hoog O pen label: registratie uitkomstmaat kan worden beïnvloed 

Blinding of outcome 
assessment (detection 

bias ) 
Sterfte 

Laag O pen label: harde uitkomstmaat; Onduidelijk in hoeverre metingen in timing 
kunnen verschillen tussen groepen 

Blinding of outcome 
assessment (detection 

bias ) 

Kwaliteit van leven 

Laag O pen label: subjectieve uitkomstmaat; Onduidelijk in hoeverre metingen in timing 
kunnen verschillen tussen groepen; reeds meegenomen bij Blinding of participants 

and personnel (performance bias) 

Blinding of outcome 

assessment (detection 
bias ) 

C omplicaties 

Hoog O pen label: registratie uitkomstmaat is mogelijk beïnvloedbaar, met name de ernst 

van de complicatie maar zeker in het geval voor het plaatsen van een pacemaker; 
O nduidelijk in hoeverre metingen in timing kunnen verschillen tussen groepen 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 
Sterfte en Complicaties 

(korte termijn) 

Laag Na randomisatie 11% in SAVR groep niet de ingreep ondergaan t.o.v. 1% in TAVI 

groep; 
U itval na 1  jaar onduidelijk, maar lijkt gering; 

A T en ITT analyse beschikbaar voor sterfte, kwaliteit van leven en complicaties 

Incomplete outcome data 

(attrition bias) 
Kwaliteit van leven 

Hoog U itval bij kwaliteit van leven op korte en lange termijn aanzienlijk (23-50%; eligible 

patients), en ongebalanceerd (met een groter aandeel in de SAVR groep) 

Incomplete outcome data 
(attrition bias) 

Sterfte (lange termijn) 

Hoog U itval na 5  jaar boven de 10% en niet gelijk tussen groepen (7% vs. 13%; AT 
populatie) 

Selective reporting 

(reporting bias) 

Laag Sommige secundaire uitkomsten niet gerapporteerd (geen c ruciale); AT analyse als 

primaire analyse in protocol 

O ther bias Hoog Data-analyse door s tatisticus van sponsor met verificatie door onafhankelijke 

s tatisticus; Groepen gelijk aan begin trial (echter is er uitval direct na randomisatie, 
zie attrition bias) 
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Bijlage 7 – Analyses 

Aanvullende analyses o.b.v. RCT-data 

 

Effectiviteit interventie bij patiënten met een hoog operatierisico 

 

Sterfte 30 dagen en 1 jaar (absoluut risicoverschil) 

 

 
 

Kwaliteit van leven (KCCQ) 1 jaar en 5 jaar 
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Kwaliteit van leven (EQ-5D) 1 maand 

 
 

Kwaliteit van leven (EQ-5D) 6 maanden 
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Kwaliteit van leven (EQ-5D) 1 jaar 

 
 

Symptomen van hartfalen 

 
 

Heropnames 1 jaar en 5 jaar 
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Effectiviteit interventie bij patiënten met een laag operatierisico 

 

Kwaliteit van leven (SF-36, physical score) 1 tot en met 5 jaar 
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Kwaliteit van leven (SF-36, mental score) 1 tot en met 5 jaar 

 
 

Symptomen van hartfalen 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar 
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Aortaklep re-interventies 1 jaar en 5 jaar 

 
 

Heropnames gerelateerd aan ingreep 1 jaar 

 

Observationele studies 

Sterfte 30-dagen 
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Sterfte 1 jaar 

 
 

Sterfte na maximale follow-up duur (time-to-event) 
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Complicaties 

 

Invaliderende of levensbedreigende bloedingen 

 
 

 

Vasculaire complicaties (30 dagen) 
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Pacemaker implantatie (30 dagen) 

 
 

CVA (30 dagen) 
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CVA (>1 jaar) 

 
 

Myocardinfarct (30 dagen) 
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Myocardinfarct (>1 jaar) 

 
 

Acute nierschade (30 dagen) 
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Bijlage 8 – Reacties van partijen op conceptstandpunt 

Vragen naar aanleiding van analyse declaratiegegevens 

Vragen aan THI-werkgroep door ZIN: 

 
1. Zou u een verklaring kunnen geven voor de toename in het aantal TAVI’s over 

de jaren bij gelijkblijvend aantal SAVR’s?  

a. Zou dit voor een deel verklaard kunnen worden doordat patiënten 
eerder in het ziektebeloop dan voorheen behandeld worden nu de 

ingreep minder invasief is? Met andere woorden, worden patiënten met 

geringe of geen symptomen nu wel met TAVI behandeld die voorheen 
geen ingreep kregen? 

2. Hoe verklaart u de hogere 1-jaarsterfte in alle leeftijdsgroepen na behandeling 

door middel van TAVI ten opzichte van SAVR? 
3. Wat zou een verklaring kunnen zijn voor het verschil in het aandeel TAVI’s per 

centrum? 

4. Hoe wordt er aangekeken tegen de bevinding dat er driemaal zo veel 
pacemakers worden geplaatst na TAVI? In hoeverre wordt dit meegenomen in 

de uiteindelijke beslissing voor TAVI of SAVR? 

5. Hoe verklaart u de verschillen in percentage pacemakers na TAVI per centrum? 

Kan dit (deels) verklaard worden door het type en de fabrikant van de TAVI klep 
dat gebruikt wordt? 

6. Ziet u nog andere opvallende resultaten in deze analyse? 

7. Zijn er nog andere gegevens of uitkomsten waarin u geïnteresseerd zou zijn? 

 

Antwoorden THI-werkgroep aan ZIN: 

1. Toename TAVI en stabiel blijven van SAVR heeft te maken met de gestegen 
bekendheid (awareness) en aanvaarding van TAVI als behandelmethode voor 

aorta klep stenose. Dat heeft op zijn beurt te maken met publicatie van de 

resultaten van de inmiddels verschillende RCT's (eerste in 2010,  laatste in 
2016) en bekendheid van deze resultaten  bij verwijzende artsen, huisartsen en 

inmiddels samenleving. Laatste creëert op zijn beurt vraag naar TAVI in 

samenleving (addressing unmet clinical need, verzorgen van patiënten die tot 
op heden niet aan zorg toekwamen of werden verwezen). Zoals door u 

opgeworpen, is er geen verschuiving van indicatie zoals o.a. ook blijkt uit 

gegeven van leeftijd. Toename van TAVI wordt niet verklaard door aanbieden 
van TAVI aan patiënten met minder klachten, 

2. Hogere sterfte op 1 jaar na TAVI wordt verklaard en bepaald door het feit dat 

het gaat om een oudere, meer kwetsbare populatie met meer co-morbiditeit 
(voorgeschiedenis en actuele co-morbiditeit somatisch en/of neuro-cognitief) in 

vergelijking met patiënten met aorta klep stenose die SAVR ondergaan, 

3. Verschillen in TAVI/per centrum worden verklaard door tijdstip start programma 
TAVI en verschillen in capaciteit door personeels-, financieel-, bedden-gebonden 

factoren evenals beschikbaarheid van proctor/ondersteuning tijdens opstart fase 

die doorgaans verschillende maanden tot een jaar kan duren, 
4. De hogere incidentie pacemaker na TAVI in vergelijking met SAVR wordt 

verklaard door de aard van de ingreep. Bij TAVI wordt een bioprothese in de 

natieve aorta klep van de patiënt geïmplanteerd waarbij het inflow gedeelte van 
het frame van de bioprothese in de linker kamer uitstroom baan (LVOT) steekt. 

Dat gedeelte van het frame van de bioprothese kan het geleidingsweefsel (linker 

bundel) - dat vanuit de diepere laag van het interventriculaire septum aan de 

endocardiale zijde van het septum links verschijnt - raken en beschadigen. 
Naast de implantatie van de klep zelf, worden tijdens TAVI heel wat handelingen 
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verricht voorafgaand (aortaklep passage, eventueel predilatatie, …) en 

eventueel na implantatie (e.g. postdilatatie) die eveneens (tijdelijke) schade aan 

het geleidingsweefsel kunnen veroorzaken. Bij SAVR wordt middels directe visie 
op het operatiegebied een aorta klep in de aorta annulus gehecht. Pacemaker 

implantatie is een bekende neven effect van TAVI en wordt als dusdanig niet 

meegenomen in de besluitvorming. Het is evenwel zo dat alles op alles wordt 
gezet om de incidentie van pacemaker implantatie - hetgeen de laatste Achilles 

Heel is van TAVI - zo veel mogelijk terug te dringen. Hierin speelt ontwikkeling 

van klep technologie een grote rol,  
5. Verschillen in pacemaker implantatie na TAVI tussen centra worden verklaard 

door het gebruik van het type klep (ballon-expandeerbare kleppen hebben 

minder kans op schade van het geleidingsweefsel dan zelfexpandeerbare 
kleppen en zelfexpandeerbare kleppen minder dan mechanische expandeerbare 

kleppen) en de drempel of criteria gehanteerd in de ziekenhuizen om te 

besluiten tot pacemaker implantatie, 
6. Opvallende resultaten:  

1. Het bestuur neemt aan dat het hoge aantal herinterventie in een van de 

centra wellicht een "bug" in het gegevensbestand betreft, 
2. Het bestuur dringt aan op volledigheid van gegevens. Gegevens van 

twee centra ontbreken. Ofschoon reden van herleidbaarheid worden 

aangehaald, kunnen "locale omstandigheden"  betrokken worden bij 
lezing en interpretatie van gegevens zoals het een professioneel groep 

past. Discretie en integriteit voor/met omgang van gegevens is een van 

de uitgangspunten van het Bestuur werkgroep THI, 
7. Het Bestuur werkgroep THI Nederland dankt u voor het vertrouwen en wil graag 

verder meewerken met ZiN. Volledigheid van gegevens (punt 6) zou 
gewaardeerd worden. 
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Notulen vervolgbijeenkomst TAVI dd. 30 september 2019 

 

 

 

 

 

   

Omschrijving Bijeenkomst t.b.v. concept STP TAVI 

Vergaderdatum 30 september 2019, 16:45 uur 

Vergaderplaats Zorginstituut Nederland, Willem Dudokhof 1, 1112 ZA, 

Diemen 

 

Aanwezig: 

Ir. H. Paalvast manager Hart, Vaat en Long (ZIN) - voorzitter 
Mw M. Biegstraaten  arts en klinisch epidemioloog (ZIN) 

Mw. N. Boluyt  medisch adviseur (ZIN) 

Dr. H. Bosker interventiecardioloog (NVVC) 
Mw. J. Bosma  communicatieadviseur (ZIN) 

Dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma, thoraxchirurg Isala (NVT, THI) 

Dr. J. Braun cardio thoracaal chirurg LUMC (NVT) (tot 18.25 uur) 
Mw. I. van den Broek  beleidsadviseur (Harteraad) 

Dhr. J. Enzing gezondheidseconoom (ZIN) 

Mw. I. den Hamer  cardio thoracaal chirurg UMCG (NVT) (vanaf 17.00 uur) 
Prof. dr. P. de Jaegere hoogleraar interventiecardiologie Erasmus MC (NVT, THI) 

Dhr. H. Kuijpens  medisch adviseur VGC (ZN) 

Dhr. H.W. Otten  adviserend geneeskundige (ZN) 
Prof. A. van Rossum  cardioloog VUMC (NVVC) 

Mw. J. van ‘t Sant  medisch adviseur Zilveren Kruis (ZN) 

Dhr. A. Schierenberg  medisch adviseur (ZIN) 
Mw. M. Prinsen Het Notuleercentrum 

 

Toehoorder: 
Mw. I. van Beusekom (ZIN) 

 

1 Ontvangst 
De aanwezigen worden om 16.45 uur ontvangen. 

 

2 Opening 
De voorzitter opent de hoorzitting uur en heet iedereen welkom. Het is niet 

gebruikelijk om voor een standpuntbepaling een extra informatieronde in te 

lassen, maar bij dit proces rond TAVI is het goed om elkaar op deze manier te 

spreken.  

De voorzitter licht kort de agenda toe. De heer Bosker zou graag, direct na de 

presentaties, een standpunt willen inbrengen. De voorzitter stelt voor om 

gaandeweg te kijken waar dat het beste past in de discussies. In deze consultatie 

is er voor iedereen ruimte om vragen, bevindingen en opmerkingen in te brengen. 

 

3 Korte voorstelronde 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 

 

4 Toelichting conceptstandpunt 
Proces 

Mevrouw Boluyt verwijst voor het proces rondom het conceptstandpunt naar de 

voorlegger. ZIN is op basis van dit proces tot de volgende twee conclusies 
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gekomen: 

 TAVI kan wel beschouwd worden als effectieve behandeling bij patiënten met 

symptomatische ernstige Aortastenose (AS) en een hoog operatierisico (8 tot 

10% risico op overlijden), waarbij het van belang is dat er tijdens de 

indicatiestelling gezamenlijke besluitvorming met de patiënt plaatsvindt. 

De WAR (wetenschappelijke adviesraad) was niet volledig overtuigd van 

deze conclusie die op de hoogrisicogroep ziet. ZIN heeft de vragen van de 

WAR geïnventariseerd. De focus voor deze bijeenkomst ligt bij die vragen. Er 

volgt nog een officiële consultatieronde waarin iedereen schriftelijk kan 

reageren op het standpunt en de evidence. 

 TAVI kan niet beschouwd worden als effectieve behandeling bij patiënten 

met symptomatische ernstige AS en een laag of gemiddeld operatierisico. 

Deze conclusie behoort niet tot de scope van de bijeenkomst. In de 

consultatie kan men daar wel uitgebreid op ingaan. De heer Bosker 

nuanceert dat voor deze groep de TAVI op dit moment nog geen effectieve 

behandeling is. Mevrouw Boluyt beaamt dat het hier gaat om een 

momentopname. 

Over inoperabele patiënten had ZIN al eerder een positief standpunt ingenomen. 

 

ZIN wordt geacht om een standpunt te bepalen op basis van de stand van 

wetenschap en praktijk. Daarbij is sprake van een integrale beoordeling. 

Evidence is leidend bij het bepalen wat behoort tot de stand van wetenschap en 

praktijk. ZIN weegt ook de volgende zaken mee: 

 EBM-richtlijnen (nationaal en internationaal). 

 Inwinnen inhoudelijke, en praktische kennis over interventie. 

 Raadpleging over PICOT, minimaal vereist klinisch relevant verschil, en 

passend onderzoeksprofiel. 

 Schriftelijke consultatie conceptstandpunt. 

De praktijk die wordt meegewogen is niet: 

 Enkel positieve ervaringen. 

 Mening van individuele behandelaars en/of individuele patiënten over de 

waarde van interventie. 

 Wat feitelijk aan zorg wordt geboden. 

 

Uiteindelijk gaat het in de standpuntbepaling door ZIN om de vraag of de netto 

toevoeging van de interventie, in vergelijking met de bestaande zorg, gewenst en 

relevant is en het effect ervan groot genoeg is. Naast een klinisch relevant effect, 

moet er ook voldoende vertrouwen zijn dat deze toevoeging daadwerkelijk 

optreedt. De kwaliteit van de weging bepaalt de mate van vertrouwen. ZIN werk t 

hiertoe met de internationaal geaccepteerde GRADE-methode. Alle internationale 

evidence based richtlijnen komen tot stand op basis van GRADE. 

 

Argumenten worden geleverd door: 

 De kwaliteit van het bewijs. 

 De balans tussen voor- en nadelen: dus de effecten en mogelijke 

complicaties. 

 Passend onderzoek (een RCT is niet altijd nodig en/of haalbaar); 

werkingsmechanisme; ethische aspecten. 

 Beargumenteerde opvattingen/garanties van beroepsgroepen en 

patiëntenverenigingen. 

 

In deze bijeenkomt wil ZIN graag een antwoord krijgen op de volgende vragen: 

 Zijn er vanuit uw expertise aanvullende argumenten die in de afweging 

betrokken kunnen of moeten worden die de WAR voldoende vertrouwen 

geven dat er sprake is van een effectieve en veilige behandeling bij de 
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patiënten met een hoog operatierisico? 

 Bent u het met ons eens dat er een verbeterslag moet worden gemaakt in 

het gepast gebruik van TAVI? Heeft u ideeën over hoe dit vormgegeven 

moet worden? 

 Algemene vragen / opmerkingen over systematische review? 

Mevrouw Boluyt benadrukt dat de weging en definitieve conclusies zijn 

voorbehouden aan ZIN. Daarop wordt getoetst door de WAR. 

 

5 Vragen naar aanleiding van WAR-vergadering  
De heer Schierenberg legt de centrale vraag van de WAR neer: Voldoet TAVI bij 

patiënten met symptomatische ernstige AS die in aanmerking komen voor 

aortaklepvervanging aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’? Deze vraag 

betreft dus niet de inoperabele patiënten. 

 

De claim is dat TAVI vanwege het minimaal invasieve karakter van de ingreep 

voordelen biedt met betrekking tot 

 kwaliteit van leven, complicatierisico, en opnameduur; 

 en dat het effect op sterfte en de verbetering van symptomen van hartfalen 

ten minste gelijk zijn aan SAVR. 

 

De heer Schierenberg toont de PICOT voor systematische review voor deze 

patiëntengroep. De belangrijkste uitkomstmaten zijn sterfte en kwaliteit van leven 

op korte termijn (1 jaar) en op lange termijn (10 jaar) en complicaties (1 jaar). 

Als die onvoldoende duiding geven, kan ook nog naar belangrijke uitkomsten 

worden gekeken zoals hartfalen, aortaklep re-interventie, heropnames 

gerelateerd aan de ingreep, en opnameduur. 

 

In de literatuurstudie zijn twee RCT’s meegenomen voor de hoogrisicogroep 

(PARTNER 1A en US CoreValve) twee voor de gemiddeld-risicogroep (SURTAVI en 

PARTNER 2), en vier voor de laag-risicogroep (PARTNER 3, EVOLUT-

interimanalyse, NOTION, en STACCATO). Gezien de literatuur heeft ZIN een 

beoordeling per risicogroep uitgevoerd. 

 

Ten aanzien van de cruciale uitkomsten, gaf de literatuur de volgende resultaten 

voor patiënten met hoog operatierisico: 

 Sterfte: is bij TAVI noch op korte, noch op lange termijn hoger dan bij SAVR. 

De uitkomsten van beide studies overlappen elkaar redelijk. 

 Kwaliteit van leven: op korte termijn (1 maand) heeft TAVI een gunstig 

effect op de kwaliteit van leven. Op de langere termijn (na zes maanden) is 

dat niet meer zichtbaar. Bovendien is dat effect enkel te zien in patiënten die 

met TAVI zijn behandeld via de transfemorale benadering: daar is het effect 

significant en klinisch relevant. 

 Complicaties: TAVI leidt tot minder invaliderende of levensbedreigende 

bloedingen, maar tot meer ernstige vasculaire complicaties en meer 

pacemakerimplantaties (zelfexpanderende kleppen). Over andere 

complicaties (CVA’s, myocardinfarct, ernstige acute nierschade, en 

endocarditis) doet ZIN geen uitspraak omdat de gegevens te onzeker zijn.  

 

Volgens de heer Schierenberg geven de uitkomsten voor de laag- en gemiddeld-

risicogroepen een vergelijkbaar beeld qua richting en omvang van de effecten. 

Voor deze groepen spelen ook de volgende onzekerheden: 

 Grote onzekerheid over de duurzaamheid van TAVI-kleppen en de effecten 

ervan op (middel)lange termijn. Aangezien deze patiënten doorgaans een 

langere levensverwachting hebben, zijn de langetermijngegevens voor hen 
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van groot belang. 

 Onzekerheid over negatieve effecten van langdurige rechtszijdige 

pacemakerstimulatie en de complicaties. 

Op grond hiervan is voor deze groepen een negatieve conclusie getrokken wat 

betreft behandeling met TAVI. 

 

ZIN was van mening dat TAVI voor de laag- en gemiddeld-risicogroep niet voldoet 

aan de stand van wetenschap en praktijk, maar voor de hoogrisicogroep wel. De 

WAR had daar vragen over waar ZIN niet direct een antwoord op had. Het is de 

bedoeling om ze in deze bijeenkomst te bespreken, zodat ze meegenomen 

kunnen worden naar de volgende WAR-vergadering. 

 

De WAR heeft de volgende vragen meegegeven: 

Sterfte: de WAR had verwacht dat TAVI bij hoogrisico patiëntengroep een lager 

sterfterisico met zich mee zou brengen omdat het een minimaal invasieve ingreep 

is. Dat riep de vraag op hoe het komt dat de voorspelde sterfte (operatierisico) 

niet overeenkomt met de daadwerkelijke sterfte en hoe men hier in de praktijk 

mee omgaat. 

 

De heer De Jaegere heeft twee verklaringen voor het verschil tussen voorspelde 

en werkelijke sterfte. De eerste is time bias. De genoemde studies zijn oud. Ze 

dateren uit 2007, toen TAVI nog werd uitgevoerd als early experimental 

treatment. Bovendien gebeurde dat toen nog onder algehele narcose. Mevrouw 

Boluyt wijst erop dat ook nieuwe studies op dit punt geen verschillen laten zien 

tussen TAVI en SAVR. De heer De Jaegere beaamt dat er equivalentie is in 

mortaliteit. Maar die is bij beide groepen, volgens recente studies, gedaald van 

6% naar 2%. Ook wat betreft stroke zijn ze (volgens onafhankelijke 

neurologische assessments) equivalent, maar daar kunnen de uitkomsten 

verwarrend zijn omdat soms wel en soms geen narcose wordt gebruikt. 

 

De heer Brandon Bravo Bruinsma stelt dat ZIN enkel internationale studies 

aanhaalt. Er ligt te weinig materiaal om uitspraken te kunnen doen voor 

Nederland. De data-acquisitie is in Nederland nog niet optimaal, maar binnen 

afzienbare tijd worden daar betere resultaten van verwacht. In Nederland kunnen 

resultaten afwijkend zijn: zo zijn de chirurgische resultaten hier ook beter dan in 

de VS. Dat zou ook voor TAVI kunnen gelden. De heer Schierenberg merkt op dat 

ZIN moet uitgaan van de gegevens die beschikbaar zijn. Er is in Nederland geen 

gecontroleerd onderzoek naar gedaan. 

 

De heer Kuijpens verwijst naar het proefschrift van Dennis van Veghel over 

TAVI’s. Daarin worden de door ZIN gepresenteerde gegevens bevestigd. De 

stelling dat men in Nederland niet goed weet wat er aan de hand is, valt de 

beroepsgroep zelf aan te rekenen. Die heeft er heel lang over gedaan om een 

redelijke registratie op te zetten. Of het in Nederland echt beter is, zal 

aangetoond moeten worden. Mevrouw Boluyt bevestigt dat: zonder volledige en 

betrouwbare registratie rapportage weegt het niet mee in de WAR. 

 

De heer De Jaegere constateert dat Nederland, ondanks alle inspanningen die de 

werkgroep sinds 2011 heeft geleverd, in gebreke is gebleven qua registratie. Dat 

neemt de werkgroep zich zeer ter harte. De wetenschappelijke verenigingen 

moeten de handen in elkaar slaan. Verder adviseert hij om geen conclusies te 

trekken uit het proefschrift van de heer Van Veghel omdat de kwaliteit daarvan 

onvoldoende is. 

 

De heer Van Rossum merkt op dat, bij zeer kleine operatiesterfte cijfers, grote 
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aantallen nodig zijn om significante verschillen aan te tonen.  

Wat betreft de kwaliteit van leven, maakt het veel uit of iemand een aantal dagen 

op de IC moet verblijven (nadat onder de narcose de borstkas is opengemaakt) 

dan wel binnen enkele dagen thuis is (na een niet-invasieve behandeling). 

Dergelijke effecten hebben de overhand. Het is niet juist om dan enkel op sterfte 

en co-morbiditeit te letten. Mevrouw Boluyt verklaart dat de effecten zijn 

uitgesplitst per uitkomstmaat. 

 

Mevrouw Boluyt wijst op het verhoogde risico van een pacemaker bij TAVI-

behandeling. De heer De Jaegere stelt dat dan ook alle complicaties bij SAVR 

moeten worden meegewogen, zoals bloedingen. Die zijn geassocieerd met slechte 

prognoses. Bij chirurgie komen aanzienlijk meer complicaties op langere termijn 

voor. Volgens mevrouw Boluyt zijn die effecten meegewogen. Bij TAVI doen zich 

bijvoorbeeld meer ernstige vasculaire complicaties voor. De ernstige complicaties 

zijn redelijk gebalanceerd, maar voor TAVI komt daar het risico op een 

pacemaker bij.  

De heer De Jaegere is van mening dat het (zoals aangegeven door de heer Van 

Rossum) niet meer gaat om mortaliteit en stroke, doch om comfort voor de 

patiënt en herstel van de kwaliteit van leven. Als de pacemaker naar voren wordt 

gebracht, moeten ook alle elementen van chirurgie worden genoemd. De heer 

Schierenberg verduidelijkt dat het risico van een pacemaker een zeer groot aantal 

patiënten betreft, hetgeen ook meeweegt. Het lijkt erop alsof er weinig belang 

wordt gehecht aan het dit aspect. 

 

De heer Schierenberg had verwacht dat, ondanks alle hiervoor genoemde punten, 

een behandeling met TAVI zou doorwerken in de sterftecijfers. De heer De 

Jaegere merkt op dat de risicoscores, net als het proefschrift van de heer Van 

Veghel, niet kloppen. Risicoscores worden rücksichtslos gebruikt, terwijl ze niet 

voor deze populatie zijn ontwikkeld. Daarom heeft de Inspectie hartteams 

ingesteld. 

 

De heer Bosker constateert dat ZIN veel nadruk legt op pacemakertherapie na 

een TAVI. Dat is echter een uitontwikkelde therapie waarvan bekend is dat die 

zeer weinig complicaties geeft en een hoog slagingspercentage heeft. Het 

percentage patiënten dat na een TAVI een pacemaker nodig heeft, is drastisch 

aan het dalen dankzij verbeterde implantatietechnieken en betere klepprothesen.  

De heer Schierenberg ziet zo’n daling nog niet terug in de studies en evenmin in 

de declaraties. Discutabel is bovendien dat TAVI de noodzaak voor een 

pacemaker induceert. Een pacemaker plaatsen bij iemand die al ritmestoornissen 

heeft, is iets anders dan het induceren van een extra ingreep door het plaatsen 

van een device. 

 

De heer De Jaegere geeft aan dat enkele jaren geleden in Europa een 

onafhankelijke prospectieve analyse is uitgevoerd waarbij experts hebben 

gecontroleerd of pacemakers terecht waren geplaatst. Daar kwamen andere 

gegevens uit. Zeker in de VS is de drempel voor het plaatsen van een pacemaker 

laag omdat men de patiënten zo snel mogelijk uit het ziekenhuis wil hebben. Met 

name bij de niet-ballon-expanderende stents is het risico op een pacemaker 

groter. Maar een pacemaker is een bekende therapie. Binnen de eigen groep van 

de heer De Jaegere heeft slechts een kleine minderheid een pacemaker nodig bij 

TAVI. 

 

Mevrouw Van den Broek is van mening dat het aan patiënten zelf is om te 

bepalen welke risico’s ze al dan niet acceptabel vinden. Voorwaarde is wel dat ze 

vooraf een heel goede voorlichting krijgen zodat ze kunnen afwegen wat voor 
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henzelf belangrijk is. Een half jaar kwaliteit van leven is voor een kwetsbare 85-

jarige niet hetzelfde als voor een 65-jarige die verder gezond is. Herstel na een 

openhartoperatie duurt een jaar. Dat is voor oudere en kwetsbare patiënten erg 

lang. Sterftecijfers zijn belangrijk, maar om tot een goed standpunt te komen 

moeten die in de totaliteit met andere factoren worden bekeken. Anders moet het 

aan de patiënten zelf worden gevraagd. 

Mevrouw Boluyt verduidelijkt dat ZIN die mening deelt. Patiënten met een hoog 

risico moeten hierover zelf kunnen beslissen. Met een TAVI lopen ze meer risico 

op een pacemaker, maar kunnen ze hun kwaliteit van leven verbeteren. De heer 

Bosker verklaart dat dergelijke afwegingen worden meegenomen in het hartteam. 

Het team is zich bewust van de patiënt met al zijn aspecten en wensen. De heer 

De Jaegere merkt op dat dan ook de geriater aanschuift bij het overleg van het 

hartteam. Er wordt een afweging gemaakt tussen utility versus futility. 

Mevrouw Den Hamer wijst erop dat, voor 80-plussers, is bewezen dat de kwaliteit 

van leven na een bypassoperatie minder is. Velen zouden de operatie niet hebben 

gedaan als ze dat vooraf hadden geweten. Dergelijke afwegingen komen aan de 

orde in het hartteam. 

 

De heer De Jaegere is benieuwd welke feedback patiënten aan Harteraad geven 

na een TAVI. Mevrouw Van den Broek zou dat na moeten kijken. Harteraad wordt 

vaak benaderd door patiënten die vragen of ze in aanmerking komen voor de, 

minder invasieve, TAVI. De heer De Jaegere herkent dat: het is dagelijkse 

praktijkervaring dat patiënten zelf om een TAVI vragen. De heer Brandon Bravo 

Bruinsma vult aan dat patiënten zelf op google zien dat de operatie ook mogelijk 

is met een robot. Ze vragen er zelf naar. De tendens is dat behandelingen minder 

invasief worden.  

Mevrouw Boluyt is van mening dat patiënten die zelf om een TAVI vragen 

duidelijk moeten worden gewezen op de risico’s. De zorg ten aanzien van de 

jongere generatie is dat die veel langer een pacemaker zal dragen met alle 

mogelijke complicaties van dien. ZIN begreep dat langdurig eenzijdig pacen kan 

leiden tot hartfalen. Verder is niet duidelijk hoe de kleppen zich op langere 

termijn houden. 

De heer Van Rossum geeft aan dat men, als het pacen van de rechterkamer 

hartfalen dreigt te veroorzaken, overgaat tot linkszijdig pacen of biventriculair 

pacen. Dat kan met uitbreiding van de reeds aanwezige pacemaker. 

Resynchronisatietherapie met linkszijdig pacen is volledig geaccepteerd. 

 

De heer De Jaegere verduidelijkt dat het risico op een pacemaker bij een ballon-

expanderende klep 6% is, waar dat voorheen 20% tot 25% was. Chirurgen 

gebruiken ook bioprotheses bij jonge patiënten. De hartkleppen worden op exact 

dezelfde wijze gefabriceerd en getest als die bioprothesen. Bovendien kan men, 

na het falen van een klep, opnieuw percutaan te werk gaan. Dat zijn 

denkconcepten die binnen de beroepsgemeenschap leven.  

De heer Brandon Bravo Bruinsma wijst in dit verband ook op de evidence dat 

antistolling en allerlei aan operaties gerelateerde problematieken, op oudere 

leeftijd veel meer complicaties geeft dan wordt meegenomen in de voorlichting. 

Daarom is de trend van een biologische klep ingezet. 

 

Mevrouw Van Biegstraaten informeert of de wijze waarop bij een TAVI de kleppen 

worden ingebracht, gevolgen heeft voor de houdbaarheid. Bij een operatie heeft 

men goed zicht en kan de klep heel zorgvuldig worden ingebracht. Bij een TAVI is 

dat niet het geval. De heer Braun stelt dat de toekomst zal uitwijzen of dat in de 

praktijk tot problemen leidt. De heer De Jaegere wijst erop dat in Rotterdam al 

vijftien jaar TAVI’s worden geplaatst. Hij ziet, op basis van een single center 

observatie, geen klinisch probleem. In andere landen zijn er al 
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registratiegegevens over een periode van tien jaar. Recente publicatie bevestigen 

het signaal dat TAVI ook op langere termijn goed werkt. De kans op overlijden is 

gedaald van 30% naar minder dan 10% per jaar. 

 

Weging: de WAR heeft twijfels over de meerwaarde van TAVI (hoogrisicogroep) 

aangezien de winst in kwaliteit van leven zeer beperkt en van korte duur is en 

omdat ze een pacemakerimplantatie als een zeer serieuze complicatie 

beschouwen, die ook zeer frequent voorkomt en klepafhankelijk is. 

Werkelijke sterftecijfers wijken voor alle groepen af van de ingeschatte 

sterftecijfers. De heer Schierenberg beluisterde dat dit deels komt door 

risicoscores die niet kloppen. Maar bij alle trials wordt ook een inschatting door 

het hartteam gemaakt. Ligt het dan aan de scores of aan de inschatting van het 

hartteam?  

De heer De Jaegere verduidelijkt dat het hartteam bepaalt, daarbij ondersteund 

door risicoscores. De artsen uit het team besluiten gezamenlijk vanuit een 

kwalitatieve benadering. Hartteams geven geen scores af: ze kijken naar 

dossiers. De risicoscores komen uit een rekenprogramma. Bij de eerste 

hoogrisico-trials liepen de cijfers inderdaad ver uiteen, maar tegenwoordig liggen 

ze veel dichter bij elkaar. 

De heer Van Rossum voegt toe dat het hier niet om absolute wetenschap gaat. 

Het algoritme is gemaakt op basis van analyses uit het verleden. Dergelijke 

risicoscores worden aangehouden omdat ze een objectieve maat vormen in een 

studie. Het is veel lastiger om objectief in te schatten wat de artsen zullen vinden. 

Bovendien zal een team eerder geneigd zijn om de risico’s wat hoger in te 

schatten dan wat lager. 

 

De heer Schierenberg informeert of patiënten worden ingedeeld naar bepaalde 

karakteristieken. Of gaat het om een totaalbeeld?  

De heer Braun en mevrouw Den Hamer antwoorden dat het gaat om het 

totaalbeeld. De geriatrische assessment is bijvoorbeeld geen onderdeel van 

risicoscores. 

De heer Schierenberg constateert dat iedereen daar een eigen werkwijze in heeft, 

terwijl niet duidelijk is welke karakteristieken bij welke patiënten doorslaggevend 

zijn. Hij kan zich voorstellen dat het wenselijk is om te streven naar uniformiteit 

over alle centra.  

Mevrouw Den Hamer noemt het streven naar een werkdocument. De heer De 

Jaegere merkt op dat er al een indicatiedocument is. Hij zou niet willen streven 

naar uniformiteit want dat is dwingend. Er moet variatie zijn. Wel zou men, 

landelijk, een flow chart kunnen maken waarin alle variabelen staan zodat het 

hartteam snel kan aanstippen welke kenmerken al dan niet aanwezig zijn bij een 

patiënt en alle ingevulde kaarten kunnen ophalen. Dat zou een initiatief moeten 

zijn van de wetenschappelijke verenigingen. Het zou meer inzicht opleveren in de 

redenen waarom de ene partij anders te werk gaat dan de andere partij. 

  

De heer Schierenberg mist nog de slag naar de patiënt. Het is belangrijk dat 

patiënten zelf ook de feiten zien. De heer De Jaegere heeft al eerder de 

aanwezigheid van de patiënt bepleit bij het overleg van het hartteam: het gaat 

om hun lijf. Het team is er voor de patiënt en niet andersom. Patient preference 

wordt een steeds belangrijkere factor. Mevrouw Van den Broek sluit zich daarbij 

aan. Mevrouw Den Hamer is voorstander van een goede voorlichting aan 

patiënten, maar vindt het hartteam daartoe niet de juiste plaats. In het hartteam 

vindt de medisch-inhoudelijke discussie plaats. De heer Brandon Bravo Bruinsma 

denkt dat het in de praktijk niet zal werken als de patiënt daarbij aanwezig is.  

De heer Schierenberg vraagt wat op dit moment de rol van de patiënt is. De heer 

Brandon Bravo Bruinsma legt uit dat het hartteam een voorstel formuleert voor 
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de behandeling. In het kader van shared decision, wordt dat met de patiënt 

besproken. Daarna wordt een afweging gemaakt. 

 

De heer Schierenberg is benieuwd of er een raamwerk of een andere werkwijze 

bestaat om patiënten mee te nemen in de keuze voor TAVI dan wel SAVR. De 

heer Brandon Bravo Bruinsma verwijst naar de consultkaart. Daarop wordt 

overzichtelijk aangegeven wat de voor- en nadelen zijn van een behandeling en 

van het niet behandelen. Maar patiënten leunen zwaar op de professionele insteek 

van de arts. Desgevraagd geeft hij aan dat de patiënt de cardioloog of de 

cardiochirurg of allebei spreekt. 

 

Mevrouw Boluyt gaat ervan uit dat in zo’n gesprek het verschil in mortaliteit niet 

meespeelt: een hoog operatierisico wordt immers niet verlaagd middels een TAVI. 

De heer Brandon Bravo Bruinsma verduidelijkt dat een patiënt weinig kan met 

dergelijke percentages. De patiënt heeft een probleem met de aortaklep en wil 

van de artsen horen wat voor hem of haar de beste behandelstrategie en de 

meest zinvolle interventie is. Dat is een genuanceerde afweging. De heer Brandon 

Bravo Bruinsma is voor het idee van een flow chart, hoewel die niet overal 

gerealiseerd zal kunnen worden want er zijn verschillen in competenties tussen 

instituten. Bepaalde risico’s worden in het ene instituut wel genomen en in het 

andere niet. Een flow chart zal echter wel leiden tot meer inzicht. 

 

Mevrouw Boluyt merkt op dat minimaal invasief was ingestoken om inoperabele 

patiënten te helpen. Het was de bedoeling om ook hoogrisicopatiënten daarmee 

te helpen, maar qua sterfterisico zijn ze wellicht beter af met SAVR. Men vraagt 

zich dus af wat de echte voordelen zijn. Voor de korte termijn geldt een betere 

kwaliteit van leven. 

De heer Brandon Bravo Bruinsma wijst erop dat de markt in vijftien jaar is 

geëvalueerd. De heer De Jaegere constateert dat er allerlei ontwikkelingen zijn in 

het veld en in de wereld. Niemand wil nog onder algehele narcose aan een hart-

longmachine. De heer Van Rossum vult aan dat de innovatie doorzet. Er moet 

continue feedback zijn en dat zal leiden tot verdere verbeteringen. 

 

De heer Kuijpens constateert dat er een praktijk is van zeer goede resultaten me t 

klassieke chirurgisch hartklepvervanging. Daarnaast heeft zich een praktijk 

ontwikkeld ten aanzien van het gebruik van TAVI’s. Over de oorspronkelijke 

indicatie uit 2010 en 2011 bestaat geen enkele discussie. Het gebruik van TAVI is 

in het veld gegroeid terwijl nog niet is aangetoond of de TAVI beter dan wel 

slechter is dan SAVR. Bestaande studies zijn oud en scores kloppen niet. In de 

praktijk wordt, in overleg met patiënten een afweging gemaakt. In deze 

bijeenkomst ligt de vraag voor of er zekerheid is dat de TAVI, qua 

langetermijncomplicaties en prognoses, voor de patiënt minstens zo goed is als 

de klassieke operatie. Op korte termijn zal uiteraard iedereen de voorkeur geven 

aan een TAVI boven een openhartoperatie. Uiteindelijk gaat het echter om het 

effect op lange termijn. Ook voor verzekeraars is dat van belang met het oog op 

de kostenontwikkeling op termijn. De heer Kuijpens beluistert dat men het 

antwoord op die vraag niet weet. 

De heer De Jaegere verklaart dat dit voor de Nederlandse situatie niet bekend is. 

Internationaal weet men dat wel en er is geen reden om aan te nemen dat de in 

Nederland geïmplanteerde kleppen het slechter zouden doen. Er zijn, op grond 

van buitenlandse gegevens, geen signalen dat men zich zorgen zou moeten 

maken over de lange termijn. Ten aanzien van de kosten heeft men een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

De heer Van Rossum merkt op dat er bij de ontwikkeling van de chirurgische 
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kleppen, eind jaren ’80, problemen waren met klepconstructies die niet voldeden. 

Inmiddels is dat de standaard waarmee wordt vergeleken. Geen enkele innovatie 

verloopt zonder een pijnlijk proces. 

Mevrouw Boluyt verklaart dat ook ZIN zich daarvan bewust is. Innovaties moeten 

mogelijk zijn. Daarbij moet men wel kritisch blijven, want er zijn ook genoeg 

voorbeelden van innovaties die op termijn slechter bleken te zijn. Dat wil men 

hier voorkomen. 

De heer De Jaegere wijst erop dat alle fabrikanten van chirurgische kleppen 

massaal investeren in katheter gebonden kleppen. Dat zouden ze niet doen bij 

onzekerheid over het product. Mevrouw Boluyt merkt op dat een katheter 

gebonden klep hen veel meer geld oplevert. 

 

De heer Schierenberg wijst erop dat het verschil in kwaliteit van leven zeer 

beperkt is en slechts voor een korte termijn klinisch relevant is. De  heer De 

Jaegere benadrukt dat dit verschil extreem relevant is voor deze groep. De heer 

Schierenberg kan zich voorstellen dat het verschil minder doorslaggevend is voor 

mensen met een langere levensverwachting. Verder neemt ZIN het extra risico op 

een pacemaker serieus. Mevrouw Boluyt geeft aan dat een aantal WAR-leden de 

complicaties van een pacemakerimplantatie als serieus betitelen. De heer 

Brandon Bravo Bruinsma verwijst naar hetgeen de experts in deze bijenkomst 

hebben gezegd: het ligt toch iets anders. Mevrouw Biegstraaten zou graag een 

onderbouwing ontvangen van de stelling dat pacemakers tot weinig complicaties 

leiden. De heer Bosker zal nagaan of hij die kan toesturen [actie]. Het 

slagingspercentage ligt op nagenoeg 100% terwijl het complicatierisico zeer laag 

is en de pacemaker ook op lange termijn goed blijft functioneren. Bij patiënten 

met een lange levensverwachting die pre-operatief een verminderde functie van 

de linkerkamer hebben, zou men moeten kiezen voor pacing van de linkerkamer. 

Bij een goede functie van de linkerkamer, maakt het niet uit of gedurende een 

lange termijn rechtszijdige pacing plaatsvindt. Daarover zijn uitgebreide 

onderzoekresultaten beschikbaar. De heer Van Rossum stelt dat de pacemaker 

dus geen belangrijk argument is. 

 

De heer Schierenberg begreep dat de noodzaak om een pacemaker te plaatsen 

afhankelijk is van de klep die wordt gebruikt. De heer Bosker verklaart dat de 

keuze van de klep in het hartteam wordt besproken. De voorkeur gaat uit naar de 

ballon-expanderende klep. In sommige gevallen moet echter een andere klep 

worden gebruikt omdat een zeer nauwkeurige plaatsing is vereist. De heer De 

Jaegere vult aan dat dit ook te maken heeft met de vaattoegang. De Medtronic 

klep is vriendelijker voor de vaten, maar vergt vaker een pacemaker. Ook de 

annulusmaat speelt een rol. 

 

De heer Schierenberg vraagt of in alle centra meerdere kleppen beschikbaar zijn. 

De heer De Jaegere antwoordt dat er ook instellingen zijn die slechts één klep 

hebben. Mevrouw Biegstraaten concludeert dat die instellingen dus niet voor elke 

patiënt de beste klep hebben. Mevrouw Boluyt vraagt of het acceptabel is om 

slechts één type klep te hebben. De heer Van Rossum wil bij een aanbesteding 

altijd meerdere typen hebben. Als er een recall van de één komt, moet er wat 

achter de hand zijn van de ander, zodat de behandeling van patiënten niet 

stilvalt. Het aantal leveranciers is nu nog beperkt, hoewel meerdere firma’s bezig 

zijn met de ontwikkeling. 

De heer Otten is benieuwd of in de markt bekend is dat bepaalde ziekenhuizen 

slechts één klep inkopen. Hij kan zich voorstellen dat in een contract wordt geëist 

dat centra meerdere kleppen beschikbaar hebben. Een alternatief is een selectie 

waarbij patiënten worden doorgestuurd naar de centra die wel een breder 

assortiment kleppen hebben. De heer Van Rossum kan zich voorstellen dat artsen 
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zelf ook patiënten doorsturen naar een ander centrum dat meer expertise heeft 

met een bepaalde klep. 

Mevrouw Van den Broek zou willen dat daar in de informatie naar patiënten ook 

meer aandacht aan wordt gegeven: vaak horen ze pas achteraf dat er 

verschillende typen klep bestaan. 

De heer Otten veronderstelt dat niet met patiënten wordt besproken welk type 

klep er wordt geïmplanteerd. 

 

De heer Schierenberg informeert of een arts met weinig ervaring alle typen klep 

kan inbrengen. De heer Bosker bevestigt dat ze dat inderdaad moeten kunnen, 

hoewel men in de praktijk wellicht wat meer feeling heeft met de ene klep dan 

met de andere. 

 

De voorzitter schorst de bijeenkomst voor een korte pauze.  

  

Pauze 

 

Effectiviteit overige: WAR-leden vragen zich af waarom zelfexpanderende kleppen 

nog worden gebruikt; in hoeverre industrie-onafhankelijke studies (die vooralsnog 

ontbreken) als gewenst/cruciaal worden gezien, in hoeverre de aanvullende 

cardiale ingrepen die naast klepvervanging plaatsvonden de uitkomst 

beïnvloeden, en in hoeverre er een verklaring is voor het verschil tussen de TAVI - 

en SAVR-groep met betrekking tot het aantal van de aanvullende ingrepen? 

De heer Schierenberg merkt op dat over het algemeen bij SAVR vaker tegelijk 

met de plaatsing van de klep een aanvullende cardiale ingreep wordt gedaan 

zoals een coronaire interventie. Hij is benieuwd of en op welke wijze dat de 

uitkomsten van de trials beïnvloedt. Mevrouw Boluyt vult aan dat men bij 

gerandomiseerde trials een gelijk aantal patiënten zou verwachten dat een 

coronaire interventie nodig heeft. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. 

De heer De Jaegere verklaart dat de patiënt bij een SAVR onder narcose is en 

open is gemaakt. Als er nog andere interventies nodig zijn, is dat het moment om 

ze uit te voeren. De drempel om dan meteen een bypass uit te voeren, is veel 

kleiner. Desgevraagd verklaart hij dat de operatie geen beter zicht geeft op de 

verstopping van de coronaire: bij pre-operatieve onderzoeken is dat immers ook 

helder te zien. Maar bij een minimaal invasieve therapie kan alsnog op een later 

moment worden ingegrepen. Een stenose hoeft niet meteen te worden 

behandeld; 80-jarigen hebben overal verkalkingen en vernauwingen. De heer 

Bosker geeft aan dat in combinatie met een TAVI eventueel ook een PCI 

(percutane coronaire interventie) kan worden uitgevoerd in het voortraject naar 

de vervanging van de aortaklep. 

 

De heer Schierenberg vraagt hoe de verschillen in uitkomsten op dit punt 

gewogen moeten worden. 

De heer De Jaegere stelt dat er sprake is van een confounder. 

Mevrouw Boluyt merkt op dat deze verschillen erg groot zijn. In de SAVR-groep 

krijgen patiënten veel vaker een coronaire interventie. De heer Brandon Bravo 

Bruinsma verduidelijkt dat hierover nog trials lopen. De verwachting is dat de 

chirurgische groep het minder goed zal doen, maar dat moet nog worden 

aangetoond. Twee ingrepen in één procedure levert, volgens de euroSCORE meer 

risico’s op. Mevrouw Boluyt wijst erop dat, volgens de bestaande studies, de 

mortaliteit bij twee ingrepen in één procedure niet hoger was. Het is niet netjes 

gebalanceerd: men zou slechtere uitkomsten hebben verwacht van de SAVR-

groep. 

De heer Kuijpens concludeert dat dit pleit voor SAVR: ondanks de slechtere 

verwachtingen, waren de uitkomsten gelijk aan TAVI. Aangezien er bij SAVR meer 
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risico was door de dubbele interventie in één procedure, zijn daarmee puur voor 

de klepvervanging de uitkomsten van SAVR dus eigenlijk beter. 

De heer De Jaegere deelt die conclusie niet: bij randomisatie heeft men immers in 

principe gelijkaardige risicoprofielen. Bovendien focust de discussie zich nu op 

mortaliteit. Negatieve effecten van langere pomprun (i.e. tijd aan de 

hartlongmachine) kunnen verklaren waarom het een jaar duurt voordat een 

patiënt weer op de been is. 

 

De heer Schierenberg concludeert dat in beide groepen andere keuzes zijn 

gemaakt, hetgeen invloed kan hebben op de uitkomsten. Dat zou ook in het 

nadeel van SAVR kunnen zijn. De heer De Jaegere benadrukt dat er zowel bij 

SAVR als bij TAVI nog veel meer complicaties kunnen zijn. Die moet men in z’n 

totaliteit bekijken. 

  

Gepast gebruik: betrouwbare, eenduidige en transparante indicatiestelling lijkt 

hier te ontbreken maar is nodig. In hoeverre wordt er in de praktijk met 

richtlijnen / kwaliteitsstandaarden gewerkt? 

De heer Schierenberg beluistert dat gepast gebruik (wanneer wordt bij wie welke 

therapie gekozen) nog wat beter kan worden uitgewerkt op papier zodat er meer 

uniformiteit ontstaat. Mevrouw Boluyt geeft aan dat gepast gebruik heel 

belangrijk wordt voor TAVI gezien de indicatie-uitbreiding. In de nieuwste trials 

worden ook al asymptomatische patiënten behandeld. De tijd ontbreekt om in 

deze bijeenkomst een uitgebreide discussie te voeren over wat gepast gebruik 

inhoudt. 

De heer De Jaegere verwijst naar artikelen waaruit blijkt dat, door de 

ontwikkeling van minimaal invasieve therapieën, de indicatiestelling naar voren 

wordt geschoven. 

 

Samen beslissen: betrouwbare informatie aan patiënten ontwikkelen, zodat zij 

zelf kunnen meebeslissen over de behandeling. In hoeverre is een kwalitatief 

goede keuzehulp voor patiënten wenselijk? 

De heer Schierenberg constateert dat deze vraag hiervoor al is besproken. Men 

deelt de mening dat de patiënt meer betrokken moet worden bij dit proces. Punt 

van discussie is nog hoe dit moet gebeuren. De WAR heeft gewezen op bestaande 

methodes om, voor zo’n ingewikkelde keuze, tot een goede keuzehulp te komen. 

De patiëntenvereniging zou hier ook een rol in kunnen hebben. 

Mevrouw Van den Broek benadrukt dat een goed proces van belang is. Patiënten 

willen invloed hebben op de uitkomsten ervan. Er bestaan modellen die gebruikt 

kunnen worden in dit proces. 

 

Registratie: de WAR geeft aan dat er al een landelijke registratie is voor alle 

patiënten die middels TAVI/SAVR worden behandeld. In hoeverre is de kwaliteit 

hiervan gewaarborgd? Welke conclusies zijn er reeds uit deze gegevens 

getrokken? Hoe interpreteert u de verschillen in resultaten van TAVI versus 

SAVR? 

De heer Schierenberg begreep dat een landelijke registratie op komst is. Hij zou 

nog graag weten waarom er nog geen betrouwbare informatie is. Verder is hij 

benieuwd of er al conclusies zijn getrokken uit de gegevens die wel beschikbaar 

zijn. 

De heer Bosker legt uit dat voorheen drie organisaties registreerden: Meetbaar 

Beter, BHN (chirurgen) en NCDR (cardiologen). De resultaten die in het 

proefschrift van Dennis van Veghel worden genoemd, komen van Meetbaar Beter 

en zijn niet representatief voor alle centra. Eind 2017 zijn de registraties 

samengevoegd naar de NHR (Nederlandse Hartregistratie). De verwachting is dat 

alle ingrepen daar allemaal op deugdelijke wijze worden geregistreerd. Dat is een 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 140 van 181 

enorme klus, maar er worden goede vorderingen gemaakt. Ook is er een aparte 

registratiecommissie voor TAVI die bepaalt welke dataset in alle centra moet 

worden geregistreerd zodat er onderlinge vergelijkingen kunnen worden gemaakt.  

De heer Schierenberg concludeert dat er voor Nederland nog geen studies zijn 

over de verschillen tussen TAVI en SAVR. Mevrouw Boluyt begreep dat men wel 

verplicht is om alle implantaten en complicaties te registreren. De heer Bosker 

legt uit dat die registratie in de afzonderlijke centra gebeurt. Dus niet centraal. 

Punt is welke data de centra verplicht centraal moeten gaan aanleveren. 

 

De heer De Jaegere veronderstelt dat de ziektekostenverzekeraars veel data 

hebben. Volumes (TAVI’s, al dan niet in combinatie met pacemakers en PCI’s) zijn 

terug te vinden. Mogelijk kunnen de verzekeraars een aantal van de in deze 

bijeenkomst gestelde vragen beantwoorden. De heer Schierenberg merkt op dat 

uit de data van de verzekeraars niet kan worden afgeleid in hoeverre groepen 

vergelijkbaar zijn. In de praktijk is de indicatiestelling voor SAVR anders dan voor 

TAVI, waardoor men niet kan vergelijken. Hopelijk kan men via de NHR beter tot 

een vergelijking van groepen komen zodat daar conclusies aan kunnen worden 

verbonden. 

  

6 Toelichting en bespreking kosteneffectiviteitsreview 
De heer Enzing licht toe dat kosteneffectiviteit geen rol speelt bij het bepalen van 

de stand van wetenschap en praktijk. ZIN wil, wanneer het dat zinvol acht, de 

standpunten toch verrijken met informatie over de kosteneffectiviteit van de zorg. 

Dat kan het veld helpen om zorg gepast te gebruiken. Ook kan het leiden tot een 

uitstroomadvies aan de minister om bepaalde zorg die niet kosteneffectief is als 

ultimum remedium aan te bieden. 

 

Op grond van de duiding, komt ZIN tot het standpunt dat TAVI in het eerste jaar 

een voordeel biedt wat betreft de kwaliteit van leven. Doordat er geen voordeel is 

van sterfte, is slechts een kleine gezondheidswinst te behalen. TAVI is 

daarentegen aanzienlijk duurder dan SAVR.  

 

ZIN heeft een indicatieve verkenning van de kosteneffectiviteit gedaan op basis 

van buitenlandse studies. Daaruit blijkt dat de QALY voor TAVI een aantal malen 

hoger is dan € 80.000 (de referentiewaarde voor kosteneffectiviteit). 

 

Mevrouw Boluyt verduidelijkt dat men voor Nederland een pakket moet beheren, 

waarbij er geen groei meer mogelijk is in het budget. Binnen het pakket moeten 

keuzes worden gemaakt. ZIN wil voorkomen dat er kostenefficiënte zorg uit het 

pakket moet vallen om plaats te maken voor niet-kostenefficiënte zorg. 

 

De heer Enzing merkt op dat er geen discussie zou zijn wanneer TAVI qua kosten 

op hetzelfde niveau zou liggen als SAVR. De voorzitter informeert of er 

mogelijkheden zijn om de kosten van TAVI omlaag te brengen. De heer Van 

Rossum verduidelijkt dat een openhartoperatie € 24.000 kost en het plaatsen van 

een TAVI € 32.000. Een klep voor een openhartoperatie kost € 2.000 en voor een 

TAVI € 20.000. 

 

De heer Schierenberg concludeert dat het kosteneffectiviteitsprobleem op te 

lossen is als de prijs van de kleppen zakt. Hij vraag zich af waarom men 

dergelijke prijzen voor de kleppen accepteert. De heer Van Rossum verwacht dat 

ze op termijn zullen dalen door aanbestedingen en door concurrentie. De heer 

Brandon Bravo Bruinsma ziet dat er vergelijkbare protheses tegen een lagere prijs 

op de markt komen. Ze zijn zo’n € 5.000 goedkoper. De voorzitter merkt op dat 
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er dan nog een groot verschil overblijft met een chirurgische klep. 

De heer De Jaegere acht het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierover 

met de industrie in gesprek te gaan. 

 

De heer Kuijpens benadrukt dat hier een punt van zorg ligt. Bij gelijkblijvende 

prijzen, zal het benodigde budget voor TAVI’s jaarlijks met 5% tot 10% groeien. 

Dat is meer dan men zou verwachten op basis van epidemiologie. Kennelijk 

verandert de indicatie, want de groei van het aantal TAVI’s (jaarlijks 5-10%) gaat 

gepaard met een gelijkblijvend aantal SAVR’s. Als men prijsdaling wil afdwingen 

door hogere volumes, moet de indicatiestelling nog verder worden opgerekt. Men 

zit nu echter wat betreft de indicatiestelling op de rand van waar het niet duidelijk 

is of TAVI beter is dan SAVR. 

De heer Brandon Bravo Bruinsma wijst erop dat de indicatiestelling misschien niet 

is veranderd. Maar er kunnen nu, met een TAVI, ook mensen worden geopereerd 

die anders buiten beeld waren gebleven. De heer Bosker wijst op de oudere 

populatie: juist daar wordt TAVI meer toegepast. Veel patiënten die anders 

conservatief behandeld zouden worden, krijgen nu wel kans op een klep. 

Mevrouw Boluyt stelt dat zo’n indicatieverruiming vooraf moet worden bekeken. 

Men wil zeker weten dat de patiënt daarmee beter af is aangezien andere zorg 

daardoor financieel niet langer mogelijk is. Nu is dat niet vastgesteld. Het is niet 

wenselijk dat de deur naar verruiming wordt opengezet door prijsafspraken met 

bedrijven over lagere prijzen bij hogere volumes. 

 

De heer De Jaegere is van mening dat het probleem complexer is. Zowel met 

TAVI als SAVR doen de artsen iets zinnigs voor hun patiënten. Ze verbeteren hun 

overleving en kwaliteit van leven. Vaak heeft een patiënt meerdere 

aandoeningen. Hij noemt het voorbeeld van een patiënt met morbide obesitas en 

een oncologisch probleem die daarvoor pas kan worden geopereerd als er wat is 

gedaan aan de aortastenose. Mevrouw Boluyt pleit voor gepast gebruik. Dat is 

wat anders dan geen gebruik. De heer De Jaegere raadt aan om ook na te denken 

over utility en futility. Het is voor artsen heel moeilijk om patiënten een 

behandeling te weigeren; zeker als de patiënt daardoor ook andere noodzakelijke 

behandelingen niet kan ondergaan.  

 

De heer Schierenberg ziet vooral de prijsverschillen tussen de chirurgische klep 

en de TAVI-klep als probleem. In de prijsdiscussie maakt het niet uit welk type 

patiënt die klep nodig heeft. 

 

7 Samenvatting en vervolg 
De voorzitter concludeert dat men elkaar nodig heeft om tot goede zorg te 

komen. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid. Hun input is 

zeer welkom in het consultatieproces. 

 

De heer Bosker zal ZIN de gespreksnotitie toesturen die voor deze bijeenkomt 

was voorbereid [actie]. De beroepsgroep kon zich vinden in het conceptrapport 

dat ZIN had opgesteld. ZIN, de verzekeraars en de patiënten mogen er het volste 

vertrouwen in hebben dat de artsen de indicatiestelling op zorgvuldige wijze 

uitvoeren binnen hartteams waarin alle belendende specialismen aanwezig zijn. 

Daarnaast wordt gewerkt aan een deugdelijke registratie. Het streven is om alle 

centra per 1 januari 2020 een database aan te bieden zodat met verplichte 

centrale registratie kan worden gestart en deze therapie beter kan worden 

geëvalueerd. De heer Brandon Bravo Bruinsma verklaart dat die registratie breed 

wordt gedragen door de verschillende beroepsverenigingen. 
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Mevrouw Van den Broek informeert of, bij de berekening van kosteneffectiviteit, 

ook de herstelkosten thuis (thuiszorg, mantelzorg en dergelijke) worden 

meegenomen. De heer Enzing antwoordt dat mantelzorg nog geen deel uitmaakt 

van de berekeningen, maar als er een Nederlands kostenmodel wordt gemaakt, 

zal mantelzorg daar wel aan worden toegevoegd. De voorzitter benadrukt dat 

kosten niet leidend zijn voor het standpunt van ZIN. 

 

Mevrouw Van den Broek vraagt hoe het traject verder zal verlopen en in hoeverre 

het reëel is dat deze patiënten een TAVI wordt onthouden. Mevrouw Boluyt deelt 

mee dat ZIN de input van deze bijeenkomst zal verwerken en schriftelijk zal delen 

met alle partijen. Vervolgens komt ZIN met een voorstel dat begin december in 

de WAR wordt besproken. Daarna wordt een definitief standpunt opgesteld. ZIN 

zal daarbij ook wat moeten doen met de (ongunstige) kosteneffectiviteit. Mogelijk 

zal dat leiden tot gepast gebruik. De uitkomsten van het proces zijn nog niet te 

voorspellen. De WAR betwijfelde of TAVI voor de hoogrisicogroep voldoet aan de 

stand van wetenschap en praktijk. 

 

Mevrouw Bosma doet de suggestie om, wat betreft de declaratiedata van de 

verzekeraars samen op te trekken met de afdeling Fondsen. 

 

De heer De Jaegere zou het op prijs stellen als de WAR informatie kan geven over 

het verschil tussen utility en futility. In de praktijk voert hij soms ook 

behandelingen uit op verzoek van patiënten of andere behandelaars, terwijl hij 

zelf twijfels heeft over het nut ervan. Het veld heeft steun nodig om meer 

appropriate decisions te kunnen nemen. Over het nut van de TAVI bestaat echter 

geen twijfel. Daarvoor moet men de handen in elkaar slaan. Er wordt veel van 

artsen gevraagd: binnen hun instituut moeten ze leveren en daarbij kunnen ook 

andere incentives meespelen. Hopelijk komt de WAR tot inzicht. 

Tot slot wil de heer De Jaegere graag weten waar het verschil in 

kosteneffectiviteit zit: de nu gepresenteerde kostenanalyse is te artificieel en 

arbitrair. Daar kan hij niet mee leven. Er ligt een groot probleem als men de TAVI 

afwijst op kosteneffectiviteit; hij wil zijn werk als dokter kunnen blijven doen. 

Mevrouw Boluyt stelt dat gepast gebruik niet aan ZIN is, doch aan het veld. Zij 

nodigt de beroepsgroepen uit om met een goed plan te komen. Dat geeft meer 

vertrouwen. De heer De Jaegere heeft daartoe instrumenten nodig en zou graag 

zien dat utility en futility worden gedefinieerd door een orgaan dat niet betrokken 

is bij besluiten. De heer Schierenberg veronderstelt dat hierover ook veel uit de 

literatuur is te halen. Er is een duidelijk signaal neergelegd dat kritisch naar de 

kosten moet worden gekeken. 

 

De heer Otten hoopt dat bijeenkomsten zoals deze vaker kunnen worden 

gehouden. Ze zijn goed om wederzijds vertrouwen op te bouwen. Er is een goede 

inhoudelijke discussie, zonder emoties, gevoerd waarin partijen elkaar 

respecteerden. 

 

De heer Bosker deelt mee dat de werkgroep THI een position paper over TAVI 

heeft opgesteld. De heer De Jaegere zal dat naar ZIN sturen [actie]. 

 

De heer Van Rossum vond de discussie zeer prettig. Het was leerzaam om te zien 

hoe de analyse is vastgesteld. Verder hoopt hij dat de onderlinge dialoog in stand 

kan worden gehouden. Tot slot geeft hij aan zich in te blijven zetten voor 

registratie. 

 

Mevrouw Boluyt concludeert dat ZIN veel wijzer is geworden van deze 

bijeenkomst en heeft opgehaald wat werd beoogd. 
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8 Afronding en afsluiting door voorzitter 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 19.15 uur en bedankt iedereen voor de 

inbreng. 
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Reacties van partijen op conceptstandpunt 
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Toevoegingen & commentaar op concept standpunt TAVI ZiN oktober 2019 
 

    

Hoofdstu

k 

Omschrijving Commentaar Referentie 

1 Inleiding Het uitgangspunt is dat patiënten een geïnformeerde keuze kunnen maken in samenspraak met hun arts 

voor SAVR of TAVI, die geschiedt op basis van voor- en nadelen van behandelopties en patiënt specifieke 

context en voorkeuren. Hierbij speelt het operatierisico steeds minder een rol. Alle betrokkenen streven naar 

beschikbaarheid van goede en passende behandelopties voor de patiënt. Het is daarom dat we nadrukkelijk 

naar patiënten van alle operatierisicoklassen kijken, dus zonder beperking tot enkel de hoog risico groep. 

 

1.1 Aanleiding Bij reden verruiming indicatie ook Nederlandse multidisciplinaire Richtlijn Aug 2017 noemen, naast EU en US 

richtlijnen; Indicatiedocument met omschrijving multidisciplinair Hartteam ("Shared decison making" 

ontbreekt vooralsnog, hoewel dit wel de praktijk is)  

 

3 De te beoordelen 

interventie en indicatie 

  

3.1 Achtergronden 
  

3.1.5 standaardbehandeling Wat standaard behandeling betreft medlt ZiN in haar document dat SAVR de standaard behandeling is. De 

ESC-EACTS ziet dat anders: voor extreem en hoog risico  is actueel TAVI de standaardbehandeling. 

European Heart 

Journal (2017) 38, 

2739–2791 

3.1.5.1. Chirurgische 

aortaklepvervanging 

Toevoegen dat hart wordt stilgelegd en aangesloten op hart-long machine (extracorporale circulatie) 
 

  
Toevoegen dat bij keuze bioprothese er geen levenslange antistolling hoeft te worden gebruikt en dat 

levensduur dan 12-15 jaar (in de Nederlandse praktijk) van deze klep is, in feite even lang als TAVI klep. 

Blackman 2019 

Registry UK 
  

Toevoegen dat mechanische klep in principe levenslang werkt en ook levenslang antistolling gebruikt dient te 

worden 

 

3.1 De te beoordelen 

interventie 

Er dient vooral naar de femorale route te worden gekeken, daar deze de voorkeur heeft voor behandelaar en 

patiënt; indien deze route niet mogelijk is, is de non-femorale route of operatie een alternatief. In circa 85% 

wordt in Nederland inderdaad deze transfemorale route gekozen. 

NHR Registratie 

2018  
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3.2.1 

(en 6.3.1) 

Korte beschrijving TAVI Toegangswegen in ZiN document zijn niet actueel: de eerste keuze is transfemoral, de tweede is transaxillair. 

Laatste kan ook onder locale verdoving en echo geleide toegang. Transapicale TAVI is verlaten (ook door 

industrie). 

 

 

3.2.1.1 Kleptypen Toevoegen nu ook FDA registratie voor laag operatierisico sinds augustus 2019 U.S. Food and 

Drug 

Administration. 

Aug 2019   
Ontwikkeling heeft over de hele range van TAVI kleppen plaatsgevonden en is een continu proces vanaf 2000 

en vanaf de eerste implantatie in een mens in 2002. Continue ontwikkeling is kenmerkend voor medische 

hulpmiddelen, waarbij de opgedane ervaring en veiligheid wordt verbeterd, dit betekent dat ook deze 

resultaten, follow-up m.b.t. veiligheid naadloos kunnen worden overgenomen voor nieuwere generaties 

kleppen en indicatiegebieden. Onder meer zijn bij de nieuwere generaties kleppen de paravalvulaire lekka ge 

en pacemaker risico verbeterd. Tevens heeft het RIVM hier recent in opdracht van de IGJ een onderzoek naar 

gedaan en gepubliceerd, waarbij juist de ontwikkeling van de TAVI kleppen wordt verhelderd. Bijv. de nu > 

10 jaar geregistreerde ervaring bij high risk  is ook toepasbaar op intermediate en low risk; dit geldt ook voor 

opnameduur (afdeling en IC), hier zijn duidelijk gepubliceerde grafieken over TOEVOEGEN figuur 

opnameduur door de tijd.  

Blackman 2019 

Registry UK, Van 

Baal 2019 RIVM 

3.2.2 Claim De claim m.b.t. mortaliteit en morbiditeit is non-inferieur/equivalent; dit geeft direct gevolgen tot het 

aantonen van kosteneffectiviteit c.q. budget impact/kostenminimalisatie.  

Rapport 

Pakketbeheer in de 

praktijk uit 2013 

van het CvZ 

3.2.3 Positionering interventie 

ten opzichte van 

standaardbehandeling/g

ebruikelijke behandeling 

Dit wordt mede gedaan in overleg met multidisciplinair hartteam en patiënt; en niet alleen op basis van 

risicoscores; dit direct noemen, dat vergroot de waarde van hartteam en shared decision making. We hebben 

daarnaast te maken met geïnformeerde patiënten die proactief behandelopties afwegen en op de hoogte zijn 

van minimaal invasieve methoden voor hartklepvervanging. 
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3.2.3.2 Tekortkoming 

risicoscores 

Noemen dat hartteam al is beschreven in Indicatiedocument 2011. Wellicht hier duidelijker benadrukken de 

zorgvuldige afweging van patiënt specifieke context (anatomisch en klinisch) die uitvoerig worden onderzocht 

en besproken alvorens beslissing wordt genomen voor TAVI of SAVR. En juist ook benoemen dat risicoscores 

steeds minder een rol beginnen te spelen gezien de gelijkwaardigheid van de behandelingen across all.  

 

3.3 Beschrijving in 

richtlijnen 

De ESC-EACTS guidelines 2017 geven TAVI als Class I indicatie voor patiënten niet geschikt zijn voor SAVR. 

Intermediate risk wordt hier niet eens meer genoemd. Er wordt alleen gesproken over patiënten met 

'increased surgical risk'. Class 1 indicatie voor SAVR heeft betrekking op low risk of geen andere co -

morbiditeit.  Tabel 7 van ESC EACTS geeft duidelijk aan hoe besluit (R/ SAVT, TAVI) dient genomen te 

worden. Ten onrechte heeft ZIN gesteld dat de AHA guidelines daarmee overeenkomen en gekozen om figuur 

3 te baseren op de AHA guidelines terwijl die nog niet de intermediate risk studies meegewogen had. Figuur 

3 uit de ESC-EACTS guidelines is een betere en meer eerlijke weergave van de praktijk. In dat verband is 

standpunt FDA ook erg interessant en belangrijk (TAVI approved for low risk in USA). 

 

European Heart 

Journal (2017) 38, 

2739–2791. 

Figuur 3 en Tabel 7 

4 Methode systematisch 

literatuuronderzoek 

  

4.1.1 PICO WB: De  meerwaarde in kwaliteit van leven wordt vooral in de eerste maanden na interventie verwacht door 

het snellere herstel, een follow-up van 1 en 6 maanden is relevanter. Bij 1 jaar als de operatie volledig is 

hersteld, wordt juist een convergentie op kwaliteit van leven tussen TAVR en SAVR verwacht.  Een follow-up 

duur van 10 jaar van een techniek die pas de laatste jaren voor lagere operatie risico's wordt ingezet is niet 

realistisch. Uitleggen dat onder revalidatie ook revalidatie thuis en/of extramuraal valt; dit valt helaas niet 

onder de PICO; en dat de situatie van de patiënt buiten het ziekenhuis tevens van belang is voor de keuze 

van de therapie; leefsituatie (werk en gewenst herstel periode) dient ook meegewogen te worden. 

 

4.1.4 Passend 

onderzoeksprofiel 

Toevoegen dat meta-analyses en reviews ook van belang zijn (anders kan bijv. Siontis 2019 meta-analyse 

accros all niet worden meegenomen) 

Siontis, Eur Heart J 

Oct 2019 

4.1.4 
 

Wanneer RCTs wel beschikbaar zijn zullen niet-gerandomiseerde vergelijkende studies alleen ter 

ondersteuning meegenomen worden bij de beoordeling van de cruciale uitkomsten. Dit is bijv. van toepassing 

op Thourani 2016 propensity matched IR studie, waarbij juist met verder ontwikkelde klep betere scores 

optreden m.b.t. cruciale uitkomst stroke en belangrijke uitkomst opnameduur inclusief revalidatie  

Thourani 2016 
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4.1.5 Klinisch relevante 

verschillen tussen 

groepen 

11 De noodzakelijke historische gegevens over de effectiviteit van SAVR versus reguliere medische 

behandeling ontbreken waardoor het niet mogelijk is om een non-inferioriteitsgrens te kunnen vaststellen op 

empirische gronden. Hier kan bijvoorbeeld aan worden toegevoegd dat uit de meta-analyse van Wu et al 

2007 blijkt dat bij geen behandeling met SAVR van aan aortakleplijden lijdende patiënten de 

levensverwachting 2,2 jaar bij conservatief behandelde patiënten en bij SAVR de levensverwachting 12,4 

levensjaar is 

Wu 2007 

  
Voor de KCCQ wordt een klinische relevantiegrens van vijf punten aangehouden. Belangrijk is te beseffen dat 

bij de patiënten met lagere operatierisico de uitgangsscore van kwaliteit van leven veel hoger is en dat er 

een minder grote verbetering verwacht wordt. De klinische relevantiegrens zou afhankelijk moeten zijn van 

de uitgangs KCCQ score.  

Baron LR 2019. 

4.2 Zoeken en selecteren 

van evidence 

Verzoek om studies toe te voegen die niet zijn gevonden en NA 22-11-2018 zijn verschenen. Relevante 

studies die zijn verschenen na de zoekdatum zijn bijv. Siontis 2019 meta-analyse all risks en Kolte 2019 

meta-analyse low risk 

Siontis, Eur Heart J 

Oct 2019; Kolte, 

JACC 2019 

4.2 Zoeken en selecteren 

van evidence 

Zie toegevoegde lijst van referenties in apart tabblad om toe te voegen aan selectie  
 

4.3 Samenvatten van de 

evidence 

Indien van toepassing, worden de resultaten van studies die voldoende klinisch en methodologisch homogeen 

zijn, gepoold in een meta-analyse. Waarom worden niet al bestaande en gepubliceerde en peer reviewed 

meta-analyses gebruikt, indien beschikbaar? En graag onlangs verschenen meta-analyses gebruiken, zoals 

Siontis 2019 en Kolte 2019. 

Siontis 2019, Kolte 

2019 

4.4 Beoordelen van de 

kwaliteit van de 

evidence 

Alternatieven voor RCTs worden steeds vaker als hoge kwaliteit evidence gezien, zoals goed propensity 

matched cohorten. Zie 4.1.4 Thourani. 

Drazen 2017 

Health decision 

making 

4.5 Verschillen tussen 

wetenschappelijk 

onderzoek en de 

praktijk 

De praktijk wijst al uit dat het operatierisico steeds minder een bepalende factor is voor de keuze voor TAVI 

of SAVR en dit wordt nu ook onderbouwd door Siontis die across all goede uitkomsten laat zien. WAARBORG 

namens Werkgroep THI  voorstellen over landelijke standaard voor beslisboom en registratie praktijkvariatie. 

Een verdieping van deze richtlijn en beslisboom kan worden ingezet om per hartcentrum tot eenduidiger 

besluitvorming te komen.  

Siontis 2019 

5 Resultaten systematisch 

literatuuronderzoek 

Toevoegen dat onderscheid TF en non-TF door het hele document dient te worden toegepast; bij Sterfte, 

Kwaliteit van Leven en andere uitkomstmaten 
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5.1 Resultaten zoekactie In 1 keer is er gekozen voor een indeling m.b.t. operatierisicoklassen, terwijl Werkgroep THI & Stand der 

praktijk uitgaan van alle soorten patiënten. De evidence voor op zijn minst gelijkwaardigheid van TAVI t.o.v. 

SAVR voor alle risicogroepen is robuust, Dit blijkt tevens uit RCT-meta-analyses (Siontis, 2019). Kijkend naar 

RCT’s over alle chirurgische risicogroepen, heeft TAVI hogere tot 2 jaars-overleving (Kolte, 2019), in Low-

Risk heeft TAVI een hogere 1-jaarsoverleving. Met real world data (Mollmann, 2019), kijkend naar alle in 

2018 Duitsland behandelde aortaklepstenose patiënten, is aangetoond dat TAVI een lagere 

ziekenhuismortaliteit heeft bij alle risicogroepen.  

De Werkgroep THI interpreteert de huidige evidence als gelijkwaardig c.q. non-inferieur van TAVI t.o.v. SAVR 

voor alle operatierisicoklassen. De behandelaars, het Hartteam, beweegt weg van deze operatierisicoklassen 

en focust meer op anatomische en klinische geschiktheid voor TAVI of SAVR. Dit is in lijn met de 

internationale praktijk, zoals onderschreven met de recente goedkeuring van de FDA voor Low-Risk in 

Augustus (FDA, 2019).  

Siontis 2019, 

Mollman 2019, 

FDA 2019 

  
Aangezien RCTs beschikbaar zijn, worden deze propensity-score matched studies alleen ter ondersteuning bij 

de beoordeling van de cruciale uitkomsten meegenomen. Thourani 2016 propensity matched studie is niet 

meegenomen, maar gaat bij verder ontwikkelde klep wel degelijk over cruciale uitkomstmaten (sterfte en 

stroke) , maar ook over belangrijke uitkomstmaten als klinische revalidatie en ligduur, die nu überhaupt of 

beter onderzocht zijn; dus graag wel meenemen. 

 

5.2 Kenmerken 

geïncludeerde studies 

Goede gerandomiseerde studies zijn moeilijk op te zetten voor aandoeningen waarbij patiënten 

gerandomiseerd worden naar een invasieve of minder invasieve behandeling en waarbij blindering niet 

mogelijk is. Voldoende gepowerde studies zijn bijna onmogelijk zonder samenwerking tussen wetenschap en 

industrie. Een recent overzicht van het RIVM naar veiligheid en effectiviteit (van Baal, 2019) laat zien dat 

transcatheter hartkleppen nochthans in meer dan 200 studies onderzocht zijn, echter van wisselende 

kwaliteit. Ter vergelijking ALLE studies ten behoeve van registratie van indicaties van geneesmiddelen 

worden per definitie opgezet door fabrikant. Een fabrikant kan alleen maar samen met medische wetenschap 

en patiëntenorganisaties relevante studies opzetten. Fabrikanten kunnen niet bestaan zonder relevant 

bewijs, het gaat altijd samen. 

 

5.2.1 Kenmerken studies 

hoog operatierisico 

Dit zijn oudere studies met oudere generaties kleppen 
 

5.2.2 Kenmerken studies 

gemiddeld operatierisico 

Hier mist bespreking van de Thourani 2016 studie. 
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5.2.3 Kenmerken studies laag 

operatierisico 

Notion I en Staccato studies zijn oude studies met oude generatie kleppen 
 

  
Toevoegen dat in het geval van een TAVI regelmatig tegelijkertijd een PCI wordt uitgevoerd, echter dat dit in 

Nederland matig wordt geregistreerd. De Staccato studie had apart gepositioneerd moeten worden, omdat dit 

een zuiver apicale benadering van TAVI was hetgeen heel ongebruikelijk is, en uit 2012 is een tijd van 

andere technische mogelijkheden dan de andere low risk trials. Tevens wordt het laag risico sub-cohort van 

de Surtavi studie gemist. Recent is de Baron 2019 studie uitgekomen met "health status of the partner 3 trial 

showing a meaningful early and late health status benefit". 

Serruys 2018, 

Baron 2019 LR  

5.3 Effecten interventie 
  

5.3.1 Effectiviteit TAVI bij 

patiënten met een hoog 

operatierisico 

  

5.3.1.1 Complicaties Hier worden vooral studies genoemd die zijn uitgevoerd met oude kleppen, juist bij nieuwere generatie 

kleppen zijn deze complicaties afgenomen Graag nog referenties geven. 

 

5.3.1.2 Belangrijkste 

uitkomsten 

De opnameduur is statistisch verschillend. Hier mist een uitspraak over de klinische relevantie. Geldt ook 

voor 5.3.2.2 en 5.3.3.2 

 

5.3.2 Effectiviteit TAVI bij 

patiënten met een 

gemiddeld operatierisico 

  

5.3.2.1 Cruciale uitkomsten ; 

Sterfte  

Er zijn geen lange termijn gegevens over het effect op sterfte beschikbaar. Studies naar veiligheid en 

effectiviteit bij oudere kleppen en andere operatierisico's zijn ten minste  van toepassing op studies met 

nieuwere kleppen en lagere operatierisico’s; dit is juist de continu voortschrijdende ontwikkeling. Dus lange 

termijn resultaten zijn voor alle operatierisico’s tot wel 10 jaar beschikbaar, zie registries  

Blackman 2019 

Registry UK 

5.3.2.1 Cruciale uitkomsten; 

Kwaliteit van leven 

Bij Intermediate-risk, gebruikmakend van de ziekte specifieke KCCQ en meenemend van overleden patiënten 

als laagste gezondheidsstatus, hebben transfemorale TAVI-patiënten een betere en relevant ervaren 

gezondheid na 1 maand en 1 en 2 jaar. (Baron, 2017). 
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5.3.3 Effectiviteit TAVI bij 

patiënten met een laag 

operatierisico 

Graag willen wij de conclusie nuanceren dat TAVI een gelijke kans op sterfte heeft als SAVR. In de Kolte 

2019 meta-analyse, waarbij de Staccato studie is weggelaten en vervangen door Surtavi-low-risk is sprake 

van superioriteit. TAVI toont na 30 dagen een RR van 0.49 en 1 jaar 0.62. Dit is ruim voorbij de 

superioriteitsgrens van klinische relevantie.  

Kolte, 2019 

5.3.3.1 Cruciale uitkomsten; 

Kwaliteit van leven 

Low-Risk, gebruikmakend van de ziekte specifieke KCCQ hebben TAVI-patiënten een betere, en relevant 

ervaren gezondheid op 1, 6 en 12 maanden). (Baron, 2019) 

 

5.4 Analyse 

declaratiegegevens  

Recente NHR data toevoegen 
 

5.4.1 Resultaten analyse 

declaratiegegevens 

Toevoegen vergelijking met andere landen, bijv. Duitsland met gepubliceerde real-world data door Mollman 

et al 2019 

 

5.4.1 Conclusies WAARBORG namens Werkgroep THI  voorstellen over landelijke standaard voor beslisboom en registratie 

praktijkvariatie. En graag in overleg met patiënten vereniging een goede evaluatie opstellen over wat 

patiënten als belangrijke meerwaarden vinden van TAVI en SAVR ingrepen.  

 

6 Vaststellen 

eindbeoordeling ‘stand 

wetenschap en praktijk’ 

  

6.1 Bespreking relevante 

aspecten 

  

6.1.1 Positionering en claim Volgens de beroepsgroepen zou TAVI minstens even effectief zijn als SAVR; aanpassen in even effectief c.q. 

non-inferieur; heeft implicaties voor de kosten en kosteneffectiviteit. Volgens de eigen ZiN richtlijn hoeft voor 

een nieuwe interventie die ingezet kan worden als alternatief voor/ of in plaats komt van een bestaande 

behandeling, alleen gelijke waarde te worden aangetoond. 

ZiN 2015 

Beoordeling stand 

van de wetenschap 

en praktijk p 37 

6.1.2 Effectiviteit ook evidence IO inoperabel meenemen; en lange termijn redenatie als hierboven genoemd hier toepassen, 

dan vervalt onzekerheid lange termijn; er zijn nu dus al 10 jaar resultaten en bovendien is bioprothese 

chirugische klep aantoonbaar 12 tot 15 jaar houdbaar, dus is stap van 10 naar 12-15 jaar niet zo groot en 

volgt die waarschijnlijk vanzelf 

 

6.1.2 Effectiviteit Conclusie: voor alle indicaties/accros all is TAVI minimaal gelijkwaardig c.q. non-inferieur 
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6.1.3 Overige overwegingen 

Duurzaamheid TAVI 

kleppen 

Hoewel er steeds meer mogelijkheden beschikbaar komen voor het plaatsen van een transcatheter klep in 

een reeds geplaatste chirurgische (Valve-in-Valve) of transcatheter (TAVI-in-TAVI) aortaklep, wordt dit nog 

als experimenteel beschouwd.[86] GRAAG uitleggen dat dit anno 2019 niet meer als experimenteel wordt 

beschouwd. Hier is ook gewoon CE markering en FDA approval voor.  

 

 
Overige overwegingen 

Duurzaamheid TAVI 

kleppen (2) 

TAVI heeft zich sinds 2000 continu ontwikkeld op verschillende aspecten en deze ontwikkeling gaat door. Er 

is evidence opgebouwd voor de duurzaamheid TAVI kleppen bij meer dan 10 jaar, wat van toepassing is op 

alle risicogroepen (Blackman, 2019).  Inzet van TAVI bij de verschillende operatierisicogroepen is inmiddels 

stand van de praktijk in Europa Uit een survey onder Europese centers in 2015 bleek dat Intermediate en 

Low-Riskgroepen reeds werden behandeld met TAVI. (Petronio 2016). 

In 2018 had in Duitsland een substantieel aandeel TAVI-patiënten een laag operatierisico (Mollmann, 2019,). 

Data over de Nederlandse praktijk zijn beschikbaar bij de NHR.  

Blackman 2019, 

Petronino 2016. 

Moolman 2019, 

NHR registratie 

2018 

 
Transfemorale versus 

transapicale TAVI 

TF is eerste keus. Transapicaal is tweede keus, indien TF niet mogelijk is. En weer in overleg met patiënt  
 

 
Zelfexpanderende 

versus ballon-

expanderende 

transcatheter 

aortakleppen 

Keuze is ter bepaling van het Hartteam en mede gebaseerd op ervaring en expertise van dit Hartteam. In 

vele centra zijn beide soorten kleppen beschikbaar. De plaatsing van een kunsthartklep kan gepaard gaan 

met de noodzaak voor een pacemakerimplantatie, dat geldt zowel voor chirurgische als transcatheter 

geplaatste kleppen. Naar de stand van de wetenschap en praktijk ligt de frequentie van pacemaker 

implantaties voor TAVI  thans circa  2,3 x hoger dan voor SAVR (Sontis , NHR data) en vertoont een dalende 

tendens samenhangend met verbeterende technieken en klepdesign. Mangieri (2018) beschrijft de effecten 

van pacemakerplaatsing genuanceerd. Het negatieve effect van chronische pacing wordt gebalanceerd door 

het beschermende effect op plotse hartstilstand. Patiënten maken een geïnformeerde keuze met hun arts 

voor SAVR of TAVI op basis van voor- en nadelen van behandelopties en patiënt specifieke context en 

voorkeuren. Daarbij wordt het risico op pacemakers meegenomen. 

 

 

 

 

Mangierie 2018 
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 Pacemakerstimulatie Voorstel tekstwijziging, 2e alinea pg 59  : 

 

Daarnaast wordt de standaard 1- en 2-kamer pacemakertherapie door de cardiologen als een min of meer 

uitontwikkelde vorm van therapie beschouwd, met een lage complicatiekans en een zeer hoog 

slagingspercentage. De beroepsgroepen geven tenslotte ook nog aan dat het aantal pacemakerplaatsingen 

na TAVI de afgelopen jaren dalende is. Dit zien wij echter (nog) niet terug in de analyse van 

declaratiegegevens tot en met 2015. 

 

 

 
Aanvullende cardiale 

ingrepen 

In de partner 3 studie appendix is de groep SAVR met CABG vergeleken met de groep TAVI met PCI. TAVI 

deed het daarbij beter dan SAVR (niet significant). In de groep zonder aanvullende cardiale ingrepen was 

TAVI significant beter dan SAVR op mortaliteit. Dit weerlegt de hypothese over effect van gecombineerde 

behandelingen op de uitkomst.  

 

6.1.4  Afweging relevante 

aspecten 

Voorstel tekstwijziging, 1e alinea, pg 60  : 

 

Daarnaast kent pacemakerimplantatie een heel hoog slagingspercentage en een relatief lage complicatiekans. 

 

 

6.2 Conclusie Wij concluderen daarnaast dat TAVI niet beschouwd kan worden als effectieve behandeling bij patiënten met 

symptomatische ernstige AS en een laag of gemiddeld operatierisico. Dit dient aangepast te worden in: 

"Hoewel hiervoor nog geen direct bewijs bestaat achten wij het aannemelijk dat TAVI op korte termijn 

eveneens beschouwd kan worden als effectieve behandeling bij patiënten met symptomatische ernstige AS 

en een laag of gemiddeld operatierisico." gebaseerd op de redenering van veiligheid en effectiviteit die ook 

gedurende lange duur is aangetoond bij hoog risico groepen, aangezien dit dezelfde kleppen zijn als bij 

intermediate en low risk TAVI, maar in feite ook als de bioprothese kleppen bij SAVR met een nu 

aangetoonde levensduur van 12-15 jaar. 

Bij patiënten met laag en gemiddeld risico is er geen zekerheid over de lange termijn, maar ook geen 

aanwijzing voor ongunstigheid. Dit hypothetische risico wordt te weinig in balans gebracht met de 

meerwaarde voor patiënt zoals beschreven bij hoog risico. 

 

6.2.1 Vertaling naar de 

praktijk; 

Kwaliteitsstandaard 

een (landelijke) kwaliteitsstandaard of richtlijn te maken: dit gaarne oppakken en aangeven dat dit een 

WAARBORG dient te zijn 
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6.2.1 Kwaliteitsstandaard Er dient hierbij nadrukkelijk rekening gehouden te worden met onze conclusie dat TAVI alleen bij patiënten 

met een hoog operatierisico voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit dient aangevuld te 

worden met: 

“Voor de overige risicoklassen kan besloten worden tot behandeling met TAVI na besluitvorming in het 

hartteam met transparante documentatie van gepast gebruik en shared decision making met de patient”.  

Wat betreft het laatste punt graag  samen optrekken van Werkgroep met HarteRaad, en andersom. 

 

6.2.1 Samen Beslissen Samen verder uitwerken met HarteRaad; Onder meer verwerken in Indicatiedocument, nu staat hier niets in 

over Samen Beslissen. Met TAVI naast SAVR verkrijgen patiënten meerdere behandelopties (SAVR of TAVI), 

wordt tegemoetkomen aan diens keuzevrijheid en de mogelijkheid samen met de arts te beslissen wat de 

optimale behandeling is. De keuze voor SAVR of TAVI gaat via shared decision making tussen patiënt en 

geneeskundige en ALTIJD via bespreking in het multidisciplinaire Hartteam. Het is een gezamenlijke 

beslissing, zoals omschreven in de NL Richtlijn, opgesteld door de gezamenlijke Werkgroep THI van de NVT 

en NVVC. 

 

6.2.1 Registratie NHR nader toelichten en ook negatieve commentaren op bijeenkomst van 30/9/2019 dienen herzien te 

worden, gebaseerd op nieuwe inzichten en overleg & toenadering tussen Werkgroep THI en NHR. NHR, de 

Nederlandse Hart Registratie, is in 2018 ontstaan uit een fusie van Meetbaar Beter, BHN 

(Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland) en NCDR (National Cardiovascular Data Registry). Zij 

verzamelt data onder meer van TAVI en SAVR, zowel nationaal als per centrum, over o.a. volume, 

mortaliteit, morbiditeit en complicaties. Vertegenwoordigers en gebruikers van NHR zijn gaarne bereidt uit te 

leggen hoe deze dataregistratie is doorontwikkeld tot een hoogwaardige kwaliteitsregistratie, waarbij recente 

data over TAVI en SAVR in de Nederlandse praktijk kan worden gedeeld (NHR Regis tratie 2018). 

 

Voorstel tekstwijziging, 2e alinea pg 62, vanaf 2e zin: 

Gegevens van patiënten die een aortaklepvervanging ondergaan (SAVR zowel als TAVI) worden sinds 2017 

centraal met toenemende betrouwbaarheid (> 95% complete data in 2018) geregistreerd binnen de 

Nederlandse Hartregistratie (NHR). Er wordt voortdurend gewerkt aan verdere verbetering van de registratie. 

Binnen de NHR is er een speciale registratie-commissie TAVI die bepaalt welke data verplicht zijn om aan te 

leveren. Ook ziet men binnen deze commissie toe op de volledigheid en correctheid van aangeleverde data. 

De resultaten komen ook het eerst onder ogen van deze registratie-commissie van NHR alvorens tot 

publicatie wordt overgegaan. 

 

NHR Registratie 

2018 

aangeleverd bij 

presentatie op 31-

10-2019., en 

aanvullend 

commentaar per e-

mail op 3-11-2019. 
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7 Beoordelingsproces en 

standpunt 

  

8 Consequenties voor de 

praktijk 

  

8.5 Financiële paragraaf 
  

Bijlage 8  Reacties van partijen op 

conceptstandpunt door 

NVVC 

  

 
punt 4. neveneffecten van implantatie van pacemaker zouden wel meegenomen kunnen worden in besluitvorming 

 

 
punt 4. neveneffecten van self-expandable: geeft weer eenvoudiger en meer precieze implantatie met verbeterde 

hemodynamiek  

 

 
  



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose (update)  | 30 september 2020 

 

 Pagina 158 van 181 

Referenties 
 

  

Verkorte referentie Volledige referentie 

Van Baal 2019 RIVM Van Baal JWPM, Roszek B, et al. Transcatheter aortic valve replacement: clinical safety and performance data. Expert Review of 

Medical Devices, 2019 Oct 4:1-13 (Centre for Health Protection, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), 

Bilthoven, the Netherlands).  

Baron 2019 low risk Baron SJ, Magnuson EA, et al. Health Status after Transcatheter vs. Surgical Aortic Valve Replacement in Low-Risk Patients with 

Aortic Stenosis. J Am Coll Cardiol. 2019 Sep 18. pii: S0735-1097(19)37633-8. 

Baron 2017 

intermediate risk 

Baron SJ, Arnold SV, et al. Health Status Benefits of Transcatheter vs Surgical Aortic Valve Replacement in Patients with Severe 

Aortic Stenosis at Intermediate Surgical Risk. JAMA Cardiol. 2017 Aug; 2(8): 837–845.  

Blackman 2019 UK 

registry 

Blackman DJ. Saraf S. Long-Term Durability of Transcatheter Aortic Valve Prostheses. J Am Coll Cardiol. 2019 Feb 12;73(5):537-545. 

(VK TAVI registry met 10 jaar follow-up)  

Goodall 2019 

intermediate risk 

Frankrijk 

Goodall G, Lamotte M, et al. Cost-effectiveness analysis of the sapien 3 tavi valve compared with surgery in intermediate risk 

patients. J Med Econ. 2019 Apr;22(4):289-296.  

Kolte 2019 meta-

analyse low risk 

Kolte D, Vlahakes, GJ, et al. Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Low-Risk Patients. J Am Coll Cardiol 

2019;74:1532–40 (meta-analyse Low Risk)  

Mangieri 2018  Mangieri A, Montalto C, et al. TAVI and Post Procedural Cardiac Conduction Abnormalities. Front Cardiovasc Med. 2018 Jul 3;5:85   

Mollman 2019 real-life 

Duitsland 

Mollmann H, Husser O, et al. Lower mortality in an all-comers aortic stenosis population treated with TAVI in comparison to SAVR. 

Clin Res Cardiol 2019 [Epub ahead of print]  

Petronino 2016 Petronio AS, Capranzano P, et al. Current status of transcatheter valve therapy in Europe: results from an EAPCI survey. 

EuroIntervention. 2016 Sep 18;12(7):890-5.  

Siontis 2019 meta-

analyse all risks 

Siontis GCM, Overtchouik P, et al. Transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic valve replacement for treatment of 

symptomatic severe aortic stenosis: an updated meta-analysis. Eur Heart J. 2019 Oct 7;40(38):3143-3153.  

Wu 2007 SAVR vs 

conservatief 

Wu Y, Jin R, Gao G, Grunkemeier GL, Starr A. Cost-effectiveness of aortic valve replacement in the elderly: an introductory study. J 

Thorac Cardiovasc Surg. 2007;133(3):608-13. 

Thourani 2016 

intermediate risk 

Thourani VH, Kodali S, Makkar RR, et al. Transcatheter aortic valve replacement versus surgical valve replacement in intermediate -

risk patients: a propensity score analysis. Lancet. 2016 May 28;387(10034):2218-25. 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose (update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 159 van 181 

Drazen 2017 Health 

decision making 

WB Drazen JF, Harrington DP. Evidence for Health decision making - beyond randomized, controlled trials. N Engl J Med 

2017;377:465-75. 

Serruys 2018 WB Serruys PW, Modolo R, et al. Oneyear outcomes of patients with severe aortic stenosis and an STS PROM of less than three 

percent in the SURTAVI trial. EuroIntervention 2018;14: 877–83.   

NHR  NHR Registratie 2018 

FDA aug 2019 low risk U.S. Food and Drug Administration. FDA expands indication for several transcatheter heart valves to patients at low risk for death or 

major complications associated with open-heart surgery. Aug 16, 2019, https://www.fda.gov/news-events/press-

announcements/fda-expands-indication-several-transcatheter-heart-valves-patients-low-risk-death-or-major 

  
 

Rapport Pakketbeheer in de praktijk uit 2013 van het CvZ, nu ZiN 
 

Rapport ZiN 2015 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk  

 

 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 160 van 181 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 161 van 181 

 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 162 van 181 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 163 van 181 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 164 van 181 

 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 165 van 181 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 166 van 181 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 167 van 181 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 168 van 181 

 
  



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 169 van 181 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 170 van 181 

 



DEFINITIEF | Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 

(update) | 30 september 2020 

 

 Pagina 171 van 181 

Bijlage 9 – Risicoscores 

Tabel 1. Variabelen opgenomen in de risicoscores voor het bepalen van het 

operatierisico. Uit: Rosenhek R, Lung B, Tornos P, et al. ESC Working Group on 

Valvular Heart Disease Position Paper: assessing the risk of interventions in patients 

with valvular heart disease. Eur Heart J 2012; 33(7):822-8.  

 
Variabelen STS-PROM EuroSCORE logistic* en 

II 

A ge + + 

Gender + + 

Height +   

Weight +   

Body mass index     

E thnicity +   

Diabetes +   

Hypertension +   

C hronic lung/pulmonary disease + + 

Extracardiac arteriopathy + + 

P eripheral vascular disease +   

Neurological dysfunction + + 

C erebrovascular accident +   

Serum creatinine + + 

Dialysis-dependent renal failure +   

Immunosuppressive therapy +   

NYHA classification +   

Uns table angina + + 

Recent myocardial infarction + + 

A rrhythmias +   

P revious cardiac surgery   + 

P revious CABG +   

P revious valvular surgery +   

P revious PCI +   

A c tive endocarditis + + 

Number of diseased coronary vessels +   

Type and severity of valvular disease 

(s tenosis/regurgitation, aortic/mitral) 

+   

Sys tolic pulmonary pressure >60 mmHg   + 

E jection fraction + + 

C ritical pre-operative s tate   + 

C ardiogenic shock +   

Resuscitation +   

Inotropic agents +   

Intra-aortic balloon pump +   

P rocedure +   

Emergency + + 

Surgery on thoracic aorta + + 

A ortic valve surgery¶ +   

M itral valve surgery¶ +   

A ortic and mitral valve surgery¶ +   

T ricuspid surgery¶ +   

Surgery for congenital heart disease +   

Rhythmologic surgery +   

C oncomitant CABG +   

C oncomitant tricuspid valve surgery +   

P ost-infarct septal rupture   + 

STS: The Society of Thoracic Surgeons; CABG: coronary artery bypass grafting; NYHA: New York Heart 
A ssociation; PCI: percutaneous coronary intervention. 

*  The same variables are used for the additive and logistic EuroSCORE. 
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Bijlage 10 – Analyse declaratiegegevens 

Inleiding 

 

Tijdens de scopingbijeenkomst op 11 oktober 2018 is gesproken over de indicatie  

uitbereiding van TAVI. Op dit moment is TAVI alleen verzekerde zorg bij inoperabele 

patiënten.  

In het hartteam wordt de indicatie gesteld voor het type aortaklepinterventie 

waarvoor de patiënt in aanmerking komt. Daarbij kwam naar voren dat het 

hartteam per casus een afweging maakt of een patiënt in aanmerking komt voor 

SAVR of voor TAVI. In de afweging wordt het operatierisico meegenomen, net als 

enkele (relatieve) contra-indicaties voor een chirurgische ingreep. Een landelijk 

protocol of beslisboom waarin aangegeven wordt hoe deze afweging precies 

plaatsvindt (oftewel, op basis van welke factoren de uiteindelijke beslissingen 

genomen worden) ontbreekt en systematische registratie met de afwegingen per 

patiënt lijkt nog niet plaats te vinden.  

Gegevens uit de Meetbaar Beter registratie laten zien dat het aandeel TAVI’s per 

hartcentrum verschilt. Omdat deze gegevens niet compleet en niet betrouwbaar 

zouden zijn, heeft het Zorginstituut hierover informatie uit de declaratiedata (ZPD51) 

ingewonnen. Ook geven deze data de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de 

mogelijke indicatie uitbreiding en de uitkomsten per interventie. Wij denken dat 

deze analyse interessant is voor u als behandelaren, als spiegelinformatie, en om in 

de toekomst te borgen dat TAVI en SAVR in alle hartcentra in Nederland zo 

doelmatig mogelijk wordt ingezet.  

 

De volgende gegevens zijn uit de ZPD database geëxtraheerd:  

 

 Aantallen TAVI en SAVR; 

 Relevante uitkomsten van TAVI en SAVR zoals: 

o 1-jaarsterfte; 

o CVA binnen 30 dagen na interventie;  

o AMI binnen 30 dagen na interventie; 

o pacemakerimplantatie binnen 60 dagen na interventie;  

o heringreep aan de aortaklep binnen 1 jaar na interventie. 

 Deze data worden uitgesplitst naar:  

o jaar van interventie (jaarcohort); 

o leeftijdsgroep (jonger dan 65 jaar, 65-74 jaar, 75-84 jaar, 85 jaar en 

ouder); 

o ziekenhuis. Het ZIN zal de aantallen en uitkomsten per ziekenhuis 

alleen geanonimiseerd rapporteren. 

Methode 

 

Uit de jaren 2013 t/m 2016 zijn alle zorgproducten TAVI, SAVR, AMI, 

pacemakerimplantatie en CVA uit de ZPD-data geselecteerd. Voor 2017 zijn de data 

nog niet compleet en kunnen we dus niet meenemen in de analyse. ZPD data 

worden aangemaakt door ziekenhuizen, gaan naar verzekeraars voor de financiële 

afwikkeling van declaraties en zijn daarom compleet. Van zorgverzekeraars gaat 

een kopie naar Vektis en vandaar naar het Zorginstituut. Als datum van de ingreep 

is de datum van de opening van de DBC genomen. De TAVI’s en SAVR’s uit 2013 

                                                             

51
 Zorgprestaties en declaraties (ZPD): Met ZPD verdiept het Zorginstituut voor de uitvoering van zijn taken de 

bestaande gegevensstromen met declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. 
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t/m 2015 hadden alle 12 maanden follow-up, en worden getoond bij de resultaten 

met betrekking tot de klinische uitkomstmaten.  

 

Om TAVI, SAVR, AMI, pacemakerimplantatie en CVA te vinden zijn bepaalde codes 

gebruikt, de registratiecode staat tussen haakjes. Deze codes zijn terug te vinden in 

Bijlage 1. 
 

Er werden data van 16 hartcentra geïncludeerd, te weten: 

 UMC Groningen  

 Radboudumc 

 UMC Utrecht,  

 VUmc 

 AMC 

 LUMC  

 Erasmus MC  

 AZM (MUMC)  

 MC Leeuwarden  

 Medisch Spectrum Twente  

 Isala 

 Sint Antonius ziekenhuis (Nieuwegein)  

 OLVG,  

 Haga ziekenhuis 

 Catharina ziekenhuis  
 Amphia ziekenhuis 

Resultaten 

De resultaten van de data-analyse zijn onderverdeeld in volumes en klinische 

uitkomsten. 

Volumes 

 

Beknopte patiëntkarakteristieken 

Patiënten die TAVI ondergingen waren vaker vrouw en gemiddeld rond de elf jaar 

ouder dan patiënten die SAVR ondergingen (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Beknopte patiëntkarakteristieken. 

 

Type  Geslacht, man (%) Gem. leeftijd 

SAVR 59% 68,4 

TAVI 48% 79,7 

 

Aantal SAVR’s en TAVI’s per jaar 

In 2013 vonden er 1870 SAVR’s plaats in Nederlandse hartcentra (Tabel 2 en Figuur 

1). Over de drie daarop volgende jaren bleef dit aantal nagenoeg gelijk. Er is een 
duidelijke toename in het aantal TAVI’s te zien, waarbij er is 2013 nog 941 ingrepen 

plaatsvonden, oplopend tot 1806 in 2016. In 2016 vonden er voor het eerst meer 

TAVI’s dan SAVR’s plaats. 
 

Tabel 2 en Figuur 1. Aantal SAVR’s en TAVI’s per jaar (n=16 ziekenhuizen) 

 

Type 2013 2014 2015 2016 

SAVR 1870 1877 1761 1737 

TAVI 941 1316 1629 1806 
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Aantallen per leeftijdsgroep 

Het zelfde globale beeld als bij 3.1.2. wordt gezien als de aantallen SAVR’s en 

TAVI’s per leeftijdsgroep worden onderverdeeld (Figuur 2a en 2b). In bijna elke 

groep blijft het aantal SAVR’s ongeveer gelijk terwijl er een sterke toename in het 

aantal TAVI’s wordt gezien. 

 

Figuur 2a en 2b. Aantallen per leeftijdsgroep 

 

Aantal TAVI’s en SAVR’s per hartcentrum  

Het aandeel van TAVI varieert tussen centra van 21 (centrum L) tot 60% (centrum 

K) met een gemiddeld aandeel van 42% (Figuur 3). Centrum K verricht daarbij ook 

de meeste TAVI’s (n=571) van alle centra en centrum L de minste (n=76).  
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Figuur 3. Aantal en verhouding TAVI’s en SAVR’s per hartcentrum  

 

 
 

Klinische uitkomsten 

 

Uitkomsten per type interventie en per leeftijdsgroep en interventie 

Het aantal patiënten dat binnen 1 jaar overlijdt, is 13,9% na behandeling d.m.v. 

TAVI versus 3,7% na SAVR (Tabel 3). De 1 jaar sterfte na TAVI is over alle 

leeftijdsgroepen ongeveer gelijk. Pacemakers worden ongeveer 3 keer vaker 

geplaatst na behandeling d.m.v. TAVI dan na SAVR. Opvallend verder is dat het 

aantal heringrepen binnen 1 jaar in de oudste patiëntengroep bij SAVR groot was 

(16,5%) in vergelijking met de andere groepen (0,8-3,2%).  

 

Tabel 3. Uitkomsten per type interventie 

 

type 

Aantal 

ingrepen 

1-jaar 

sterfte 

Heringrepen 

Aortaklep <1 jaar 

CVA  
<30 

dagen 

AMI 
<30 

dagen 

Pacemaker  
<60 dagen 

SAVR 5508 3 ,7% 1,9% 0,9% 0,3% 2,2% 

TAVI 3886 13,9% 2,2% 1,0% 0,3% 6,5% 

 

Tabel 4. Uitkomsten per type per leeftijdsgroep en interventie  

 

type 
Leeftijds- 

groep 
Aantal 

ingrepen 
1-jaar 
sterfte 

Heringrepen 

Aortaklep <1 
jaar 

CVA  

<30 
dagen 

AMI 

<30 
dagen 

Pacemaker  

<60 dagen 

SAVR <= 64  1636 1 ,9% 0,9% 0,9% 0,2% 1,8% 

SAVR 65-74 2027 3 ,2% 0,8% 0,7% 0,3% 2,1% 

SAVR 75-84 1730 5 ,7% 3,2% 1,1% 0,3% 2,4% 

SAVR >= 85  115 9 ,6% 16,5% 0,0% 0,0% 7,0% 

TAVI <= 64  164 18,3% 1,8% 0,6% 0,0% 1,2% 

TAVI 65-74 621 13,5% 2,4% 1,0% 0,3% 4,2% 

TAVI 75-84 2029 13,4% 2,5% 0,8% 0,3% 6,9% 

TAVI >= 85  1072 14,5% 1,7% 1,5% 0,3% 7,7% 
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Uitkomsten per type interventie en per jaarcohort 

Zowel voor TAVI als SAVR lijkt er een geringe daling in het aantal heringrepen te 

zijn (Tabel 5). De 1 jaar sterfte en de incidentie van complicaties blijven over de 

jaren ongeveer stabiel. 

 

Tabel 5. Uitkomsten per type interventie en per jaarcohort 

 

type cohort 

Aantal 

ingrepen 

1-jaar 

sterfte 

Heringrepen 
Aortaklep <1 

jaar 

CVA  
<30 

dagen 

AMI 
<30 

dagen 

Pacemaker  
<60 dagen 

SAVR 2013 1870 4 ,2% 2,3% 1,0% 0,3% 2,4% 

SAVR 2014 1877 3 ,2% 2,7% 0,9% 0,3% 2,1% 

SAVR 2015 1761 3 ,6% 0,7% 0,9% 0,3% 2,2% 

TAVI 2013 941 15,8% 4,6% 0,7% 0,1% 5,7% 

TAVI 2014 1316 13,5% 1,6% 1,1% 0,5% 5,6% 

TAVI 2015 1629 13,1% 1,4% 1,1% 0,3% 7,6% 

 

TAVI-uitkomsten per centrum 

Er worden aanzienlijke verschillen in de 1-jaarsterfte gezien tussen centra (Tabel 6). 

Waar centrum B een mortaliteit van 17,5% laat zien is dat voor centrum P 9,3%, 

met een gemiddelde van 13.9%. Daarbij heeft centrum P een tweemaal zo hoge 

incidentie in het plaatsen van een pacemaker (22,5%) dan het daarop volgende 

centrum (centrum C; 11,9%) en meer dan driemaal hoger dan het gemiddelde 

(6,5%). Dergelijke absolute verschillen per centrum in de 1-jaarsterfte worden niet 

gezien voor SAVR (Tabel 7).  

Verder is het aantal heringrepen voor TAVI en SAVR in centrum A opvallend 

(respectievelijk 17,6 en 20%).  

 

Tabel 6. TAVI-uitkomsten per centrum 

 
Code 

interventie 

ziekenhuis 

Aantal 
TAVI’s in 

2013 t/m 
2015 

1-jaar 
sterfte 

Heringrep
en 

Aortaklep 
<1 jaar 

CVA 
<30 

dagen 

AMI 
<30 

dagen 

Pacemake
r 

<60 
dagen 

A  273 14,29% 17,58% 1,47% 0,37% 5,5% 

B 308 17,53% 0,32% 0,65% 0,32% 2,9% 

C  260 12,69% 1,15% 1,15% 0,38% 11,9% 

D 144 11,81% 0,00% 0,69% 0,69% 0,7% 

E  202 10,40% 0,00% 0,50% 0,00% 4,5% 

F 381 15,75% 1,57% 1,57% 0,00% 7,6% 

G 208 14,90% 1,44% 1,92% 0,48% 1,9% 

H 307 10,42% 1,30% 0,98% 0,00% 3,6% 

J Te  herleidbaar  om  weer  te  geven 

K Te  herleidbaar  om  weer  te  geven 

L 76  13,16% 0,00% 0,00% 0,00% 7,9% 

M  80  17,50% 0,00% 1,25% 0,00% 10,0% 

N 337 13,65% 2,67% 0,89% 0,89% 5,9% 

P  237 9 ,28% 0,84% 1,27% 0,42% 22,4% 

Q  200 14,50% 1,50% 0,00% 0,00% 11,5% 

R 292 14,73% 0,34% 1,03% 0,34% 4,1% 
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Tabel 7. SAVR-uitkomsten per ziekenhuis 

 
Code 

interventie 

ziekenhuis 

Aantal SAVR’s 
in 2013 t/m 

2015 

1 jaar 
sterfte 

Heringrepen 
Aortaklep 

<1 jaar 

CVA 
<30 

dagen 

AMI 
<30 

dagen 

Pacemaker 
<60 dagen 

A  417 5 ,3% 19,9% 0,5% 0,0% 3,6% 

B 394 2 ,3% 0,5% 0,8% 0,5% 0,5% 

C  361 5 ,3% 0,3% 1,9% 0,3% 1,9% 

D 525 3 ,8% 0,6% 1,3% 0,4% 2,9% 

E  513 3 ,3% 0,8% 0,4% 0,2% 2,5% 

F 720 3 ,3% 0,3% 0,3% 0,0% 1,0% 

G 248 1 ,6% 0,4% 0,8% 0,8% 0,8% 

H 374 4 ,3% 0,3% 1,1% 0,5% 0,5% 

J Te  herleidbaar  om  weer  te  geven 

K Te  herleidbaar  om  weer  te  geven 

L 403 2 ,5% 0,2% 0,2% 0,0% 1,7% 

M 229 3 ,1% 0,4% 1,7% 0,4% 2,2% 

N 596 4 ,2% 1,5% 1,0% 0,5% 2,3% 

P  779 2 ,2% 0,3% 0,8% 0,3% 1,4% 

Q  427 4 ,0% 0,2% 2,1% 0,2% 0,7% 

R 425 3 ,8% 0,2% 1,2% 0,2% 0,9% 

 

Gehanteerde ZPD registratiecodes 

 
Item Specialisme DBC-diagnose Zorgproducten 

TAVI C ardiologie (320) Hartklep afwijkingen 
(501) 

T ranskatheter 
hartklepimplantatie (979001188, 

979001189) 

TAVI C ardio pulmonale 

chirurgie (328) 

A ortaklep vervanging 

(2325) 

T ranskatheter 

hartklepimplantatie (979001188, 
979001189) 

SAVR C ardio pulmonale 
chirurgie (328) 

A ortaklep vervanging 
(2325) ** 

Klepchirurgie (979001190, 
979001191, 979001192, 

979001193) 

C VA Neurologie (330) subarachnoïdale bloeding 

(1101), Intracerebrale 

bloeding (1102), 
intracraniële bloeding 

(sub- / epiduraal) (1103), 

O nbloedige beroerte 
(1111) 

A lles, binnen de voorwaarden in 

linker kolommen 

A MI C ardiologie (320) Stemi (204), non-stemi 
(205) 

 

pacemaker C ardiologie (320), 

C ardio pulmonale 

chirurgie (328) 

A lles, binnen 

voorwaarden in linker en 

rechter kolom 

pacemaker (998899058, 

998899057, 998899030, 

998899029, 998899056, 
998899055, 998899044, 

998899043, 

998899022, 998899021, 
998899042, 998899041) 

**niet geïncludeerd zijn: 1) gecombineerde aorta- en mitralisklepvervanging (2420) en 2) CABG plus 

aortaklepvervanging (2425) 
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Bijlage 11 – Aanbevelingen Zorginstituut m.b.t. 

indicatiedocument 

Zoals in dit rapport beschreven bestaat er een verschil in de indicatiestelling zoals 

die in wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en hoe deze in de praktijk 

plaatsvindt. Eén van de verschillen is dat het operatierisico (inclus ief de beschikbare 

risicoscores) in de praktijk een minder grote rol speelt dan in het wetenschappelijk 

onderzoek. Daarnaast is het werkelijke operatierisico veelal aanzienlijk lager dan het 

geschatte operatierisico. Dit kan het implementeren van de conclusies in het huidige 

rapport in de praktijk bemoeilijken. Er zal daarom een vertaalslag van onze 

conclusies naar de praktijk gemaakt moeten worden, waarbij het van belang is dat 

de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur een plek krijgen in een voor de 

praktijk bruikbare kwaliteitsstandaard of richtlijn. 

Om deze vertaalslag te maken vragen wij aan de beroepsgroepen om een 

(landelijke) kwaliteitsstandaard of richtlijn te maken waarin aangegeven wordt op 

basis van welke factoren de keuze tussen TAVI en SAVR gemaakt wordt, met als 

doel om het huidige selectieproces te optimaliseren en er voor te zorgen dat alleen 

die patiënten voor TAVI geselecteerd worden bij wie TAVI naar verwachting van 

toegevoegde waarde is (d.w.z. gepast gebruik). Er dient hierbij nadrukkelijk 

rekening gehouden te worden met onze conclusie dat TAVI alleen bij patiënten met 

een hoog operatierisico voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Op 

basis van de huidige beoordeling kan op zijn minst geconcludeerd worden dat TAVI 

niet aangewezen is bij patiënten: 

 

-met asymptomatische AS, ongeacht het operatierisico; 

-jonger dan 75 jaar; 

-met een levensverwachting van minder dan 1 jaar;[93] 

-met een anatomisch afwijkende aortaklep (o.a. bicuspide aortaklep); 

-die alléén in aanmerking komen voor TAVI via de transapicale route; 

-die in aanmerking komen voor een mechanische aortaklep. 

 

Deze restricties zijn gebaseerd op het ontbreken van (voldoende) evidence in deze 

specifieke patiëntengroepen en sluiten aan bij de Europese richtlijn uit 2017 van de 

European Society of Cardiology (ESC) en de European Association for Cardio-

Thoracic Surgery (EACTS).[25]  

 

In de kwaliteitsstandaard of richtlijn dient ook aangegeven te worden – in geval van 

keuze voor TAVI – op basis van welke factoren een keuze voor een 

zelfexpanderende of ballon-expanderende klep gemaakt wordt. Aangezien de 

beroepsgroepen duidelijk hebben gemaakt dat per patiënt zorgvuldig wordt 

afgewogen welk type klep het meest geschikt is, achten wij het van groot belang 

dat in alle hartcentra beide kleptypen beschikbaar zijn. Dit wordt onderschreven 

door de beroepsgroepen, maar zij geven aan dat dit nu niet altijd het geval is. Ten 

slotte is het van belang dat in de kwaliteitsstandaard of richtlijn afspraken 

opgenomen worden over wanneer plaatsing van een pacemaker nodig is. 

 

Naast dat een kwaliteitsstandaard of richtlijn gepast gebruik bevordert, zou het ook 

de blijkens de Nederlandse declaratiegegevens aanwezige praktijkvariatie kunnen 

beperken. Het is belangrijk om praktijkvariatie in te perken aangezien een 

dergelijke variatie in het selectieproces van patiënten met AS die voor TAVI of SAVR 

in aanmerking komen, er toe zou kunnen leiden dat niet alle patiënten de 

behandeling ontvangen waar ze het meeste baat bij hebben.  
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De beroepsgroepen en patiëntenorganisatie erkennen het belang een zorgvuldige 

indicatiestelling en zijn van plan om een richtlijn of beslisboom te ontwikkelen 

waarin wordt aangegeven welke patiëntkenmerken zouden moeten leiden tot welke 

ingreep, zodat de juiste patiënt de juiste behandeling krijgt, en de variatie tussen 

behandelaren en centra verkleind zal worden. 
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Inleiding

De behandeling van verkalkte hartkleppen (hartklepstenose) welke gepaard gaat met een 
verbetering van de kwaliteit van leven en een langere overleving bestaat sinds vele jaren uit de 
chirurgische vervanging van de betroffen hartklep. Door middel van het doorzagen van het gehele 
of gedeeltelijke borstbeen (sternum) wordt een toegang verkregen tot het hart en met gebruik van 
de hart-longmachine wordt, nadat het hart is stilgelegd, de verkalkte klep eruit gesneden en wordt  
een nieuwe hartklep ingehecht. Deze procedure is over de jaren heen uitgegroeid tot een veilige 
en gestandaardiseerde manier van behandeling van hartklepstenosen. Nadeel van deze ingreep is 
de vaak fysieke en ook psychische belasting voor de patiënt met een langer traject van herstel na 
de ingreep. Na deze periode, die voor de gemiddelde patiënt ongeveer 2 a 3 maanden in beslag 
zal nemen, kan de patiënt weer volledig deelnemen aan de maatschappelijke taken. De snelheid 
van herstel is echter wel afhankelijk van de leeftijd en bijkomende ziektebeelden welke een enorm 
effect kunnen hebben op het herstel na zo’n operatieve ingreep. Hoe ouder de patiënt en hoe meer 
bijkomende ziektebeelden des te langer het te verwachten herstel gaat duren. 
Door de jarenlange ervaring van cardiologen en cardio-thoracaal chirurgen van zowel de 
peroperatieve risico inschatting als het te verwachten postoperatieve herstel wordt bij de 
indicatiestelling terdege rekening gehouden met het nut, de haalbaarheid, risico’s op korte en 
lange termijn en de te verwachten gezondheidswinst voor de patiënt zodat zij als hartteam de 
patiënt een gewogen advies kunnen geven over de beste behandeling of zelfs in sommige 
gevallen eventueel afzien van behandeling.
Sinds de eerste succesvolle percutane klepvervanging in 2002 is er een nieuwe behandeling 
bijgekomen. In de periode van 2002 tot 2007 slechts in studieverband, maar sinds augustus 2007 
zijn er commerciële percutane hartkleppen op de markt gekomen. De behandeling bestond toen 
nog uit het operatief vrijleggen van de liesbloedvaten in algehele anesthesie, of als deze niet 
toegankelijk waren, het operatief een weg verschaffen tussen de ribben aan de linkerzijde. In de 
begin periode werd deze therapie alleen voor patiënten aangeboden die door het hartteam 
inoperabel waren verklaard en geen andere optie hadden dan conservatief (palliatief) beleid met 
een infauste prognose. In deze begintijd ging TAVI gepaard met een verhoogd behandelingsrisico 
door bloedingen, pacemaker implantaties, lekkage langs de klep (para-valvulaire lekkage), en niet 
zelden overlijden. Ten opzichte van conservatief beleid echter wel met een, door wetenschappelijk 
bewezen, positieve uitkomst ten aanzien van verlichting van klachten, verbeterde kwaliteit van 
leven, minder opnames en langere overleving. 
Door het opbouwen van ervaring door de hartteams en natuurlijk door nieuwe innovaties van de 
transcatheter hartkleppen die vanaf 2012/2013 hun intrede deden, door verbetering en verkleinen 
van de diameters van de introductie catheters met sterke afname van bloedingen, bloedvat 
complicaties en tenslotte door nieuwe generaties van hartkleppen met minder paravalvulaire 
lekkage en/of lagere pacemaker-implantatie rate, zijn de resultaten van TAVI enorm verbeterd en 
kunnen de resultaten van voor 2014 en erna  niet meer met elkaar vergeleken worden. Vanaf 2014 
werd er in toenemende mate gepoogd de procedure te versimpelen en voor de patiënt 
aangenamer te maken. Met de komst van hulpmiddelen waarmee het gemaakte gat in het 
bloedvat van buitenaf dicht gemaakt kon worden (closure devices) verviel in de loop der jaren de 
noodzaak om de lies operatief vrij te leggen en hoefde de patiënt dus niet meer onder narcose en 
had in plaats van een liessnede van 5 a 6 cm nu nog maar een sneetje van hooguit 1 cm welke 
onder lokale anesthesie gemaakt en wederom gesloten kan worden. Hierdoor zijn er vanaf 2015 
zogenaamde voorloper studies geweest zoals de NOTION trial, de vervolgonderzoeken van de 
initiële PARTNER studies en de SURTAVI studie welke, ingegeven door het toenemende succes 
van de behandeling en zijn resultaten, de indicatie van in-operabel heeft doen verschuiven naar 
intermediare risico patiënten en zelfs in de laatste PARTNER 3 en Evolut Pro trial naar laag risico 
patiënten.  
Het bestuur van de Transcatheter Hartklep Interventie werkgroep (THI werkgroep) is een paritair 
bestuur van 4 cardiologen en 4 cardio-thoracaal chirurgen, ingesteld door de besturen van de 
Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor 
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Thoraxchirurgie (NVT). Het bestuur van de Werkgroep THI heeft samen met haar leden de TAVI-
ontwikkeling op de voet gevolgd en steeds zeer kritisch bekeken. Het indicatie document voor de 
behandeling door middel van transcatheter hartkleppen is jaarlijks tegen het licht gehouden en 
inmiddels 2 maal herzien. Het laatste door beide verenigingen goedgekeurde document stamt uit 
2017. Centraal in dit document staat de inschatting van het hartteam wat de beste behandeling is 
voor de individuele patiënt met een stenotische aortaklep. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken 
naar de noodzaak voor, de mogelijkheid van, en de zinvolheid voor een klepvervangende therapie. 
Hierbij worden in de hartteams zeer veel variabelen meegenomen. Er is steeds gepoogd deze 
afweging met een getal, een afkapwaarde, te kenschetsen zodat het makkelijk en inzichtelijk 
gemaakt kan worden voor de patient, de zorgverleners, maar ook voor de zorgaanbieders welke in 
toenemende mate geconfronteerd worden met vergoeding van zorg en de politieke wens om de 
deze kosten te bevriezen.
Diverse risico scores zijn en worden gehanteerd (Euroscore 1 en 2, STS, STS-TAVI score, 
Parsonnet en lokaal gemaakte scorings systemen) maar geen van deze doen recht of kunnen 
exclusief gebruikt worden om te kunnen komen tot een gewogen beslissing tussen een 
transcatheter behandeling (TAVI), openhart ingreep (SAVR) of een conservatieve behandeling. Dit 
komt met name doordat deze scores alleen gevalideerd zijn voor open hart operaties en dus niet 
voor TAVI, en doordat geen dezer scorings systemen specifiek voor klepvervangende therapie of 
individuele patiënt risico inschatting gemaakt zijn. Daarom hebben we in 2017 in het 
indicatiedocument bewust gekozen om deze scores niet meer op te nemen maar te gaan werken 
met handvatten die de lokale hartteams moeten gebruiken om tot een beslissing te kunnen komen. 
Deze handvatten zijn samengesteld uit internationale richtlijnen die door de vakverenigingen van 
cardiologen,  European Society of Cardiology (ESC) en cardio-thoracaal chirurgen, de European 
Association Cardiothoracic  Surgery (EACTS) in een gezamenlijk document gemaakt zijn maar 
recht doen aan de Nederlandse situatie om zodoende patiënten op een uniforme en professionele 
manier een behandelvoorstel te kunnen doen. De uiteindelijk voorgestelde behandeloptie en 
overwegingen worden in het patiëntendossier gedocumenteerd. Helaas is er nog geen landelijke 
registratie voorhanden om deze hartteam discussie vast te leggen. 
In het recente overleg tussen ZorgInstituut Nederland (ZIN), een afvaardiging van de 
Zorgverzekeraars, besturen van NVVC en NVT en bestuur THI werkgroep is de wens naar voren 
gekomen om te kunnen komen tot het inzichtelijk maken of de transcatheter hartklep interventie tot 
verzekerbare zorg gerekend kan worden. Dit is mede ingegeven door de toename van het aantal 
TAVI ingrepen over de jaren heen. In de discussie kwam naar voren dat deze toename 
toegewezen werd aan een indicatie verruimen ten koste van de chirurgische behandeling. Het 
bestuur van de THI werkgroep is van mening dat de groei van het aantal TAVI’s voornamelijk toe 
schrijven is aan het aanboren van een nieuwe patiënten categorie welke vroeger niet werd 
aangemeld voor een behandeling van dit kleplijden maar gezien het minimaal invasieve karakter 
van deze behandeling met zeer goede resultaten met betrekking tot mortaliteit en morbiditeit nu 
een goede behandeloptie is voor deze categorie van patiënten. Om dit inzichtelijk te kunnen 
maken moet er dus een landelijke registratie van het indicatiedocument in een database komen.
Ondanks het feit dat wij als zorgverleners huiverig zijn om een nieuw tijdsintensief administratief 
belastend proces van een nieuwe database op te gaan tuigen zien ook wij de noodzaak tot het 
inzichtelijk maken van dit hartteam proces en het opnemen in een database  zoals de Nederlands 
Hart Registratie waarin nu al de procedurele en follow-up worden bijgehouden. Hiertoe hebben we 
het indicatiedocument gereviseerd en hebben we via het opstellen van major en minor criteria 
getracht inzichtelijk te maken waarom tot een THI behandeling is gekomen. Het is de bedoeling dat 
dit nieuwe indicatie document deel gaat uitmaken van de status van de patiënt en als verplichte 
invoer in de landelijke database zodat er registratie en eventueel toetsing kan plaatsvinden.  
Dit nieuwe document doet onzes inziens recht aan een, door zorgprofessionals afgewogen, 
beslissing voor een medische behandeling welke, zonder afbreuk te doen aan de internationale 
richtlijnen, ons in staat stelt de patiënt de beste behandeling te kunnen geven. Het document zal in 
ieder geval jaarlijks gereviseerd worden door de Werkgroep THI en zonodig worden ge-updated bij 
het verschijnen van nieuwe internationale richtlijnen op dit gebied. 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Rapport Zorginstituut Nederland, toelichting

Het Zorginstituut heeft in 2009 en 2011 beoordeeld of transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI) bij 
patienten met symptomatische ernstige aortaklepstenose tot het te verzekeren basispakket van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) behoort. In eerste instantie werd in 2009 geconcludeerd dat TAVI geen 
zorg conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ is. In 2011 werd een nieuwe beoordeling 
gedaan en werd geconcludeerd dat TAVI voor patienten met een onaanvaardbaar hoog risico op 
overlijden in geval van chirurgische aortaklepvervanging (‘de inoperabele patient’) inmiddels wel 
voldoet [ref 1].
Het feit dat de meest recente Europese en Amerikaanse richtlijnen vermelden dat TAVI niet alleen 
bij inoperabele patienten een behandeloptie is, maar ook als alternatief voor chirurgische 
aortaklepvervanging kan dienen samen met het signaal dat het ZiN bereikte dat er sprake is van 
een toenemend aantal patienten behandeld d.m.v. TAVI vormden de aanleiding voor het ZiN om te 
beoordelen of TAVI bij patienten met een symptomatisch ernstige aortaklepstenose i.c.m. 
aanvaardbaar operatierisico voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en 
de praktijk’. Bij de beoordeling hanteert het ZiN een werkwijze die door hen beschreven is [ref 2]. 
Aan de hand van een vastgestelde PICO met daarnaast minimale follow-up periode per uitkomst, 
klinische relevantiegrenzen werd een literatuur zoekstrategie uitgezet. De rapporten van het 
European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) en het Nationale Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) werden als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van 
effectiviteit van TAVI bij resp. een gemiddeld en laag  en hoog operatierisico [ref 3-5]. Er is verder 
een aanvullende literatuur search uitgevoerd op 22 november 2018.  Hierna zijn nog door de 
beroepsgroepen recentere studies aangeleverd.  Hierna heeft een selectieproces plaatsgevonden. 
Na uitvoeren van hun analyse concludeert het ZiN dat er alleen ruimte is tot positieve beoordeling 
te komen over TAVI bij patienten met symptomatisch ernstige aortaklepstenose en hoog 
operatierisico.  Behandeling van aortaklepstenose met TAVI leidt  (‘bewijs van hoge kwaliteit’) op 
de korte termijn (30 dagen en 1 jaar) tot een gelijke kans op sterfte als behandeling met SAVR. Op 
de lange termijn leidt de behandeling met TAVI  (‘bewijs van redelijke kwaliteit’) waarschijnlijk tot 
gelijke kans op sterfte als behandeling met SAVR. Voor de subgroep van patienten die behandeld 
zijn met de transfemorale benadering heeft TAVI mogelijk (‘bewijs van lage kwaliteit’) een klinisch 
relevant gunstig effect op kwaliteit van leven na 1 maand. Er werden geen aanwijzingen gevonden 
dat TAVI 6 maanden na de behandeling leidt tot een betere kwaliteit van leven (‘bewijs van lage 
kwaliteit’) dan SAVR. TAVI leidt in het eerste jaar na de behandeling waarschijnlijk tot minder 
invaliderende of levensbedreigende bloedingen, maar waarschijnlijk tot meer ernstige vasculaire 
complicaties (‘bewijs van redelijke kwaliteit’). Daarnaast leidt behandeling met TAVI mogelijk tot 
een klinisch relevante toename in aantal pacemaker implantaties (‘bewijs van redelijke kwaliteit’), 
mn bij de zelf-expanderende kleppen. 
In hun analyse merkt het ZiN op dat de indicatiestelling in de praktijk anders verloopt dan in het 
wetenschappelijk onderzoek. In de meeste klinische studies wordt het geschatte  operatierisico 
obv risicoscore als inclusiecriterium  gebruikt. Echter, de risicoscore is weliswaar onderdeel van de 
besluitvorming binnen het hartteam, maar is deze, conform de ESC richtlijnen, niet leidend in de 
keuze voor TAVI of SAVR. Dit levert een praktisch probleem op bij het evalueren van de effectiviteit 
van TAVI bij patienten met symptomatisch ernstige aortaklepstenose. Verder merkt het ZiN op dat 
er een landelijk protocol of beslisboom ontbreekt waarin wordt aangegeven hoe de afweging 
tussen TAVI en SAVR in de praktijk plaatsvindt. Dit zou praktijkvariatie tussen de verschillende 
hartcentra tot gevolg kunnen hebben.
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Position statement paper Werkgroep THI

De publicatie “Treatment Decision for transcatheter aortic valve implantation: the role of the heart 
team” (Neth Heart J; https://doi.org/10.1007/s12471-020-01367-4) is onlosmakelijk verbonden met 
het nieuwe indicatie-richtlijn document. In bijlage 3 is het complete artikel terug te vinden. De 
Werkgroep THI heeft de klinisch-wetenschappelijke argumenten voor TAVI bij patiënten met een 
intermediair en zelfs laag operatierisico onderzocht en beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de 5 belangrijkste studies (4 RCT’s en 1 propensity-matched analyse), die TAVI en SAVR 
vergelijken bij patiënten in deze risicogroepen. Daarbij wordt, door de Werkgroep THI, echter de 
vraagstelling breder neergezet en geherformuleerd: “Welke patienten met een aortaklepstenose 
zouden voor TAVI in aanmerking moeten komen en hoe moeten behandelings-beslissingen tot 
stand komen?” Onderkend wordt, dat de verschillende studies andere inclusie-criteria gebruiken, 
d.w.z. andere waarden en definities van operatierisico (STS-score, EuroScore). Bovendien zegt 
een berekende 30-daagse operatiemortaliteit niets over het nut en risico van een TAVI-
behandeling. Een beter scoresysteem voor TAVI zou het Risk Prediction Model zijn van de TVT 
Registry, van STS en ACC.
Echter, iedere risicoscore staat ver verwijderd van de complexe realiteit van klinische 
besluitvorming, omdat geen enkel model alle co-variabelen met invloed op mortaliteit, morbiditeit 
en niet-fatale complicaties, kan meewegen en aldus op de individuele patient toepasbaar is. Om 
deze reden moet de besluitvorming worden neergelegd bij het multidisciplinaire hartteam, zoals dat 
in alle Nederlandse hartcentra fungeert. Dit hartteam moet toezien op: 1) verificatie van de 
juistheid van diagnose en indicatie voor interventie, 2) schriftelijke documentatie en motivering van 
de voorgestelde behandeling, zij het conservatief beleid, SAVR of TAVI. Het position paper gaat 
uitvoerig in op de te gebruiken methodieken hiervoor.
Tenslotte wordt het grote belang van registratie in een landelijke database toegelicht, liefst in lijn 
met de structuur en opzet van de ACC/AHA-TVT Registry. 
Het moge duidelijk zijn, dat er grote verschillen zijn in benadering van besluitvorming en in 
interpretatie van wetenschappelijke data, tussen enerzijds het ZiN en anderzijds de professionals 
in het veld (cardiothoracaal chirurgen en cardiologen) van de Werkgroep THI. Er zijn echter ook 
belangrijke overeenkomsten: de tekortkomingen van risico-scores als EuroScore en STS-score en 
de noodzaak van optimale dataregistratie. Het Indicatierichtlijn Document 2020 beoogt nu deze 
overeenkomsten vorm te geven in een uniforme indicatiestelling die zowel recht doet aan de 
voorwaarden zoals gesteld door het ZiN, als aan de benaderingswijze door de Werkgroep THI.
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ESC/EACTS richtlijn 2017

De meest recente Europese richtlijn behandeling hartkleplijden is van 2017: 
ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. 
European Heart Journal, Volume 38, Issue 36, 21 September 2017, Pages 2739–2791, https://
doi.org/10.1093/eurheartj/ehx391

Deze richtlijn is opgesteld door:
- The Task Force for the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of 
Cardiology (ESC) 
EN 
-the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

Deze richtlijn wordt erkend door:
- de Nederlandse beroepsverenigingen cardiologie en thoraxchirurgie (NVVC en NVT). 
Alle gegevens en conclusies uit gerandomiseerde studies (low risk studies, sub-analyses 
intermediate risk studies) en registraties (met gegevens over performance en uitkomsten van de 
doorontwikkelde TAVI devices) van na 2016 zijn niet meegewogen in deze Europese richtlijn. Een 
update of nieuwe versie van deze richtlijn wordt verwacht in 2021/2022.
In het hoofdstuk van de richtlijn over de ernstige, symptomatische aortaklepstenose wordt sectie 
5.2.2 (‘Choice of intervention mode in symptomatic aortic stenosis’) gewijd aan de keuze van 
interventiemodus (TAVI of SAVR). Deze sectie wordt ondersteund door 2 tabellen, beiden in dit 
hoofdstuk opgenomen:

- Tabel 7 ‘Aspects to be considered by the Heart Team for the decision between SAVR and 
TAVI in patients at increased surgical risk (verwijzing naar Tabel ‘Indications …. mode’ )

- Tabel ‘Indications for intervention in aortic stenosis and recommendations for the choice of 
intervention mode’

Wat zegt de ESC richtlijn over TAVI versus AVR?
Centraal in de richtlijn staat dat het Hartteam moet beoordelen welke interventiemodus (TAVI of 
SAVR) de meest optimale keuze is voor een individuele patient. Daarbij dienen meegewogen te 
worden:
-cardiale en extra-cardiale patientkarakteristieken, 
-het individuele risico bij chirurgie (te beoordelen door het Hartteam ter aanvulling op risicoscores 
(STS en/of Euroscore)), 
-de technische mogelijkheid van TAVI,
-de lokale ervaring met en uitkomsten van beide methodes
-specifiek voor oudere patienten wordt in dit deel van de richtlijn nog verwezen naar sectie 3.3 van 
de richtlijn: frailty is geassocieerd met morbiditeit en mortaliteit na TAVI en na SAVR.2 De 
beoordeling van frailty dient te berusten op meerdere objectieve maten. In de literatuur worden 
meerdere tests beschreven. 1-3 Er wordt in de richtlijn geen afkappunt beschreven voor een frailty 
score.
De richtlijn stelt dat data van gerandomiseerde trials en grote registraties het volgende zeggen:
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-TAVI is superieur in vergelijk met medicamenteuze behandeling in zogenaamde extreem risico of 
inoperabele patienten (uitkomstmaat: mortaliteit)4 
-TAVI is non-inferieur of superieur ten opzichte van SAVR in hoog-risico patienten5-8

-TAVI is non-inferieur ten opzichte van SAVR en zelfs superieur in geval van transfemorale 
toegang in intermediair-risico patienten9-13 (transfemorale toegang bij TAVI in NL: >90% anno 
2018; bron: NHR database)
-Deze intermediair risico patienten kenmerken zich in de 2 grote studies door:

• Gemiddelde leeftijd 80 jaar en 82 jaar

• Gemiddelde STS score 4.5% en 5.8%

• Meer vasculaire complicaties, pacemakers in de TAVI groep

• Meer ernstige bloeding, acute nierfunctiestoornis en nieuw boezemfibrilleren in de SAVR 
groep

De richtlijn stelt op basis van voorgaande en het feit dat deze resultaten zijn gereproduceerd door 
meerdere, grootschalige, wereldwijde registries: ‘This favours the use of TAVI over surgery in 
elderly patients at increased surgical risk. Data on TAVI are still very limited for patients <75 years 
of age and for surgical low-risk patients, in whom SAVR remains the reference method.’ 
De richtlijn stelt dus dat:
1) Bij patienten van 75 jaar of ouder EN meer dan laag risico (ergo: vanaf intermediair risico), 

TAVI de voorkeur heeft (klasse 1B aanbeveling*)
2) de beslissing over TAVI versus SAVR gemaakt dient te worden in het Hartteam (klasse 1B 

aanbeveling*) 

*internationaal aanvaard gewicht klasse 1 aanbeveling in richtlijnen

Tabel 7 geeft aspecten aan die meegenomen moeten worden in de afweging door het 
Hartteam. In de  Table of recommendations staan de hierboven aangegeven aanbeveling en 
‘level of evidence’ weergegeven.
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Table of recommendations

Tabel 7 ‘Aspects to be considered by the Heart Team 
for the decision between SAVR and TAVI in patients 
at increased surgical risk 

CABG = coronary artery bypass grafting; CAD = coronary artery 

disease; EuroSCORE = European System for Cardiac Operative Risk 

Evaluation; LV = left ventricle; SAVR = surgical aortic valve 

replacement; STS = Society of Thoracic Surgeons; TAVI = transcatheter 

aortic valve implantation.

a STS score (calculator: http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/#/

calculate); EuroSCORE II (calculator: http://www.euroscore.org/

calc.html); logistic EuroSCORE I (calculator: http://www.euroscore.org/

calcge.html); scores have major limitations for practical use in this 

setting by insufficiently considering disease severity and not including 

major risk factors such as frailty, porcelain aorta, chest radiation etc..14

b See section 3.3, general comments, for frailty assessment.
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Uniformiteit indicatiestelling

Uit informatie  (volumes en uitkomsten per interventie) verkregen uit de declaratiedata van de 
implanterende hartcentra varieert de verhouding tussen aantal TAVI’s en SAVR’s  aanzienlijk per 
hartcentrum.  Om de data te kunnen vergelijken is uniformiteit in beslissing, uitkomstdata van 
belang. Het is tot voor kort lastig inzicht te krijgen wat de bepalende factoren zijn geweest.
Mogelijk dat het operatierisico (inclusief de beschikbare risicoscores) in de praktijk een minder 
grote rol speelt dan in het wetenschappelijk onderzoek waarbij het voorheen lastig was om na te 
gaan hoe de afwegingen tussen TAVI en SAVR in de praktijk plaatsvond.  In het huidige indicatie 
document is hier nadrukkelijke ruimte voor gekomen in de vorm van een  “hartteam-format’ waarin 
aangegeven wordt op welke factoren (welke patientkenmerken) de keuze tussen TAVI en SAVR 
wordt gemaakt, met als doel om het selectieproces te optimaliseren (gepast gebruik) en 
praktijkvariatie te minimaliseren.  Dit bevordert ook toekomstige evaluatie van de Nederlandse 
setting.
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Dataregistratie NHR

Uitgangspunt van de NHR data registratie is rondom tevoren bepaalde uitkomstmaten van een 
invasieve procedure (CABG, AVR, PVI, ICD, PCT, TAVI etc) kwaliteits uitkomsten te genereren. 
Doel is een onafhankelijke en objectieve database van deze uitkomstmaten te beheren en ook 
terug te rapporteren naar centra zelf maar ook openbaar te publiceren. Alle deelnemende centra 
hebben per subspecialisme een afgevaardigde in de specifieke zorgdomeinen die meerdere 
malen/jaar bijeen komen en over de uitkomsten discussiëren maar mn terug rapporteren naar 
eigen centrum met als doel de kwaliteit van zorg op eenzelfde hoog landelijk niveau te krijgen.
Hiertoe wordt een aantal basis parameters jaarlijks bij de ziekenhuizen opgevraagd. Vraag is of 
parameters voor een nieuw op te stellen indicatie document voor TAVI in Nederland kunnen 
worden meegenomen in de NHR dataregistratie. Aangezien indicatie stelling moet leiden tot een 
gelijkwaardige en verantwoorde keuze tot TAVI zorg traject, maar niet direct data hoeft te 
genereren om vervolgens de kwaliteit van die geleverde zorg te toetsen zal hier op basis van 
definitieve indicatie document nog apart en zorgvuldig naar worden gekeken door de THI 
commissie van de NHR met de intentie hier wel waar mogelijk in te faciliteren.
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Definitie hoog operatierisico

Met de nieuwe Indicatie Richtlijn TAVI 2020 brengt de Werkgroep THI het ZiN-rapport tot 
uitvoering, met inachtneming van het eigen gedachtengoed, zoals vastgelegd in het Position 
Statement Paper en zonder strijdig te zijn met de ESC/EACTS Richtlijn 2017.
Dit is geen eenvoudige opdracht. Zoals eerder betoogd, verschillen de benadering en inhoud van 
de ESC/EACTS richtlijn op meerdere punten van die van het ZiN. Daar waar de eerstgenoemde 
richtlijn ruimte biedt, kan deze worden verduidelijkt en aangescherpt, zodat ESC/EACTS en ZiN 
uiteindelijk niet strijdig met elkaar zijn. De kern zit hem in de definities van inoperabiliteit en van 
hoog operatierisico. Het ZiN onderkent, dat EuroScore en STS-score hierbij tekort schieten, en dat 
verschillende onderzoeken andere scores en afkapwaarden gebruiken. De Werkgroep THI stelt, 
dat niet alleen naar het risico op peroperatieve mortaliteit en 30-daagse mortaliteit moet worden 
gekeken, maar vooral ook naar het risico op niet-fatale complicaties, traag herstel, 
verpleeghuisopnamen, delier en toegenomen cognitieve dysfunctie.
De kern van de Indicatie Richtlijn TAVI 2020 is het hierna volgende MDO-hartteam formulier. Met 
formulier dient, in elk hartcentrum, de beleidsbeslissing over iedere patient die wordt aangeboden 
voor behandeling van een aortaklepstenose, zodanig te worden gedocumenteerd, dat transparant 
kan worden gemaakt hoe het behandeladvies tot stand is gekomen.
Hiermee zal een duidelijke restrictie en een hoge mate van uniformiteit tussen de hartcentra 
onderling, worden bereikt. Het formulier is zo ontworpen, het niet alleen op papier toepasbaar is, 
maar dat ook een digitale versie ervan gemakkelijk kan worden geïntegreerd in de EPD’s. Uit 
oogpunt van transparantie zullen de ingevoerde data ter beschikking van de NHR worden gesteld.
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MDO-hartteam formulier voor behandeling van aortaklepstenose bij volwassenen

(koppeling van demografische patientdata met bijbehorende record voor NHR-data)
• Datum hartteam (DD/MM/YYYY) ../../….
• Aanwezig bij hartteam Namen
• Leeftijd …
• Geslacht M/V
• Lengte – gewicht – BMI ..cm – ..kg – ..kg/m2

 
 
Indicatie voor aortaklepvervanging (ESC/EACTS Guidelines 2017 fig 3)
• Ja ga verder
• Nee conservatief beleid

Indicatie voor aortaklepvervanging met mechanische klepprothese
(ESC/EACTS Guidelines 2017 section 11.1)
• Ja SAVR (mechanoprothese)
• Nee ga verder

 
Indicatie voor conservatief beleid
• Geringe kans op gunstig effect van de behandeling (futility) Ja / Nee
• Door comorbiditeit geen prognose-verbetering door SAVR of TAVI Ja / Nee
• Levensverwachting <1 jaar Ja / Nee
Indien alle vragen Nee ga verder
Indien 1x JA conservatief beleid

SAVR zeer onwenselijk (technisch inoperabel of sterk verhoogd risico)
• Leeftijd ≥85 jaar Ja / Nee
• Extreem overgewicht (BMI ≥40) Ja / Nee
• Extreem ondergewicht (BMI ≤20) Ja / Nee
• LV Ejectiefractie ≤30% Ja / Nee
• Porseleinen aorta Ja / Nee
• Anatomische thorax deformatie Ja / Nee
• Actieve maligniteit Ja / Nee
• RV-falen (>moderate, PHT
• >55mmHg) Ja / Nee
• Cognitieve stoornissen Ja / Nee
• Levercirrhose (Child Pugh klasse A-B) Ja / Nee
• Jehova’s Getuige EN Hb <8,5 mmol/l Ja / Nee
• Indicatie voor spoedige, niet-cardiale chirurgie, Ja / Nee  

bijvoorbeeld voor een maligniteit, waarbij het risico 2 kort op  
elkaar volgende OK’s of een gecombineerde ingreep te hoog is.

Indien alle vragen Nee ga verder
Indien ≥1x JA: overweeg TAVI als alternatieve, gepaste behandeling TAVI of conservatief
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Hoog risico bij SAVR
• Leeftijd ≥80 jaar Ja / Nee
• Eerdere OHO Ja / Nee
• Frailty (bv Edmonton Frailty  

Score ≥matig kwetsbaar) Ja / Nee
• Status na mantelveldbestraling Ja / Nee
• Eerder CVA/TIA/Delier Ja / Nee
• COPD (Gold ≥III) Ja / Nee
• Nierfalen (GFR ≤30) Ja / Nee
• LV Ejectiefractie ≤40% Ja / Nee
• Immunologische ziekte  

(o.a. RA, SLE) Ja / Nee
• Chron. Immunosuppressiva Ja / Nee
• Verminderde mobiliteit Ja / Nee
Indien alle vragen Nee SAVR
Indien 1x JA: overweeg TAVI als alternatieve, gepaste behandeling TAVI of SAVR
Indien >1x JA: voorkeur voor TAVI TAVI

 

Bij uitkomst TAVI: is TAVI technisch mogelijk (toegang, natieve aortaklep en annulus)?
• Ja TAVI
• Nee: conservatief (als SAVR wel mogelijk is evt heroverwegen) conservatief of SAVR
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Toelichting Hartteam formulier

Doel van de scorelijst hoog/inoperabel voor SAVR is te komen tot een eenduidig, eenvoudig 
document waarop de uiteindelijke indicatie en beslissing tot TAVI vlot en eenvoudig is terug te 
vinden. Met dit format wordt aangegeven op welke factoren (welke patientkenmerken) de keuze 
tussen TAVI en SAVR wordt gemaakt, met als doel om het selectieproces te optimaliseren (gepast 
gebruik), de praktijkvariatie te minimaliseren en transparantie te bevorderen. Dit verbetert ook 
toekomstige evaluatie van de Nederlandse setting.
Dit formulier gaat uitsluitend over de indicatiestelling voor aortaklepvervangende behandeling bij 
verworven aortaklepstenosen. In situaties, waarbij, naast SAVR of TAVI, meerdere ingrepen aan 
het hart zijn geïndiceerd dan wel worden overwogen (coronaire revascularisatie, aorta ascendens 
vervanging, mitralis- en of tricuspidalisklepchirurgie) dienen de hiervoor vigerende richtlijnen te 
worden toegepast en zal het hartteam tot een op de specifieke situatie afgestemd advies moeten 
komen. Bijvoorbeeld: bij uitgebreid 3-vatslijden (in combinatie met een aortaklepstenose) kan 
SAVR + CABG de meest gepaste behandeling zijn, terwijl bij proximaal 1-vatslijden eerder 
gekozen zal worden voor PCI + TAVI.
Met opzet zijn objectieve criteria gekozen die naar mening van de werkgroep THI zowel solitair als 
in combinatie kunnen leiden tot een hoog cq inoperabel risico voor chirurgische aortaklep 
vervanging. Hiervoor is een simpel score systeem ontwikkeld. Bovendien wordt aangegeven in 
welk traject van de behandeling (per operatief, postoperatief op IC of medium care en revalidatie 
traject) het risico op een complicatie of verlengde opname cq revalidatie komt te liggen.
Dit nieuwe score systeem is niet gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en 
multivariate analyses, maar prospectieve registratie van de variabelen van dit Nederlandse score 
systeem moet leiden tot evaluatie van TAVI in Nederland.
Enkele items uit de flowchart behoeven nadere toelichting:
• Cognitieve stoornissen c.q. beginnende dementie, kunnen een contra-indicatie vormen voor 

een open hart operatie, doordat patiënten moeilijk of niet instrueerbaar zijn, waardoor het 
directe postoperatieve herstel en/of de revalidatie teveel gehinderd wordt. Bovendien is het 
risico op progressie van een dementiëel beeld groot. Gevorderde dementie is niet alleen een 
contra-indicatie voor SAVR maar ook voor TAVI.

• Anatomische thoraxdeformatie: hieronder wordt een deformatie verstaan, die chirugische 
toegang zeer moeilijk maakt, bijvoorbeeld een ernstige kyfoscoliose of pectus excavatum.

• CVA/TIA, bij verhoogd risico: dit moet genuanceerd worden ingeschat door het hartteam. Een 
zeer recent ischaemisch event verhoogt het risico bij volledige heparinisatie. Bij eerder 
doorgemaakte CVA’s gaat het vooral om restverschijnselen, die het directe postoperatieve 
herstel en de revalidatie bemoeilijken. TIA in de voorgeschiedenis kan een contra-indicatie zijn 
bij onderliggende carotispathologie. De kans op recidief TIA c.q. CVA voor hartchirurgie is 
hierbij groot gedurende langere momenten van hypotensie ( zoals inleiding voor operatie, 
afkoppelen hart/long machine etc).

• Verminderde mobiliteit: als gedefinieerd in EuroScore-2: severe impairment of mobility 
secondary to musculoskeletal or neurological dysfunction. Dit zijn dus 
ernstige mobiliteitsproblemen als gevolg van musculoskeletale en/of neurologische dysfunctie 
(anders dan door een CVA in de voorgeschiedenis). Indien de verminderde mobiliteit het 
gevolg is van een eerder doorgemaakt CVA wordt dit criterium hier niet nogmaals geteld. Ook 
hierbij gaat het vooral om het postoperatief herstel en de revalidatieperiode. 

• Als TAVI technisch niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een verder gezonde en zeer vitale patiënt, 
door het ontbreken van een goede toegangsweg (of een extreem verkalkte aortaklep), moet 
SAVR toch overwogen kunnen worden door het behandelteam. Indien dit geen reële optie is, 
dan conservatief beleid.

Shared decision making speelt een steeds belangrijker rol in behandelingskeuze. (Bavaria  JE, Tommaso  
CL, Brindis  RG,  et al.  2018 AATS/ACC/SCAI/STS Expert Consensus Systems of Care document: operator and institutional 
recommendations and requirements for transcatheter aortic valve replacement: a joint report of the American Association for Thoracic 
Surgery, American College of Cardiology, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons.  
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J Am Coll Cardiol. 2019;73(3):340-374. doi:10.1016/j.jacc.2018.07.002) Zoals gebruikelijk en voorgeschreven, neemt 
het hartteam, evenals bijvoorbeeld wanneer het gaat om de keuze tussen CABG en PCI, niet een 
definitief besluit, maar geeft een sterk wegend behandeladvies, dat door de verwijzend cardioloog 
met de patiënt wordt besproken. Indien een patiënt, ondanks zo’n advies, zou aandringen op een 
andere behandeling dan geadviseerd door het hartteam, zou een nieuwe situatie kunnen ontstaan 
waarin een patiëntspecifieke discussie met diens zorgverzekeraar over vergoeding zou moeten 
worden gevoerd.
Zoals beschreven onder Definitie hoog operatierisico, stelt de Werkgroep THI, dat niet alleen naar 
het risico op peroperatieve mortaliteit en 30-daagse mortaliteit moet worden gekeken, maar vooral 
ook naar het risico op niet-fatale complicaties, traag herstel, verpleeghuisopnamen, delier en 
toegenomen cognitieve dysfunctie. De onderstaande tabel specificeert waar in het gehele 
behandeltraject, het operatierisico sterk verhoogd wordt geacht.

Sterk verhoogd risico bij SAVR
procedureel postoperatief revalidatie

• Hoge leeftijd √ √
• Eerdere OHO √
• Frailty (bv Edmonton Frailty  

Score ≥matig kwetsbaar) √ √ √
• Status na mantelveldbestraling √
• Eerder CVA/TIA/Delier √ √
• COPD (Gold ≥III) √ √ √
• Nierfalen (GFR ≤30) √
• LV Ejectiefractie ≤40% √ √  
• Immunologische ziekte  

(o.a. RA, SLE) √ √ √
• Chron. Immunosuppressiva √ √
• Verminderde mobiliteit √ √  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Samenvatting 
 
 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de kosteneffectiviteit van transcatheter 
aortaklepimplantatie (transcatheter aortic valve implantation, TAVI), ten opzichte 
van chirurgische aortaklepvervanging (surgical aortic valve replacement, SAVR) voor 
symptomatische ernstige AS patiënten met een hoog operatierisico, heeft 
Zorginstituut Nederland (ZIN) een literatuuronderzoek gedaan. Binnen de 
wetenschappelijke literatuur is (november 2018) systematisch gezocht naar 
artikelen die een kostenutiliteitsanalyse voor deze PICO rapporteerden. Twee 
beoordelaars selecteerden hiervoor, onafhankelijk van elkaar, de relevante artikelen 
binnen een verzameling van, via een zoekstring in database Pubmed, gevonden 
artikelen.  
 
Deze selectie leverde negen artikelen op, allen volgens de beoordelaars van 
voldoende tot goede kwaliteit. Geen van de negen studies was uitgevoerd voor de 
Nederlandse situatie, noch volgens de Nederlands richtlijnen voor economische 
evaluaties in de gezondheidszorg. Binnen de gevonden negen artikelen zijn 
vervolgens die artikelen geselecteerd waarvan de analyse wat betreft de 
gerapporteerde effectiviteit aansluit bij de conclusies uit de beoordeling van de 
stand van de wetenschap en praktijk. Dat wil zeggen dat analyses die uitgingen van 
een verschil in sterfte tussen TAVI en SAVR, van een negatief effect op kwaliteit van 
leven door TAVI, of van verschil in kwaliteit van leven tussen de twee behandelingen 
na het eerste jaar buiten beschouwing zijn gelaten.  
 
Door het toepassen van deze selectiecriteria bleven twee studies over, te weten die 
van Reynolds et al. [1] (2012) en die van Neyt et al. [2] (2012). Beide hanteerden 
een tijdshorizon van 1 jaar en baseerden hun effectiviteitsparameters op de 
PARTNER A trial. Reynolds et al. betrof een direct op die trial gebaseerde analyse en 
rapporteerde een incrementele kosteneffectiviteitsratio (ICER) van $76.877 per 
QALY voor de Amerikaanse situatie, waarbij de transfemorale route een gunstigere 
kosteneffectiviteit heeft dan de transapicale. Neyt et al. beschreef een modelmatige 
analyse en rapporteerde een ICER van > €750.000 per QALY voor de Belgische 
situatie.  
 
Wat betreft de gebruikte incrementele initiële behandelkosten van TAVI ten opzichte 
van SAVR, bleken de analyses duidelijk te verschillen van de Nederlandse praktijk. 
Door de incrementele initiële behandelkosten binnen de twee ICER berekeningen 
(€19.800 Neyt; €1.300 Reynolds) te vervangen door de voor Nederland bekende 
incrementele initiële behandelkosten (€7.000) [3], is de invloed hiervan berekend. 
Deze herberekeningen resulteerden in ICERs van elk meer dan drie maal de hoogste 
referentiewaarde van €80.000 per QALY (welke ZIN hanteert bij aandoeningen met 
een hoge ziektelast). Het is daarmee aannemelijk dat de kosteneffectiviteit van TAVI 
ten opzichte van SAVR voor symptomatische ernstige AS patiënten met een hoog 
operatierisico in de huidige Nederlandse praktijk ongunstig is.  
 
Daarbij moet opgemerkt worden dat de gebruikte studies deels gedateerd zijn, en 
dat deze niet specifiek gericht waren op de Nederlandse context, waardoor de 
besproken kosteneffectiviteitsgegevens indicatief zijn.  
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
In 2011 concludeerde het Zorginstituut dat transcatheter aortaklepimplantatie 
(transcatheter aortic valve implantation, TAVI) voor patiënten met symptomatische 
ernstige aortaklepstenose (AS) met een onaanvaardbaar hoog operatierisico (i.e. 
‘inoperabele patiënten’) tot het basispakket van de zorgverzekering behoort. Het 
Zorginstituut concludeerde ook dat voor verzekerden met een weliswaar verhoogd, 
maar aanvaardbaar operatierisico TAVI geen verzekerde zorg is. Vanwege signalen 
dat er een verruiming van de medische indicatie heeft plaatsgevonden, beoordeelde 
het Zorginstituut opnieuw of TAVI bij patiënten met een symptomatische ernstige 
AS en een hoog operatierisico voldoet aan het wettelijk criterium ‘de stand van de 
wetenschap en praktijk’. Het daaruit volgende standpunt doet een uitspraak 
gebaseerd op de relatieve effectiviteit van de interventie. Deze uitspraak is dat TAVI 
bij patiënten met symptomatische ernstige AS en een hoog operatierisico behoort 
tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet. Echter, bij patiënten 
met een laag of gemiddeld operatierisico behoort TAVI hier niet toe. 
 
In dit voorliggende rapport brengt het Zorginstituut in kaart wat in de 
wetenschappelijke literatuur bekend is over de kosteneffectiviteit van TAVI bij 
patiënten met symptomatische ernstige AS en een hoog operatierisico ten opzichte 
van de standaardbehandeling (chirurgische aortaklepvervanging, surgical aortic 
valve replacement, SAVR) in de Nederlandse situatie. 
 
1.2 Vraagstelling 
De centrale vraag van deze review is of TAVI, bij patiënten met symptomatische 
ernstige AS en een hoog operatierisico, ten opzichte van SAVR, kosteneffectief is in 
Nederland. 
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2 De te beoordelen interventie en indicatie 
 
De eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk bevatten een selectie van de informatie 
over TAVI zoals ook beschreven in het standpunt ‘Transcatheter 
aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 
(update)’. 
 
2.1 Beschrijving van de aandoening 
Aortaklepstenose (AS) is een vernauwing van de aortaklep (valva aortae) die 
resulteert in een verminderde bloedsomloop en uiteindelijk in een afname van de 
hartfunctie. Een nadere beschrijving van aortaklep stenose staat in het standpunt 
‘Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige 
aortaklepstenose (update)’.  
 
Epidemiologie 
De prevalentie van symptomatische AS is sterk afhankelijk van de leeftijd: bij 50- 
tot 59-jarigen is de prevalentie 0,2% en deze loopt op tot 10% bij 80- tot 89-jarigen 
[4]. AS is daarmee de meest voorkomende hartklepaandoening in westerse landen [4, 

5]. 
 
2.2 De te beoordelen interventies 
 
TAVI 
Bij een transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI) wordt een kunstklep geplaatst 
over de vernauwde aortaklep via een katheter (een slang die toegang tot een 
bloedvat geeft). Implantatie kan plaatsvinden via meerdere toegangswegen, 
bijvoorbeeld een perifeer bloedvat, zoals de liesslagader (a. femoralis) of de 
ondersleutelbeenslagader (a. subclavia), of door middel van directe toegang via de 
apex (punt) van het hart (transapicaal; TA) of de aorta (transaortaal). De 
transfemorale (TF) toegangsweg (via de lies) is de meest gebruikte manier van 
implantatie van de kunstklep. Wanneer de liesslagader te nauw is, door bijvoorbeeld 
aderverkalking, kan de transaxillaire (via. a. subclavia), transaortale of transapicale 
toegangsweg als alternatief dienen.[6] De transapicale toegangsroute wordt in 
Nederland nauwelijks meer toegepast. De nieuwere generaties TAVI systemen zijn 
vaak voor meerdere toegangswegen geschikt. De kunstklep kan vervolgens met 
behulp van een ballon worden vastgezet of is zelfexpanderend. Kleppen die met een 
ballon worden geplaatst kunnen na het opblazen van de ballon niet meer opnieuw 
worden geplaatst, waar dit bij zelfexpanderende kleppen tot op zekere hoogte wel 
mogelijk is. Dit biedt de operateur meer flexibiliteit en leidt mogelijk tot minder 
complicaties ten gevolge van verkeerde plaatsing van de klep. 
 
TAVI wordt verricht onder algehele narcose of lokale verdoving met sedatie. Tijdens 
de ingreep worden geavanceerde beeldvormende technieken gebruikt om de 
klepplaatsing te begeleiden. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van 
tijdelijke extracorporale ondersteuning van de bloedcirculatie via de liesslagader. 
Omdat TAVI een technisch gecompliceerde ingreep is, wordt deze alleen verricht 
door een team van artsen en verpleegkundige met specialistische training en 
ervaring in complexe endovasculaire cardiale interventies. Daarbij is toegang tot 
cardiale en vasculaire chirurgische ondersteuning noodzakelijk, voor het geval er 
complicaties tijdens de ingreep zijn. 
 
Vergelijkende behandeling: SAVR 
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Chirurgische aortaklepvervanging (SAVR) vindt plaats onder algehele narcose en 
met behulp van cardiopulmonale bypass (hart-long-machine). Toegang tot het hart 
kan worden verkregen door middel van een volledige of gedeeltelijke (minimaal 
invasieve) sternotomie (openhartoperatie). Tijdens SAVR vervangt de cardio-
thoracaal chirurg de aangedane aortaklep door een mechanische prothese of een 
bioprothese, die wordt vastgehecht op de plek van de oorspronkelijke aortaklep. De 
minder invasieve vorm van SAVR (mSAVR) is in toenemende mate beschikbaar. 
Hierbij is de omvang van de toegangsweg en daarmee het resterende litteken 
kleiner. Samengaand met deze ontwikkeling wordt toenemend gebruik gemaakt van 
een hechtingsvrije-aortaklep (sutureless AVR, suAVR). Dergelijke kleppen verkorten 
mogelijk de operatieduur. Dit type klep is technisch sterk verwant aan het soort 
kleppen die bij TAVI gebruikt worden.[7] mSAVR en suSAVR worden in dit rapport 
verder buiten beschouwing gelaten, gezien de nog experimentele aard van de 
ingreep.  

Claim betreffende de effectiviteit van TAVI 
De claim is dat TAVI vanwege het minimaal invasieve karakter van de ingreep 
voordelen biedt met betrekking tot de kwaliteit van leven, het complicatierisico en 
de opnameduur, en dat het effect op sterfte en de verbetering van symptomen ten 
minste gelijk is aan SAVR. 
 
2.3 Bevindingen en conclusies met betrekking tot effectiviteit 
 
In het standpunt ‘Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met 
symptomatische ernstige aortaklepstenose (update)’ trekt het Zorginstituut een 
aantal conclusies over de effectiviteit van TAVI op basis van literatuuronderzoek. 
Vanuit deze conclusies formuleren we een aantal criteria waarmee we beschikbare 
kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) kunnen beoordelen op hun geschiktheid voor het 
beantwoorden van onze onderzoeksvraag.  
 
 Ten eerste concludeert ZIN dat bij hoog-risico patiënten er waarschijnlijk geen 

verschil in sterfte is tussen behandeling van AS met TAVI of behandeling met 
SAVR. KEA’s die uitgaan van een verschil in overleving tussen TAVI en SAVR 
geven dus geen correct beeld van de (kosten)effectiviteit van TAVI en zullen wij 
daarom in onze analyse buiten beschouwing laten. 

 Ten tweede concludeert ZIN dat zes maanden na de ingreep de kwaliteit van 
leven mogelijk gelijk is na behandeling met TAVI en SAVR. De subgroep van AS 
patiënten die behandeld zijn met TAVI via de transfemorale benadering, heeft 
mogelijk een klinisch relevant, gunstig effect op kwaliteit van leven na 1 maand. 
Het verschil in kwaliteit van leven valt dus in het eerste jaar, maar lijkt daarna 
niet meer aanwezig. KEA’s die uitgaan van verschil in kwaliteit van leven tussen 
TAVI en SAVR na het eerste jaar geven dus geen correct beeld van de 
(kosten)effectiviteit van TAVI en zullen daarom buiten beschouwing worden 
gelaten in onze analyse. 

 TAVI leidt in het eerste jaar na de behandeling waarschijnlijk tot minder 
invaliderende of levensbedreigende bloedingen, maar tot meer ernstige 
vasculaire complicaties dan SAVR. Daarnaast leidt behandeling met TAVI 
mogelijk tot meer pacemaker implantaties binnen 1 jaar. 
Kosteneffectiviteitsstudies die aannames doen die hiermee tegenstrijdig zijn 
(bijvoorbeeld TAVI leidt tot minder complicaties overall of TAVI leidt tot minder 
pacemaker implantaties binnen 1 jaar) zullen buiten beschouwing worden 
gelaten in onze analyse. 
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3 Methoden 
 
Literatuurstudie kosteneffectiviteit 
Om de centrale vraag van deze review te kunnen beantwoorden werd een 
literatuurstudie naar de kosteneffectiviteit van TAVI uitgevoerd. Hierbij werd  
uitgegaan van de PICO zoals gepresenteerd in tabel 1. 
 
Tabel 1. PICO review kosteneffectiviteit TAVI 
Patiënt Patiënten met symptomatische1 ernstige aortaklepstenose 

(AS) en een hoog operatierisico die in aanmerking komen 
voor aortaklepvervanging2  
 

Interventie Transcatheter aortaklepimplantatie (transcatheter aortic 
valve implantation, TAVI)  
 

Controle-
interventie 

Chirurgische aortaklepvervanging (surgical aortic valve 
replacement, SAVR)  
 

Uitkomsten Sterfte, kwaliteit van leven en complicaties 
 

 
De literatuurstudie verliep volgens de volgende stappen: 
 
1) Er werd er een systematische literatuursearch in de elektronische database 
PubMed gedaan op 12 november 2018 ter identificatie van alle Engelstalige studies 
betreffende economische evaluaties van TAVI versus SAVR bij patiënten met AS 
(bijlage 1 bevat de volledige zoekstring). 
 
2) Op basis van de titel en samenvatting (‘abstract’) van de gevonden studies 
werden studies geïncludeerd die voldeden aan de PICO en die een volledige 
economische evaluatie of een systematische review betroffen. Studies die zich 
beperkten tot kosten of uitkomsten, en studies die geen vergelijking maken met 
alternatieve behandelingen in termen van incrementele kosteneffectiviteitsratio’s 
(ICERs) werden daarmee uitgesloten. 
 
3) Van de resterende studies werd de volledige tekst gelezen om te bepalen of deze 
inderdaad volledige economische evaluaties van TAVI versus SAVR voor patiënten 
met AS betroffen. De artikelen die voldeden aan deze criteria werden geïncludeerd 
in deze review. Daarnaast werden gevonden systematische reviews doorgelezen om 
daarmee eventuele gemiste economische evaluaties te identificeren en deze toe te 

                                                
1 Asymptomatische patiënten komen volgens de meest recente internationale 
richtlijnen niet in aanmerking voor TAVI. Bij een geselecteerde groep 
asymptomatische patiënten kan SAVR overwogen worden.[8, 6] 
2 Gelet op het Standpunt ‘Transcatheter aortaklepvervanging’ (Zorginstituut 
Nederland, 2011) behoort TAVI reeds tot de te verzekeren aanspraken bij patiënten 
die niet in aanmerking komen voor SAVR vanwege een onaanvaardbaar hoog 
operatierisico. Deze patiëntengroep wordt hier daarom buiten beschouwing gelaten. 
Het onderscheid tussen een onaanvaardbaar en verhoogd – maar aanvaardbaar – 
operatierisico is niet zwart-wit. Dit is in de klinische praktijk ook niet goed mogelijk. 
De uiteindelijke beslissing is altijd een resultante van meerdere factoren, waaronder 
een risicoscore en een klinische inschatting door meerdere disciplines. In de eerste 
versie van het Indicatiedocument Transcatheter Aortaklep Implantatie[9] wordt 
operabiliteit nader gedefinieerd. 
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voegen aan de review. 
 
4) Verschillende kenmerken werden verzameld uit de geïncludeerde studies, zoals 
studie kenmerken (waaronder publicatie jaar, eerste auteur, land, interventie, type 
analyse, tijdshorizon, perspectief), de incrementele uitkomsten in termen van 
kosten en QALYs/gewonnen (voor kwaliteit van leven gecorrigeerde) levensjaren en 
ICERs.  
 
5) Aan de hand van een kwaliteitschecklist (CHEC-Extended) is gekeken of er 
studies uitgesloten dienden te worden vanwege slechte studie kwaliteit. 
 
6) Om een realistische uitspraak te kunnen doen over de kosteneffectiviteit van 
TAVI in de Nederlandse situatie, werden ten slotte alle geïncludeerde studies 
gecontroleerd op geschiktheid. Deze geschiktheid werd bepaald op basis van de 
criteria zoals benoemd in paragraaf 2.3 over de effectiviteit. Dit betekent dat alleen 
KE studies werden geïncludeerd die in overeenstemming zijn met de volgende 
aannames: 
 
 Er wordt geen verschil in sterfte verondersteld tussen behandeling van AS met 

TAVI of met SAVR.  
 Er wordt geen verschil in kwaliteit van leven verondersteld tussen behandeling 

van AS met TAVI en SAVR na het eerste jaar. 
 TAVI leidt in het eerste jaar na de behandeling waarschijnlijk tot minder 

invaliderende of levensbedreigende bloedingen, maar tot meer ernstige 
vasculaire complicaties dan SAVR. Daarnaast leidt behandeling met TAVI 
mogelijk tot meer pacemaker implantaties binnen 1 jaar.  
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4 Resultaten 
 
Geïncludeerde kosteneffectiviteitstudies 
De literatuursearch leverde 207 artikelen op, waarvan er 9 zijn geïncludeerd voor 
deze review betreffende hoog operatierisico (zie bijlage 2). Daarnaast zijn tien 
gevonden systematische reviews doorlopen op aanvullende gepubliceerde 
economische evaluaties, hieruit volgden geen nieuwe studies. Op basis van de 
kwaliteitsbeoordeling zijn geen studies uitgesloten. 
 
De kenmerken van de geïncludeerde studies staan in tabel 1. De studies zijn 
gepubliceerd in de periode 2012 tot en met 2016. Geen van de studies gaat uit van 
de Nederlandse context.  
 

1e auteur, 
publicatiejaar 

Land Interventie Type 
analyse 

Tijdshorizon Bron 
effectiviteit 

Bron kosten Valuta Kosten-
jaar 

Perspectief 

Reynolds et 
al., 2012 [1] 

V.S. TAVI (TF 
and TA) 
Edwards 
SAPIEN 

trial 1 year PARTNER A US hospital 
billing and 
resource based 
accounting 

US dollar 
($) 

2010 US 
healthcare 
system 

Neyt, Van 
Brabandt, 
Devriese, & 
Van De Sande, 
2012 [2] 

België TAVI (TF 
and TA) 
Edwards 
SAPIEN 

model 1 year PARTNER A 
Continued 
Acces study 
(non-
published) 

Belgian hospital 
billing data 
(n=183, 
treated with 
Edwards 
SAPIEN valve) 

Euro (€) divers Belgian 
healthcare 
payer 

Gada, Kapadia, 
Tuzcu, 
Svensson, & 
Marwick, 2012 
[10] 

V.S. TAVI (TF) 
Edwards 
SAPIEN 

model lifetime Published 
reports, 
registries, 
European 
PARTNER 

Primarily 
published 
reports (DRG, 
Medicare 
payments). 
Reimbursement  

US dollar 
($) 

2011 Healthcare 
provider 

Gada, Agarwal, 
& Marwick, 
2012 [11] 

V.S. TAVI (TA) 
Edwards 
SAPIEN 

model lifetime Registries Reimbursement 
data, registries, 
DRGs. Medicare 
payments 

US dollar 
($) 

2012 Healthcare 
funding 
body 

Doble et al., 
2013 [12] 

Canada TAVI (TF 
and TA) 
Edwards 
SAPIEN 

model 20 years PARTNER US Ontario Case 
Costing 
Initiative 

Canadian 
dollar 
($) 

2010 Canadian 
healthcare 
payer 

Fairbairn et al., 
2013 [13] 

U.K. TAVI (TF 
and TA) 
Edwards 
SAPIEN 

model 10 years Utility data 
from a UK 
high-risk AS 
population 
PARTNER A 

UK costs UK 
care pathway 

Pound 
(£) 

2011 UK National 
Health 
Service 

Sehatzadeh et 
al., 2013 [14] 

Canada TAVI (TF 
and TA) 
Edwards 
SAPIEN 

not 
stated 

not stated 2-year follow-
up of the 
PARTNER trial 

Ontario Case 
Costing 
Initiative 
(OCCI) cost 
data  

Canadian 
dollar 
($) 

not 
stated 

Canadian 
healthcare 
payer 

Reynolds et 
al., 2016 [15] 

V.S. TAVI  
Medtronic 
CoreValve 

trial lifetime CoreValve U.S. 
High Risk 
Pivotal Trial 

CoreValve U.S. 
High Risk 
Pivotal Trial 
(resource 
utilization, 
hospital billing 
data) 

US dollar 
($) 

2013 US 
Healthcare 
system 

Health Quality 
Ontario, 2016  
[16]  

Canada TAVI  
Medtronic 
Corevalve 

model 5 years U.S. CoreValve 
Pivotal Trial 

Ontario Case 
Costing 
Initiative 

Canadian 
dollar 
($) 

2015 Canadian 
healthcare 
payer 

Tabel 1. Algemene kenmerken geïncludeerde studies 
 
Voldoen de studies aan de Nederlandse richtlijn voor economische evaluaties? 
Geen van de geïncludeerde studies volgt het (door de Nederlands richtlijn voor 
economische evaluaties[17] voorgeschreven) maatschappelijk perspectief, als gevolg 
daarvan worden productiviteitskosten niet meegenomen. Dit is in onze vraagstelling 
geen groot discussiepunt, omdat de betreffende patiëntengroep ouder is en 
waarschijnlijk over het algemeen niet meer werkt. Ook mantelzorg en reiskosten 
worden niet meegenomen, deze zouden mogelijk invloed kunnen hebben op de 
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kosten. 
 
Een aantal studies heeft een tijdshorizon van 1 jaar, maar hoewel de Nederlandse 
richtlijn een levenslange tijdshorizon voorschrijft, zijn deze studies daarmee niet 
onbruikbaar aangezien de belangrijkste verschillen tussen TAVI en SAVR wat betreft 
kosten en effecten gedurende het eerste jaar van de ingreep verwacht worden 
(uitgaande van non-inferioriteit op overleving). 
 
De gebruikte disconteringsvoeten wijken af van de in de Nederlandse richtlijn 
voorgeschreven disconteringsvoeten, echter is de invloed daarvan op de 
kosteneffectiviteitsresultaten waarschijnlijk zeer beperkt aangezien de belangrijkste 
kosten en effecten zich afspelen in het eerste jaar van de ingreep. Ook worden in 
scenarioanalyses vaak onderzocht wat de invloed is van het hanteren van andere 
disconteringsvoeten. We excluderen geen studies op basis van afwijking van de 
Nederlandse richtlijn. 
 
De resultaten zoals gerapporteerd in de geïncludeerde studies staan in tabel 2. De 
meeste studies rapporteren een (veelal klein) positief incrementeel 
gezondheidseffect door TAVI (uitgedrukt in QALYs), enkele studies rapporteren een 
beperkt negatief gezondheidseffect. De meeste studies presenteren incrementele 
meerkosten door TAVI, twee studies rapporteren een kostenbesparing. De 
gerapporteerde kosteneffectiviteit verschilt tussen studies van gunstig (dominant; 
TAVI effectiever met besparingen op kosten) tot ongunstig (gedomineerd; TAVI 
minder effectief met meer kosten), de meeste studies rapporteren een ICER van 
(omgerekend) enkele tienduizenden euro’s per QALY.  
 
1e auteur, 
publicatiejaar 

Incrementeel 
effect (QALY) 

Incrementele 
kosten 

ICER 

Reynolds et al., 2012 0.027 $ 2.070 $76.877 /QALY 

Neyt, Van Brabandt, 
Devriese, & Van De 
Sande, 2012 

0.03 € 20.400 > € 750.000 /QALY 

Gada, Kapadia, Tuzcu, 
Svensson, & Marwick, 
2012 

0.06 $ 3.164 $ 52.773/QALY 

Gada, Agarwal, & 
Marwick, 2012 

-0.04 $ 100 TA-TAVI is 
dominated by 

SAVR 
Doble et al., 2013 -0.102 CAN $ 11.153 TAVI is dominated 

by SAVR 

Fairbairn et al., 2013 0.06 £ -1.350 TAVI dominates 
SAVR 

Sehatzadeh et al., 
2013 

-0.069 CAN $ – 4.642 CAN $ 66.985 
/QALY 

Reynolds et al., 2016 0.32 $ 17.849 $ 55.090 /QALY 

Health Quality Ontario 
‘Transcatheter Aortic 
Valve Implantation for 
Treatment of Aortic 
Valve Stenosis: A 
Health Technology 
Assessment’ 2016 

0.181 CAN $ 9.412 CAN $ 51.988 
/QALY 

Tabel 2. Gerapporteerde resultaten per geïncludeerde studie 
 



 

Pagina 15 van 28 
 

 
 
Hanteren de studies realistische aannames gezien de effectiviteitsconclusies? 
Op basis van de ZIN conclusies over effectiviteit (zie 2.3) bij hoog-risico patiënten 
excluderen we KEA’s die uitgaan van een verschil in overleving tussen TAVI en 
SAVR. Dit zijn vier studies, die elk uitgaan van overlevingswinst door TAVI ten 
opzichte van SAVR (Gada [10]; Reynolds 2016 [15]; Health Quality Ontario [16]; 
Fairbairn [13]).  
Daarnaast zijn er een aantal studies met een negatief gezondheidseffect door TAVI 
(Doble [12], Gada [11], Sehatzadeh [14]). Dergelijke negatieve incrementele effecten 
wijken af van de effectiviteitsbevindingen van ZIN (gelijke sterfte en gelijke kwaliteit 
van leven op langere termijn, en een voordeel op korte termijn voor kwaliteit van 
leven). Tenslotte excluderen we, binnen de resterende KEA’s, eventuele KEA’s die 
uitgaan van verschil in kwaliteit van leven na één jaar, of die tegenstrijdig zijn met 
onze conclusies wat betreft complicaties. Dit leidt niet tot verdere exclusies.  
 
Hierna resteren twee studies, te weten die van Reynolds et al. [1] en die van Neyt et 
al. [2]. De studie van Reynolds et al. betreft een KEA die direct gebaseerd is op de 
gegevens over kosten, kwaliteit van leven en overleving zoals gevonden in de 
PARTNER A studie. Deze studie vond plaats binnen verschillende (voornamelijk 
Amerikaanse) centra en met financiering vanuit de industrie. Reynolds et al. 
rapporteerden een ICER van $76.877 per QALY voor de Amerikaanse situatie, 
waarbij de transfemorale route een gunstigere kosteneffectiviteit heeft dan de 
transapicale. De studie van Neyt et al. betreft een Markov model waarin PARTNER A 
gegevens over kwaliteit van leven, aantal complicaties en overleving zijn 
opgenomen en daarnaast specifieke kosten gegevens vanuit de Belgische situatie. 
Zij rapporteerden een ICER van > €750.000 per QALY voor de Belgische situatie. 
 
Initiële behandelkosten 
Voor deze twee resterende studies is het van belang te kijken naar de gebruikte 
kosten om te kunnen beoordelen in hoeverre de resultaten op dat punt te 
generaliseren zijn naar de Nederlandse situatie. De initiële behandelkosten 
(waaronder de device zelf, de plaatsing ervan en ziekenhuisopname vanwege de 
ingreep) vormen een groot deel van de totale kosten (andere kosten betreffen mede 
de kosten voortkomend uit complicaties). In Nederland liggen deze initiële 
behandelkosten van TAVI hoger dan die van SAVR (respectievelijk €32.209 en 
€25.165, beiden inclusief intensive care, op basis van declaratiegegevens over 2010 
tot 2013) [3]. Dit vergelijken we met de twee resulterende studies. Binnen de 
analyse van Neyt [2] zijn de gebruikte incrementele initiële behandelkosten hoger 
dan momenteel in de Nederlandse situatie (zie tabel 3). 
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Studie Incrementele kosten 
initiële behandeling 

Totale incrementele kosten 

België (Neyt) €19.822 3   €20.397  
(95% BI: €18.278 tot €22.617)    

Verenigde Staten 
(Reynolds) 

€1.313 4  €1.823 5 
(95% BI: - €8.772 tot €11.889) 

Nederland (Huygens) 
 

€7.044 6 - 

Tabel 3. Incrementele kosten TAVI ten opzichte van SAVR 
 
Het door Neyt et al. gebruikte incrementele effect (0,027 QALY, in het artikel 
afgerond gepresenteerd als 0,03 QALY) sluit aan bij de conclusie van het 
Zorginstituut over beperkte QALY winst alleen op de korte termijn. Verwerking van 
het Nederlandse verschil in behandelkosten in de ICER berekening van Neyt, 
resulteert in een ICER van circa €280.000 per QALY7. Reynolds 2012 [1] gaat voor 
TAVI uit van hetzelfde incrementele effect, maar van lagere incrementele initiële 
behandelkosten dan momenteel in de Nederlandse situatie. Verhoging van de 
incrementele initiële kosten binnen de analyse van Reynolds resulteert in een ICER8 
die praktisch gelijk is aan de op basis van Neyt herberekende ICER. Deze 
herberekeningen betreffen één onderdeel van een meeromvattende 
kosteneffectiviteitsanalyse, hoewel dit een belangrijk onderdeel betreft, is het 
resultaat dus indicatief. Opgemerkt dient te worden dat de Nederlandse 
kostengegevens gebaseerd zijn op declaratiegegevens en niet op de feitelijke kosten 
gemaakt door de zorgaanbieders. Daarmee ontstaat geen inzicht in de 
kostenopbouw van de twee initiële behandelingen in Nederland. Aannemelijk is de 
device kosten bij TAVI omvangrijk zijn en een groter deel van de initiële 
behandelkosten bepalen dan bij SAVR het geval is. Ter referentie, Reynolds 2012 
ging uit van aanschafkosten van $30.000 voor de TAVI device (Neyt et al. van 
$18.000) en $5.277 voor de SAVR device. 
 
Onzekerheid 
De door Huygens et al. gerapporteerde betrouwbaarheidsintervallen (BI) bij de 
Nederlandse initiële behandelkosten van TAVI (95% BI: €31.582 tot €32.883) en 
SAVR (95% BI: €24.845 tot €25.482) overlappen niet. Deze studie is dus vrijwel 
zeker dat deze kosten, die het leeuwendeel van de totale incrementele kosten 
uitmaken (zie tabel 3), bij TAVI hoger zijn dan bij SAVR. Het variëren van dit 
kostenverschil binnen de betrouwbaarheidsintervallen brengt de indicatief 
berekende ICERs niet onder de hoogste Nederlandse referentiewaarde.  

                                                
3 Zie Neyt tabel 2, kosten AVR minus kosten TAVI-All. 
4 Zie Reynolds, tabellen 4 en 5, “Index admission costs – Difference” gewogen op basis omvang cohorten 

(transfemoraal en transapicaal), omgerekend naar euro vanuit dollar met wisselkoers van april 2019 
(belastingdienst.nl). 

5 Zie Reynolds tabel 7, omgerekend naar euro vanuit dollar met wisselkoers van april 2019 (belastingdienst.nl). 
6 Op basis Vektis-data over de jaren 2010 tot 2013. Aanname is dat gedeclareerde tarieven een weerspiegeling zijn 

van de feitelijke kosten. Tabel 3 “Intervention (including ICU)”. 
7 We verminderen de totale incrementele kosten (€20.397) met het verschil tussen de Belgische en Nederlandse 

incrementele kosten van de initiële behandeling (€12.778) en delen de uitkomst hiervan (€7.619) door het 
incrementele effect (0,027). (€20.397 − (€43.571 −  €23.749) + (€32.209 − €25.165))/0,027  

8 We verhogen de totale incrementele kosten (€1.823) met het verschil tussen de Amerikaanse en Nederlandse 
incrementele kosten van de initiële behandeling (€5.731) en delen de uitkomst hiervan (€7.554) door het 
incrementele effect (0,027). Hiervoor zijn Dollars zijn geconverteerd naar Euro’s en zijn de Amerikaanse 
incrementele kosten gewogen naar verhouding TF (456) en TA (191). (($2.070 ∗ 0,881) − ($1.490 ∗ 0,881) +

(€32.209 − €25.165))/0,027 
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Naast door de incrementele kosten, wordt de ICER uiteraard bepaald door het 
incrementele effect. Zowel Reynolds et al. als Neyt et al. gaan uit van een 
incrementeel effect van (afgerond) 0,03 QALY, met daarbij een 95% BI van - 0.018 
tot 0.071 [1]. Aangezien dit interval negatieve waarden bevat, bestaat de kans dat 
TAVI een negatief incrementeel effect biedt tegen hogere incrementele kosten. Aan 
de andere kant zou het incrementele effect ook meer dan tweemaal hoger kunnen 
zijn dan de gebruikte 0,027. In dat uiterste geval zou de indicatief berekende ICER 
ruwweg gehalveerd worden, waarmee deze nog steeds boven de hoogste 
referentiewaarde zou liggen.  
 
Deze onzekerheden staan overigens los van de gevolgen die (stapsgewijze) 
innovaties, leereffecten en uitkomstverschillen tussen zorgaanbieders kunnen 
hebben op de kosteneffectiviteit van een medische technologie zoals TAVI.   
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5 Discussie en conclusie 
 
Hoog operatierisico 
De uitgevoerde review leverde 9 studies op betreffende de kosteneffectiviteit van 
TAVI bij hoog operatierisico AS patiënten. Geen van deze studies was uitgevoerd 
voor de Nederlandse situatie. Wel bleken twee van de studies aan te sluiten op het 
ZIN standpunt over de effectiviteit van TAVI. Dit zijn de studie van Reynolds[1] (VS) 
en de studie van Neyt[2] (België). Wat betreft de incrementele initiële 
behandelkosten van TAVI bleken deze studies te verschillen van de Nederlandse 
praktijk. Een herberekening van beide ICERs door ZIN (op basis van de 
gerapporteerde incrementele effecten en aangepaste incrementele kosten) levert 
indicatieve ICERs op van rond de €280.000 per QALY. Deze waarden liggen ruim 
boven de referentiewaarde van €80.000 per QALY die ZIN hanteert bij 
aandoeningen met de hoogste ziektelast. Hoewel deze berekening indicatief van 
aard is voor de Nederlandse situatie, lijkt het niet aannemelijk dat de 
kosteneffectiviteit van TAVI bij het huidige tarief gunstig is: tegenover een beperkte, 
kortdurende gezondheidswinst staan duidelijk hogere behandelkosten. 
 
Consultatie concept review 
De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse 
Vereniging voor Cardiologie (NVvC) hebben op uitnodiging van het Zorginstituut 
gereageerd op de concept versie van deze review. In bijlage 3 is de integrale tekst 
van de gezamenlijke reactie opgenomen. Zij gaven aan dat zij de concept review, 
hoewel zorgvuldig uitgevoerd, niet ondersteunen omdat de uitkomst volgens hen 
geen reëel beeld geeft van de huidige Nederlandse zorgpraktijk, en vanwege het 
ontbreken van bepaalde kostencategorieën. We bespreken hier de reactie en 
antwoorden op geopperde punten. 
 
De beroepsgroep gaf aan dat de twee geïncludeerde studies stoelen op een 
werkwijze die inmiddels niet meer gangbaar is. Zo geven ze aan dat de eerste keuze 
behandeling de transfemorale (TF) benadering was en is, maar dat waar in de 
studies de transapicale (TA) benadering tweede keuze behandeling was, momenteel 
de transaxillaire (TX) benadering de tweede keuze is. 
 
Reactie van het Zorginstituut 
Het klopt dat de geïncludeerde studies zich baseren op zowel de TF als de TA 
benadering. Dit volgt uit de geconsulteerde PICOT waarvan de review is uitgegaan, 
deze maakt geen onderscheid tussen de verschillende benaderingswijzen. Zo gaan 
we bijvoorbeeld uit van de overall TAVI ICER vanuit de studie van Reynold, welke 
voor 70% gebaseerd op de TF benadering en voor 30% op de TA benadering. 
Wanneer momenteel in de Nederlandse praktijk 85% van de TAVI's via de TF 
benadering wordt geplaatst, zoals de beroepsgroep aangeeft, dan heeft dat mogelijk 
invloed op de ICER. Wanneer de TX benadering afwijkt in effecten en/of kosten van 
de TA benadering heeft dat invloed op de ICER. Het Zorginstituut is zich ervan 
bewust dat interventies, zoals TAVI en SAVR, ontwikkelen en dat daarmee ook hun 
kosteneffectiviteit kan veranderen. De mogelijke daling van het aantal pacemaker 
implantaties waarop de beroepsgroep wijst en de gewijzigde logistiek rond TAVI 
plaatsingen zijn ook zulke ontwikkelingen. Als gevolg daarvan geven de 
kosteneffectiviteitsgegevens in de review alleen een indicatief beeld van de 
kosteneffectiviteit van TAVI in de huidige Nederlandse praktijk.  
 
De beroepsgroep geeft ook aan dat in de review gedateerde kostendata gebruikt 
wordt (periode 2010-2013) terwijl meer actuele data beschikbaar zijn.  
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Reactie van het Zorginstituut 
Er zijn inderdaad meer actuele gegevens beschikbaar zijn, hoewel niet vanuit een 
wetenschappelijke publicatie zoals die van Huygens. Wij hebben na het opstellen 
van de concept review een aanvullende analyse gestart op basis van meer recente 
declaratie gegevens en van de actuele Nza tarieven. Deze analyse was gericht op 
het krijgen van inzicht in het actuele kostenverschil tussen de initiële behandelingen 
TAVI en SAVR. De uitkomsten van deze analyse gaven geen aanleiding tot het 
herzien van de conclusie van deze review, zo is de gemiddelde verkoopprijs van 
TAVI ten opzichte van de gemiddelde verkoopprijs van SAVR gestegen sinds 2013. 
 
Verder geeft de beroepsgroep aan dat volledig inzicht in de berekening van de 
indicatieve incrementele kosteneffectiviteit per QALY ontbreekt.  
 
Reactie van het Zorginstituut 
Aan deze review zijn de formules toegevoegd die de berekening van de indicatieve 
ICER verduidelijken. 
 
De beroepsgroep geeft aan dat de richtlijn voor het uitvoeren economische 
evaluaties in de gezondheidszorg niet wordt gevolgd. Zij verwachten dat 
productiviteitskosten in de toekomst veel impact zullen hebben als TAVI bij de 
lagere risicogroepen ingezet zou worden. 
 
Reactie van het Zorginstituut 
De vaststelling dat de geïncludeerde studies niet volgens de richtlijn zijn uitgevoerd 
sluit aan bij onze beschouwing van de studies, zoals besproken in de review. Dit is 
een beperking van de bruikbaarheid van de studies. Wat betreft het niet meenemen 
van productiviteitskosten is de invloed naar onze inschatting beperkt omdat de 
populatie over het algemeen niet werkzaam is. De productiviteitskosten binnen de 
lagere risicogroepen vallen buiten deze review aangezien deze zich beperkt, conform 
de PICOT, tot de hoog risicogroepen. Dat de kosten van patiënten en familie, zoals 
mantelzorg, niet zijn meegenomen, zien wij net als de beroepsgroepen als een 
beperking en benoemen wij in het rapport. 
 
De beroepsgroepen geven aan dat in de review alleen wordt ingegaan op de kosten 
en effecten van de behandelingen zelf, maar niet op die van complicaties en 
bijkomende zorg.  
 
Reactie van het Zorginstituut 
Complicaties en bijkomende zorg, zoals ligdagen, zijn onderdeel van de twee 
geïncludeerde studies en komen daarmee tot uiting in de resultaten. 
 
Concluderend, de beroepsgroep draagt verschillende punten aan die beperkingen 
van de review aangeven. De beroepsgroep stelt voor een nieuw 
kosteneffectiviteitsonderzoek te starten en deze review te gebruiken voor het 
inrichten daarvan. Het Zorginstituut is zich bewust van de beperkingen. We achten 
deze review, ondanks deze beperkingen, bruikbaar om een indicatie te geven van de 
kosteneffectiviteit van TAVI ten opzichte van SAVR voor de operabele patiënten met 
symptomatische ernstige aortaklepstenose. 
 
Sterke punten van deze review 
De selectie van studies en de kwaliteitscheck van de studies werd gedaan door twee 
onafhankelijke reviewers. Alle studies en de geïncludeerde studies blijken van 
voldoende tot goede kwaliteit te zijn. De meest geschikte en realistische studies zijn 
geïncludeerd op basis van de conclusies uit het standpunt ‘Transcatheter 
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aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose 
(update)’. 
 
Zwakke punten/beperkingen van deze review 
Een beperking van deze review is dat deze zich niet kon baseren op studies specifiek 
gericht op de Nederlandse context omdat er geen Nederlandse studies beschikbaar 
zijn. Dit is een duidelijke beperking aangezien de land specifieke context de 
resultaten van een economische evaluatie sterk bepaalt. Daarnaast zijn de studies 
waarop deze review zich baseert deels gedateerd. Dit is een beperking omdat TAVI 
en SAVR gedurende de jaren ontwikkeld zijn, wat invloed heeft op de kosten en 
effectiviteit en daarmee op de kosteneffectiviteit. Verder is deze review beperkt tot 
literatuur gevonden in Pubmed en niet in andere relevante databases. 
 
Conclusie 
Het is aannemelijk dat de kosteneffectiviteit van TAVI, ten opzichte van SAVR voor 
symptomatische ernstige AS patiënten met een hoog operatierisico in de 
Nederlandse context ongunstig is. Deze bevinding kan aanleiding zijn om de 
maatschappelijke wenselijkheid van (de vergoeding van) deze zorg te gaan 
beoordelen.  
 
 
  

 
  



 

Pagina 21 van 28 
 

 

Literatuurlijst 
 
 
1. Reynolds MR, Magnuson EA, Lei Y, et al. Cost-effectiveness of transcatheter aortic 
valve replacement compared with surgical aortic valve replacement in high-risk 
patients with severe aortic stenosis: results of the PARTNER (Placement of Aortic 
Transcatheter Valves) trial (Cohort A). J Am Coll Cardiol 2012; 60: 2683-92.  
2. Neyt M, Van Brabandt H, Devriese S, et al. A cost-utility analysis of transcatheter 
aortic valve implantation in Belgium: focusing on a well-defined and identifiable 
population. BMJ Open 2012; 2.  
3. Huygens SA, Goossens LMA, van Erkelens JA, et al. How much does a heart valve 
implantation cost and what are the health care costs afterwards? Open Heart 2018; 
5: e000672.  
4. Eveborn GW, Schirmer H, Heggelund G, et al. The evolving epidemiology of 
valvular aortic stenosis. the Tromso study. Heart 2013; 99: 396-400.  
5. Laslett LJ, Alagona P, Jr., Clark BA, 3rd, et al. The worldwide environment of 
cardiovascular disease: prevalence, diagnosis, therapy, and policy issues: a report 
from the American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol 2012; 60: S1-49.  
6. Otto CM, Kumbhani DJ, Alexander KP, et al. 2017 ACC Expert Consensus Decision 
Pathway for Transcatheter Aortic Valve Replacement in the Management of Adults 
With Aortic Stenosis: A Report of the American College of Cardiology Task Force on 
Clinical Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol 2017; 69: 1313-46.  
7. Costache VS, Moldovan H, Arsenescu C, et al. Aortic valve surgery of the 21st 
century: sutureless AVR versus TAVI. Minerva Cardioangiol 2018; 66: 191-7.  
8. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the 
management of valvular heart disease. Eur Heart J 2017; 38: 2739-91.  
9. NVT and NVVC. Indicatiedocument Transcatheter Aortaklep Implantatie (TAVI).  
2012. Geraadpleegd op  via 
http://www.nvtnet.nl/includes/download.asp?media_id=777. 
10. Gada H, Kapadia SR, Tuzcu EM, et al. Markov model for selection of aortic 
valve replacement versus transcatheter aortic valve implantation (without 
replacement) in high-risk patients. Am J Cardiol 2012; 109: 1326-33.  
11. Gada H, Agarwal S and Marwick TH. Perspective on the cost-effectiveness of 
transapical aortic valve implantation in high-risk patients: Outcomes of a decision-
analytic model. Ann Cardiothorac Surg 2012; 1: 145-55.  
12. Doble B, Blackhouse G, Goeree R, et al. Cost-effectiveness of the Edwards 
SAPIEN transcatheter heart valve compared with standard management and surgical 
aortic valve replacement in patients with severe symptomatic aortic stenosis: a 
Canadian perspective. J Thorac Cardiovasc Surg 2013; 146: 52-60.e3.  
13. Fairbairn TA, Meads DM, Hulme C, et al. The cost-effectiveness of transcatheter 
aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement in patients with 
severe aortic stenosis at high operative risk. Heart 2013; 99: 914-20.  
14. Sehatzadeh S, Doble B, Xie F, et al. Transcatheter aortic valve implantation 
(TAVI) for treatment of aortic valve stenosis: an evidence update. Ont Health 
Technol Assess Ser 2013; 13: 1-40.  
15. Reynolds MR, Lei Y, Wang K, et al. Cost-Effectiveness of Transcatheter Aortic 
Valve Replacement With a Self-Expanding Prosthesis Versus Surgical Aortic Valve 
Replacement. J Am Coll Cardiol 2016; 67: 29-38.  
16. Transcatheter Aortic Valve Implantation for Treatment of Aortic Valve Stenosis: 
A Health Technology Assessment. Ontario Health Technology  Assessment Series. 
16: 1-94 2016. 
17. ZIN. Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de 
gezondheidszorg. Diemen: Zorginstituut Nederland, 2015. 



 

Pagina 22 van 28 
 

 Bijlage 1: Zoekstring 
 
 
((("Aortic Valve Stenosis"[Mesh] OR (aortic AND (stenoses OR stenosis)) OR "Aortic 
Valve"[Mesh] OR valve[TIAB] OR valves[TIAB]) AND (((percut* OR transcath* OR 
transap* OR transventric*) AND (deliver* OR access* OR approach* OR minimal* 
OR implantation OR implant OR implants)) OR "transcatheter aortic valve 
implantation" OR TAVI OR TAVR OR PAVR) AND (SAVI OR SAVR or “surgical aortic 
valve” OR “surgical AVR” OR “surgical valve” OR surgery OR “aortic valve 
replacement”))) AND (("Cost-Benefit Analysis"[Mesh] OR ICER[tiab] OR cost-
effectiveness OR (cost OR costs AND (effect* OR benefit)))) 
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Bijlage 2: Flowchart artikel selectie 
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Bijlage 3: Reacties NVvC en NVT op conceptstandpunt 
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Reactie NVVC en NVT bij concept ‘Review economische evaluatie van transcatheter 
aortklepimplantatie bij operabele patiënten met symptomatische aortaklepstenose’  
15 januari 2020  
 
Samenvatting  
De review van de economische evaluatie is volgens de systematiek van het 
Zorginstituut uitgevoerd. Hoewel op zich zo zorgvuldig mogelijk en onderbouwd 
uitgevoerd, kan deze economische evaluatie echter niet worden ondersteund, omdat 
de uitkomst geen reëel beeld geeft van zowel de zorgpraktijk als de kosten en omdat 
slechts enkele kostencategorieën zijn meegenomen.  
De review heeft slechts 2 publicaties uit 2012 opgeleverd, een tijd die niet 
representatief is voor de actuele zorgpraktijk. Ook de kostenramingen zijn gebaseerd 
op verouderde data (2010-2013), terwijl actuele kostprijsinformatie beschikbaar is via 
de Nederlandse Zorgautoriteit (2016, 2018). De NVVC stelt voor nieuw 
kosteneffectiviteitsonderzoek te starten en deze review te gebruiken voor het 
inrichten daarvan.  
 
Uitgangspunt voor de literatuurreview is de PICO uit het concept standpunt 
‘Transcatheter aortaklepimplantatie bij patiënten met symptomatische ernstige 
aortaklepstenose (herziening)’ (hierna conceptstandpunt). Dit houdt in dat het gaat 
om ‘patiënten met symptomatische ernstige aortaklepstenose met een hoog operatie 
risico’ en dat alleen kosteneffectiviteitsstudies worden geïncludeerd die voldoen aan 
de volgende aannames: a) geen verschil in overleving tussen TAVI en SAVR, b) geen 
verschil in kwaliteit van leven tussen TAVI en SAVR na het eerste jaar en c) TAVI leidt 
tot minder invaliderende of levensbedreigende bloedingen, maar tot meer ernstige 
vasculaire complicaties en meer pacemaker implantaties dan SAVR en dat TAVI 
binnen 1 jaar. 
  
Literatuurstudies uit 2012 en actuele praktijk  
De review leidt tot inclusie van 2 studies die voldoen aan het uitgangspunt. Beide 
studies komen uit 2012 (met data van vóór 2012) en gaan over het buitenland. Er zijn 
dus geen studies beschikbaar over de kosteneffectiviteit van TAVI anno 2019 voor de 
Nederlandse situatie.  
Over de bruikbaarheid van deze studies valt, naast het ontbreken van actuele 
informatie, op te merken dat zij stoelen op niet gangbare, haast obsolete werkwijze. 
Transapicale TAVI is verlaten, ook door de industrie. Anno 2019 de eerste keuze 
transfemorale benadering, de tweede transaxillair. Laatste kan ook onder lokale 
verdoving en echo geleide toegang.  
Er dient ook in de KEA dus vooral naar de transfemorale route te worden gekeken, 
daar deze de voorkeur heeft voor behandelaar en patiënt en in 85% wordt gedaan; als 
alternatieve route dient transaxillair dan voor de KEA meegenomen te worden en de 
transapicale route niet (meer); in oudere data zijn die nog wel aanwezig (m.n. dan zich 
uitend in hogere vasculaire complicatie percentages).  
Een ander belangrijk verschil met 2012 is dat de meest recente TAVI-SAVR studies een 
significante daling laten zien van het percentage pacemaker implantaties, vooral bij 
TAVI. Tenslotte is de logistiek in belangrijke mate veranderd. Werd in 2012 1 TAVI per 
dag gepland, tegenwoordig zijn dat er 4 per dag.  
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Declaratiedata van 2010-2013  
Voor de Nederlandse declaratiegegevens worden in de review data gebruikt uit de 
VEKTIS database over de periode 2010-2013. Ook deze informatie is gedateerd. Zowel 
voor actuele tarieven als voor kostprijzen (met de werkelijke kosten) zijn data 
beschikbaar via de Nederlandse Zorgautoriteit vanuit de kostprijs uitvraag 
onderzoeken die de NZa bij de ziekenhuizen in 2017 en 2019 heeft gedaan. Het 
laatste kostprijsbestand bevat kostprijs data van 2016 en begin 2020 komt het 
kostprijsbestand met de kostprijs data van 2018 beschikbaar.  
 
Methoden  
De methode t.b.v. het literatuuronderzoek is beschreven. De methode die gebruikt is 
voor de berekening van de indicatieve incrementele kosteneffectiviteit per QALY 
ontbreekt. Er wordt slechts een summiere vermelding gedaan in een voetnoot.  
 
Kostencategorieën  
De richtlijnen voor het uitvoeren economische evaluaties in de gezondheidszorg van 
het Zorginstituut 1 worden niet gevolgd.  
1 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-
uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg  
- Het maatschappelijk perspectief ontbreekt en er wordt geen rekening gehouden 

met lange termijn gevolgen daarvan.  
- Het ontbreken van productiviteitskosten wordt in de review wat makkelijk 

weggezet, als zou deze patiëntenpopulatie in het algemeen niet meer werken. 
Verwacht kan worden dat productiviteitskosten in de toekomst veel impact zullen 
hebben als TAVI bij de lagere risicogroepen gedaan zou worden. In de regel zijn 
deze patiënten jonger.  

- Kosten van patiënten en familie zijn niet meegenomen, al wordt wel vermeld dat 
deze mogelijk invloed kunnen hebben op de kosten.  

- Er wordt in de Review alleen ingegaan op kosten van behandeling, maar 
belangrijke gegevens en kosten van intensieve en kostbare complicaties zijn niet 
meegenomen, vanwege onvoldoende (kwaliteit van) data of ze zijn niet o.b.v. de 
meest recente NZa tarieven of kostprijsbestanden (2016/2018). Zo zijn de 
volgende punten niet meegenomen.  

1. Eventuele verschil in validerende en niet-validerende bloedige en niet-
bloedige CVA’s in zowel kwaliteit van leven als kosten (te ‘onzekere 
gegevens’).  
2. Verschil in werkelijke kosten van IC dagen en verpleegdagen van opname 
tussen TAVI en SAVR zijn niet berekend o.b.v. de meest recente tarieven dan 
wel werkelijke kosten.  
3. Eventueel verschil in kosten van thuiszorg, mantelzorg en bijv. WMO kosten 
bij initiële verschil in herstel tussen TAVI en SAVR (binnen de 6 maanden na de 
ingreep).  
4. Vraag is of het verschil tussen TAVI en SAVR t.a.v. invaliderende of 
levensbedreigende bloedingen en van ernstige vasculaire complicaties o.b.v. 
werkelijke kostprijzen is berekend. Zelfde geldt voor (het verschil in) de 
pacemakerimplantaties.  
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- De indruk is dat kosten voor intensive care zorg bij TAVI nauwelijks meer aan de 
orde is. Tegenwoordig wordt 80% onder sedatie gedaan en verkoeveren zelfs op 
de CCU.  

 
Conservatieve behandeling  
Hoewel dit buiten de scope van het conceptstandpunt en dus ook de review valt 
waarin SAVR en TAVI vergeleken worden, hecht de NVVC eraan te melden dat 
conservatief beleid een derde keuze is voor de behandeling van symptomatische 
aortaklepstenose.  
 
Conclusie en hoe verder  
Gezien bovengenoemde bezwaren is het niet mogelijk conclusies te trekken voor de 
Nederlandse situatie op basis van deze Review. De in de review geformuleerde 
conclusie dat de kosteneffectiviteit van TAVI t.o.v. SAVR voor genoemde populatie 
‘hoogstwaarschijnlijk’ ongunstig is, is dus niet goed onderbouwd. Om tot een beter 
onderbouwd advies te komen is uitbreiding en actualiseren van de analyse 
noodzakelijk. In plaats van deze Review nu te publiceren, zou het beter zijn deze te 
gebruiken voor een goede opzet van een te starten kosteneffectiviteits-onderzoek in 
de Nederlandse situatie op basis van goed gedocumenteerde en recente data via 
betrouwbare registries (NHR database) en zoveel mogelijk werkelijke kosten. De 
BBC/NVVC denkt graag mee t.a.v. de kosten(posten) en te registreren data, ook van 
complicaties en conservatieve behandeling. 
 
-----------------------------------  
1 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-
uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg   
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