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Casus Heer M, 84 jaar

RvO: recidief decompensatio cordis

VG:

Hyperlipidemie.Hypertensie.Nierinsufficientie. DM type 2

1986 CVA.

2000 TIA.

2004 CABG met LIMA-LAD en veneuze graft AO-AL-PLCX-RDP

2013 echo cor: matige mitraalklepinsuff, LVEF 46%.

2015 decompensatio cordis op basis van AF.

Mild AAA (4cm).

2017 recidief AF waarbij cardioversie. CHA2DS2VASC 7.

2017 (8) opname cardiologie ivm decompensatio cordis.

Echo cor: LVEF 35%, WBS met hypokinesie I en IL basaal en midventriculair. Ernstige MI, coanda effect, gedilateerd LA, 
verhoogde rechtsdrukken (50mmHg), aortaklepsclerose.

2017 (9) NSTEMI waarvoor PCI veneuze graft

2017 (10) opname interne i.v.m. Algehele malaise en verhoogde infectieparameters  mogelijk passende bij een doorgemaakte 
pneumonie. Dec cordis na staken diuretica. Nierinsufficientie, anemie, atriumfibrilleren geaccepteerd

2017 (11) opname decompensatio cordis, instelling entresto, 13 kg ontwaterd, verslechtering NF, start HARTPAD



Medicatie:

acenocoumarol 1 mg volgens afspraak, clopidogrel 75 mg 1dd1, bumetanide 1 mg 2dd2, 
spironolacton 12,5 mg 1dd1, metoprolol retard 50 mg 1dd2, entresto 24/26 mg 2dd1, 
promocard 30 mg 1dd2,pantoprazol 40 mg 1dd1, gliclazide 80 mg 1dd1, Renagel 800mg 
3dd1 , cholecalciferol 800IE 1dd1 

Anamnese:

Patiënt heeft sinds enkele dagen last van dyspnoe, aanvankelijk alleen bij inspanning, maar 
nu ook in rust forse dyspnoe. Tevens oedeem van de onderbenen. Vannacht nauwelijks 
geslapen door de dyspnoe. Huisarts heeft gisteren de bumetanide reeds opgehoogd naar 
2dd 2 mg.

Paar dagen geleden ook pijn op de borst gehad, stekend van aard, in rust, bleef op en af 
aanwezig. Vandaag geen pijn op de borst meer gehad



Lichamelijk onderzoek:

Dyspnoeische man, valt makkelijk in slaap tijdens gesprek, wel goed wekbaar daarna

Controles: RR 112/83 mmHg, pols 120/min, sat 92% bij kamerlucht, ademhaling 32/min, 
temp 36 graden

Cor: S1S2, geen souffles

Pulm: VAG bdz, bibasaal crepitaties, rechts zachter ademgeruis

Abdomen: normale peristaltiek, wisselende tympanie, soepele buik, geen drukpijn

Extremiteiten: pitting oedeem enkels

ECG: atriale tachycardie/ atypische flutter 115/min, linker hartas, normale QRS-duur, mild 
verlengde QTc-tijd, geen evidente ST- of T-afwijkingen

Lab: Hb 8.2, leuko's 7.0, trombo's 148, INR 5.3, kreat 233, GFR 21, trop 134, NT-pro BNP 
1395, CRP 24







C/ recidief pompfalen bij pre-existent ischemisch bepaalde slechte LV functie, ernstige MI, 
chronische atypische flutter

B/ opname ontwateren met iv bumetanide

Beloop: delirant, drinkt teveel, valt derhalve nog niet af, consult geriater: 



Reden van contact: consult ivm delier
Intoxicatie: Alcohol geen Roken -

Auto-anamnese:
Opgenomen ivm beroerd zijn en kort van adem welke toe nam. Bij cardio opgenomen ivm hartfalen. Afgelopen nachten in de war, weet dit zelf ook nog. "Lijkt 
of ik gek wordt" . Wordt hier angstig van. Heeft dit nooit eerder gehad. Zegt geen hallucinaties te hebben. Geen enge dromen.

Heeft sinds 1 dg diarree, groen, met wat slijm, geen bloed. Geen buikpijn. Geen mictieklachten. Heeft wat koude rillingen, geen koorts.

Hetero-anamnese: nog niet nv

Functioneel
1. ADL: zelfstandig
2. Mobiliteit: loopt zelfstandig, geen hulpmiddelen
3. Voeding: Vrouw kookt, eet gevarieerd. gewicht toegenomen ivm hartfalen
4. Communicatie: gb
5. Continentie: gb

Sociaal: Woont zelfstandig, samen met echtgenote, heeft 2 kinderen.

Kwaliteit van leven: Geniet van samen zijn met vrouw. Leest en kijkt TV.

Lichamelijk onderzoek:
Ten tijde van beoordeling emotioneel. Wat traag in spreken. Wel georienteerd in trias. Geen motorische onrust, niet volledig adequaat.
Huid: rug en deel abdomen met krabeffecten en rash, langer bestaand
Abd: Fors, adipeus, LP, WT, ascites?
Ext: vingers koud, pitting oedemen beide onderbenen

Conclusie:
Somatisch:
1. Decompensatio cordis bij ischemische cardiomyopathie en pre-existente mitralisklepinsufficiëntie wv burinex iv
2. Chronische (progressieve) nierfunctiestoornis DD bij 1
3. Verhoogd troponine dd secundair bij 1, bij 2, danwel toch NSTEMI
4. Normocytaire anemie DD renaal, chronische ziekte
5. Excoriaties/krabeffecten en rash op rug langer bestaand eci wv hydrocortcreme

Psychisch:
1. Verward mn in de nacht en Traag DD delier
2. Niet bekend met pre-existente cognitieve stoornissen

Beleid:
medicatiereview gedaan --> bewust geen statine?
Haldol voortzetten 0,5mg 2dd
ECG herhalen 6-4
Oxazepam zn bij angst
DOS score
Bij geobjectiveerd diarree --> FK



Beloop:

Zoals dat gaat uiteindelijk toch recompensatie, afbouwen Haldol, met polyfarmacie naar 
huis, ondersteuning hartpad, hf-verpleegkundige



Hoeveel tijd heeft een 80 jarige nog?

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal

80 jaar 8,2 9,9 9,2

81 jaar 7,7 9,2 8,6

82 jaar 7,1 8,6 8

83 jaar 6,6 8 7,4

84 jaar 6,2 7,4 6,9

85 jaar 5,7 6,8 6,4

86 jaar 5,3 6,3 5,9

87 jaar 4,9 5,8 5,5

88 jaar 4,5 5,3 5,1

89 jaar 4,2 4,9 4,7

90 jaar 3,9 4,5 4,3

91 jaar 3,6 4,1 4

92 jaar 3,3 3,8 3,7

93 jaar 3,1 3,5 3,4

94 jaar 2,9 3,2 3,1

95 jaar 2,7 3 2,9

96 jaar 2,5 2,8 2,7

97 jaar 2,5 2,6 2,5

98 jaar 2,3 2,4 2,4

99 jaar 2,2 2,3 2,3











BB MRA

Drugs That Reduce Mortality in Heart 
Failure With Reduced Ejection Fraction

ACE-iARB

Drugs that inhibit the 
renin-angiotensin system 
have modest effects on 

survival

Based on results of SOLVD-Treatment, CHARM-Alternative,

COPERNICUS, MERIT-HF, CIBIS II, RALES and EMPHASIS-HF
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Welke cardiovasculaire medicatie kan ik voorschrijven bij patienten > 80 jaar ?



Problemen bij de ouderen: 

Waar is de evidence? 

Octogenarians ondervertegenwoordigd in clinical trials, gewoon extrapoleren?

Gevolg: ontbreken cardiovasculaire guidelines voor ouderen

Hogere kans op bijwerkingen , polyfarmacie

Veel ziekenhuisopnames  door medicatiereactie geinduceerd

Minder voorgeschreven dan gewenst



Landmark trials hartfalen



Welke medicatie in ieder geval liever niet ?



PIM’s (potentially inappropriate medication) cardiovasculair:







Onze casus gebruikt de volgende medicatie:

acenocoumarol 1 mg volgens afspraak, clopidogrel 75 mg 1dd1, bumetanide 1 mg 2dd2, 
spironolacton 12,5 mg 1dd1, metoprolol retard 50 mg 1dd2, entresto 24/26 mg 2dd1, 
promocard 30 mg 1dd2,pantoprazol 40 mg 1dd1, gliclazide 80 mg 1dd1, Renagel 800mg 
3dd1 , cholecalciferol 800IE 1dd1 

Acenocoumarol voor atriumfibrilleren 
boven de 80 jaar wie is er voor ??



Wie is er voor een NOAC ??



Antistolling bij ouderen met atriumfibrilleren







Ouderen:

Hogere risico’s voor CVA

Hogere risico’s voor bloedingen

Afwegen risico’s met 

Chadsvasc score

Bloedingsscore bijv HASBLED, CRUSADE

Vit K antagonisten



CHADS-VASC score: 

Maar weinig octogenarians in registry 
voor ontwikkeling CHADSVASC score















BAFTA trial: 973 Af patienten > 75 jaar: warfarine vs aspirine

Vit K antagonist veel betere risicoreductie op iCVA/SE RR 0,48, even groot bloedingsrisico

Cave lager doseren, bij ouderen langere duur als doorgeschoten inr voor normalisering



NOAC beter?

Alle subgroep leeftijd analyse zelfde resultaat als hoofdstudie
Maar dabi 110 kiezen, riva 15 bij eGFR < 50, Api 2,5mg 2dd, Edoxaban 30mg  bij eGFR < 50

Nierfunctie controle!!



Aspirine: 

- Primaire preventie:  meta analyse > 65 jaar 12% reductie MACE, meest door MI, 
absoluut verschil meer onder ouderen

JPPP trial 60-85 jaar 14464 met hypertensie, hyperchol of DM 100mg Asa vs placebo

Na 5 jaar niet significant verschil op PE ,CV dood, MI, CVA.

Wel halvering MI maar verdubbeling majeure bloedingen

- Secundaire preventie: 

- Bloedingsrisico 2-3 maal hoger dan bij jongere patienten, echter te verachten winst op 
coronaire events, iCVA veel groter

- - advies levenslange indicatie tenzij..

- Wel advies te combineren met PPI want 80% reductie van GI bloedingen hiermee



Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor:

Clopidogrel (CURE en PCI-CURE trial): 20% daling risico op CV dood, MI, CVA

Bloedingen verhoogd RR 1,38 alle subgroepen , ook ouderen

Prasugrel (TRITON-TIMI 38) Prasugrel vs Clopidogrel: 19% daling Prasugrel op MACE, 13% 
boven de 75 jaar slechts 6%, meer bloedingen Prasugrel, gecontraindiceerd bij eerder 
CVA/TIA, gezien dit aanbeveling liever niet > 75 jaar

Ticagrelor (PLATO, 18624 patienten): ticagrelor vs clopidogrel

15% > 75 jaar, HR 0,77 (9,8 vs 12,4% mortaliteit), geen verschil bloedingen, wel meer ICH

Cave bij verminderde nierfunctie, COPD of sinusknoopdysfunctie



Combinatie:

Triple therapie, VKA of NOAC met DAPT

Hoe lang

Bij wie

< 75 jaar al geaccepteerd, > 75 jaar te weinig evidence



Onze casus gebruikt de volgende medicatie:

acenocoumarol 1 mg volgens afspraak, clopidogrel 75 mg 1dd1, bumetanide 1 mg 2dd2, 
spironolacton 12,5 mg 1dd1, metoprolol retard 50 mg 1dd2, entresto 24/26 mg 2dd1, 
promocard 30 mg 1dd2,pantoprazol 40 mg 1dd1, gliclazide 80 mg 1dd1, Renagel 800mg 
3dd1 , cholecalciferol 800IE 1dd1 

Spironolacton bij deze patient??



NYHA III* or IV heart failure

LVEF ≤ ≤ ≤ ≤ 35%

ACE-I + loop diuretic ± digoxn

NYHA III* or IV heart failure

LVEF ≤ ≤ ≤ ≤ 35%

ACE-I + loop diuretic ± digoxn

Aldactone® 25 mg/day
(n = 822)

Aldactone® 25 mg/day
(n = 822)

Primary Endpoint

� Total mortality

Secondary Endpoint

� Cardiac mortality

� Cardiac hospitalization

� Cardiac mortality or cardiac hosptitalization

� Changes from baseline in NYHA classification

Primary Endpoint

� Total mortality

Secondary Endpoint

� Cardiac mortality

� Cardiac hospitalization

� Cardiac mortality or cardiac hosptitalization

� Changes from baseline in NYHA classification

Placebo
(n = 841)
Placebo
(n = 841)

Pitt et al, N Engl J Med, 1999.Pitt et al, N Engl J Med, 1999. *History of NYHA IV within 6 months before first dose*History of NYHA IV within 6 months before first dose

3 years3 years

RALES:  Study DesignRALES:  Study Design



RALES
All-Cause Mortality

RALES
All-Cause Mortality



RALES
Combined Endpoint of Cardiac 

Mortality or Cardiac Hospitalization

RALES
Combined Endpoint of Cardiac 

Mortality or Cardiac Hospitalization



Onze casus gebruikt de volgende medicatie:

acenocoumarol 1 mg volgens afspraak, clopidogrel 75 mg 1dd1, bumetanide 1 mg 2dd2, 
spironolacton 12,5 mg 1dd1, metoprolol retard 50 mg 1dd2, entresto 24/26 mg 2dd1, 
promocard 30 mg 1dd2,pantoprazol 40 mg 1dd1, gliclazide 80 mg 1dd1, Renagel 800mg 
3dd1 , cholecalciferol 800IE 1dd1 

Betablokkers??





CIBIS II, MERIT HF, COPERNICUS 30 % HF opname plus mortaliteits reductie op 
betablokker bij systolisch hartfalen, gemiddelde leeftijd echter 63 jaar , geen patienten met 
EF > 40%

SENIORS:  > 70 jaar, chronisch hartfalen met opname laatste jaar of LVEF < 35%, 
nebivolol 1,25mg target 10mg optitratie 2 weken (gemiddeld 7,7 mg)



HR 0,84, minder dan verwacht 
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Onze casus gebruikt de volgende medicatie:

acenocoumarol 1 mg volgens afspraak, clopidogrel 75 mg 1dd1, bumetanide 1 mg 2dd2, 
spironolacton 12,5 mg 1dd1, metoprolol retard 50 mg 1dd2, entresto 24/26 mg 2dd1, 
promocard 30 mg 1dd2,pantoprazol 40 mg 1dd1, gliclazide 80 mg 1dd1, Renagel 800mg 
3dd1 , cholecalciferol 800IE 1dd1 

Entresto??



Neprilysin Inhibition Potentiates Actions of Endogenous vasoactive 

Peptides That Counter Maladaptive Mechanisms in Heart Failure

Endogenous

vasoactive peptides

(natriuretic peptides, adrenomedullin,

bradykinin, substance P,calcitonin gene-related 

peptide)

Inactive metabolites

Neurohormonal activation

Vascular tone

Cardiac fibrosis, hypertrophy

Sodium retention

Neprilysin Neprilysin
inhibition



• NYHA class II-IV heart failure

• LV ejection fraction ≤ 40% � 35%

• BNP ≥ 150 (or NT-proBNP ≥ 600), but one-third lower if hospitalized for heart failure within 12 months

• Any use of ACE inhibitor or ARB, but able to tolerate stable dose equivalent to at least enalapril 10 mg daily 

for at least 4 weeks

• Guideline-recommended use of beta-blockers and mineralocorticoid receptor antagonists

• Systolic BP ≥ 95 mm Hg, eGFR ≥ 30 ml/min/1.73 m2 and serum K ≤ 5.4 mEq/L at randomization

PARADIGM-HF: Entry Criteria
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LCZ696
(n=4187)

HR = 0.80 (0.73-0.87)
P = 0.0000002

Number needed to treat = 21

PARADIGM-HF: Cardiovascular Death or Heart Failure Hospitalization (Primary Endpoint)



LCZ696 vs Enalapril on Primary Endpoint and on Cardiovascular Death, by Subgroups

Primary
endpoint

Cardiovascular
death



Conclusie:

Voor octogenarians veel te weinig evidence voor diverse cardiovasculaire medicatie

Trials zijn wel ongoing ook in NL!

Goede afweging maken voordelen risico’s 

Meer tijd maken voor ouderen




