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Voorwoord
Pulmonale Hypertensie, een verhoogde druk in de longslagaders, is een symptoom waarvan de
onderliggende oorzaak dient te worden opgespoord!
Er kan een grote diversiteit van aandoeningen aan ten grondslag liggen, met zeer verschillende
consequenties ten aanzien van behandeling en beloop.
Pulmonale Hypertensie op de kinderleeftijd betreft vaak Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH),
een progressieve en fatale longvaatziekte, die onbehandeld meestal binnen enkele jaren tot de
dood leidt.
Vroege opsporing en behandeling zijn hier van groot belang voor de prognose!
PAH kan onder andere optreden bij aangeboren hartafwijkingen, collageen- of bindweefselziekten,
leverziekten of metabole stoornissen, maar het kan ook idiopathisch zijn, dat wil zeggen zonder
aantoonbare geassocieerde aandoening. Daarnaast kunnen op de kinderleeftijd genetische
factoren, maar ook ontwikkeling- of aanlegstoornissen een rol spelen in het ontstaan en het beloop
van pulmonale hypertensie, wat de presentatie van pediatrische pulmonale hypertensie divers en
complex kan maken.
Gedurende de laatste 20 jaar is het inzicht in moleculaire en cellulaire processen, die een rol spelen
bij het ontstaan en de progressie van pulmonale hypertensie enorm toegenomen. En daarmee zijn
ook de behandelingsmogelijkheden voor PAH in slechts korte tijd spectaculair uitgebreid. Naast
calciumkanaal-blokkers voor een geselecteerde minderheid van de kinderen met PAH, zijn in de
afgelopen jaren prostacycline-analogen, endotheline-receptor antagonisten, 5-phosphodiesterase
remmers en recent een soluble guanylaat cyclase stimulator beschikbaar gekomen voor patiënten
met pulmonale hypertensie. Ook is meer inzicht ontstaan in de effectiviteit van verschillende
behandelstrategieën voor PAH, zoals de “goal-oriented treatment” strategie en zijn internationale
richtlijnen ontwikkeld.
Optimale diagnosestelling en behandeling vereisen multidisciplinaire expertise.
Er bestaat wereldwijd consensus dat gespecialiseerde expertisecentra nodig zijn om optimale zorg
voor patiënten met pulmonale hypertensie te leveren. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met
PAH. In Nederland wordt deze optimale zorg al jaren gegarandeerd, in de vorm van een
gestructureerd Landelijk Netwerk voor Pulmonale Hypertensie op de Kinderleeftijd. Binnen dit
netwerk zijn alle UMC’s vertegenwoordigd en worden specifieke diagnostiek, de initiatie van
therapie en gestandaardiseerde follow-up gecoördineerd vanuit één landelijk expertisecentrum: het
Beatrix Kinderziekenhuis/UMCGroningen. Sinds 2006 is de structuur van deze zorg vormgegeven
in de Standaard Diagnostiek en Behandeling van Pulmonale Hypertensie bij Kinderen.
Standaard Diagnostiek en Behandeling van Pulmonale Hypertensie bij Kinderen.
De vele ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden op het gebied van kinderen met
pulmonale hypertensie, hebben er toe geleid dat voor het eerst een pediatric Task Force
participeerde in het 4-jaarlijkse World Symposium on Pulmonary Hypertension, dat in 2013 voor de
5e maal plaatsvond, ditmaal in Nice (F). Hier werd een update van de pulmonale hypertensie
classificatie gepresenteerd, met daarin aanpassingen specifiek voor pediatrische ziektebeelden.
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Bovendien werd een internationale consensus bereikt over richtlijnen voor diagnostiek en
behandeling van pulmonale hypertensie op de kinderleeftijd.
Met gepaste trots presenteert de werkgroep van het Landelijk Netwerk voor Pulmonale Hypertensie
op de Kinderleeftijd hierbij een geheel vernieuwde Standaard Diagnostiek en Behandeling van
Pulmonale Hypertensie bij Kinderen, waarin het document van de internationale consensus samen
met de meest recente inzichten zijn verwerkt.
Ik hoop van harte dat deze vernieuwde Standaard zal bijdragen aan een verdere optimalisering van
de zorg voor kinderen met pulmonale hypertensie.
Prof. Dr. R.M.F. Berger
Groningen, September 2013
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Achtergrondinformatie
Pulmonale hypertensie (PH), een verhoogde bloeddruk in het longvaatbed, is een ernstig symptoom
dat kan voorkomen bij verschillende aandoeningen. De jaarlijkse incidentie van PH op de
kinderleeftijd is circa 64 gevallen per miljoen kinderen. De aandoeningen waarbij PH voorkomt,
worden volgens een internationale “klinische classificatie voor PH” ingedeeld in 5 verschillende
soorten PH (groep 1 tot 5 in de Nice classificatie, Bijlage II).
De eerste PH groep, Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH), neemt een bijzondere plaats in binnen
deze classificatie. PAH is een ernstige progressieve vaatziekte met een fatale afloop en gaat
gepaard met karakteristieke vaatwandafwijkingen. Op de kinderleeftijd kan PAH daarnaast echter
ook voorkomen als een passagère ofwel transiënte aandoening. Onder de transiënte PAH vallen
persisterende PH van de neonaat (PPHN) en vroege flow-geassocieerde PAH bij een congenitale
hartafwijking met een links-rechts shunt. Bij deze ziektebeelden kan op tijd ingrijpen (behandeling
van PPHN, respectievelijk vroege correctie van het hartdefect) het ontstaan van de progressieve
PAH voorkomen.
Progressieve PAH kan idiopathisch voorkomen (iPAH), erfelijk (HPAH) of geassocieerd met diverse
onderliggende aandoeningen, zoals congenitale hartdefecten (PAH-CHD). De karakteristieke
vaatwandafwijkingen van PAH zijn progressief en leiden tot een verhoogde pulmonale
vaatweerstand en bloeddruk. Dit vormt een verhoogde belasting voor de rechter ventrikel, welke
leidt tot rechterventrikelhypertrofie en uiteindelijk tot rechterventrikelfalen en de dood.
Naast PAH komt PH ten gevolge van longziekten en/of hypoxie (groep 3 van de klinische
classificatie) op de kinderleeftijd veel voor. Bij deze patiënten leiden hypoxische vasoconstrictie,
weefselstress ten gevolge van hyperinflatie, inflammatie en het verlies van capillairen tot een
verhoogde pulmonale vaatweerstand en pulmonaal arteriële druk. Twee hieraan gerelateerde,
relatief “nieuwe” ziektebeelden binnen groep 3 PH zijn (1) PH ten gevolge van bronchopulmonale
dysplasie en (2) PH geassocieerd met congenitale hernia diaphragmatica. Door continue
verbeteringen in de neonatale zorg, neemt het aantal patiënten in deze groepen toe. De precieze
incidentie en prevalentie van beide beelden zijn echter nog onbekend. Ook is nog onvoldoende
duidelijk wat de pathogenese van de PH bij deze kinderen is en dus binnen welke groep in de
klinische PH classificatie deze patiënten het beste kunnen worden ingedeeld. In de nieuwe klinische
classificatie (Nice 2013) worden deze beide beelden ingedeeld bij groep 3 PH.
Presentatie
PH kan zich presenteren op alle leeftijden. Onder kinderen is iPAH het meest voorkomende
ziektebeeld (46%), gevolgd door PAH-CHD (37%) en PH ten gevolge van longziekten (13%). PAH
ten gevolge van connective tissue disease (PAH-CTD, 3%) en chronisch trombo-embolische ziekte
(CTEPH, 2%) komen bij kinderen minder vaak voor.
De symptomatologie van PAH is leeftijdsafhankelijk en aspecifiek. Het meest voorkomende
presenterende symptoom van PAH onder kinderen is dyspneu d’effort (97%), gevolgd door syncope
(30-31%), verminderd inspanningsvermogen (31%), dyspneu in rust (14%) en pijn op de borst (7%).
In ca. 16% van de kinderen met iPAH wordt een onderliggende erfelijke BMPR2-genmutatie
gevonden. PH komt daarnaast op de kinderleeftijd regelmatig voor in combinatie met syndromale
afwijkingen (43%), waarvan het downsyndroom de meest voorkomende afwijking is. Dit suggereert
dat er nog niet ontdekte genetische mutaties bestaan die geassocieerd zijn met PH. Een grondige
9
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familie-anamnese gericht op het familiaal voorkomen van PH is daarom van wezenlijk belang voor
alle patiënten.
Door de aspecifieke presentatie wordt de diagnose PH over het algemeen pas laat gesteld. Een
groot deel van de kinderen presenteert zich daardoor in een reeds gevorderd stadium van de
ziekte, met een WHO functionele klasse van III of IV. De prognose van deze patiënten is slecht (zie
verder) en er zijn aanwijzingen dat juist vroege behandeling met de bestaande PAH-gerichte
medicatie deze prognose verbetert. Dit onderstreept het belang van vroege herkenning van het
ziektebeeld in deze patiëntengroep. Adequate screening op PH bij risicogroepen en aandoeningen
die met PH geassocieerd zijn, is daarom essentieel.
Diagnostiek
De diagnostiek van PH vindt plaats in een aantal stappen. Wanneer een patiënt verdacht wordt van
PH (bijv. op grond van anamnese of symptomen) wordt deze verdenking gestaafd met behulp van
aanvullend, niet invasief onderzoek (ECG en echocardiografie). Ook wanneer iemand in een
risicogroep voor PH valt (op basis van een geassocieerde ziekte, positieve familie-anamnese,
genetische mutatie of syndroom) vindt screening op PH plaats met behulp van deze onderzoeken.
Wanneer deze eerste diagnostische stap PH niet uitsluit, wordt (in afweging van de sterkte van de
verdenking of de grootte van het risico) een diagnostisch traject gestart gericht op zowel het
bevestigen van de diagnose als het juist classificeren van het ziektebeeld. De bevestiging van de
diagnose vindt altijd plaats door middel van een hartcatheterisatie met acute vasodilatatie testen.
PH wordt geclassificeerd naar de onderliggende aandoening die de PH verklaart. Pas na
redelijkerwijze uitsluiting van alle mogelijke geassocieerde aandoeningen, wordt de diagnose iPAH
gesteld. De juiste classificatie van PH is van groot belang, omdat de prognose en behandeling sterk
afhankelijk zijn van de PH-subklasse. Vanwege het ontbreken van diagnostische richtlijnen voor
pediatrische PH, zijn gespecialiseerde kennis en ervaring essentieel in dit diagnostisch proces.
Behandeling en prognose
In de afgelopen tientallen jaren zijn onder volwassen patiënten veel studies verricht naar de
behandeling van PAH. Gecontroleerde trials bij kinderen met PAH ontbreken en er is slechts een
beperkt aantal observationele klinische studies gepubliceerd. Dit maakt een evidence-based
behandeling van PAH op de kinderleeftijd moeilijk. De behandeling van pediatrische PAH is
complex. Recent maakte, voor de eerste maal, een pediatrische werkgroep deel uit van het “World
Symposium on Pulmonary Hypertension” (Nice 2013). Dit heeft geleid tot een internationale
aanbeveling voor diagnostiek en behandeling van pediatrische PAH. Vanwege het zeldzame
voorkomen, de complexiteit van het ziektebeeld en de juiste diagnosticering, en de noodzaak tot
geïndividualiseerde behandeling, blijft concentratie van ervaring onmisbaar voor optimale zorg voor
deze patiënten.
De behandeling van PAH bestaat uit ondersteunende therapie (anticoagulantia, diuretica, zuurstof)
en specifieke PAH-gerichte medicatie. Deze specifieke PAH-gerichte medicatie bestaat uit een
zogenaamde “eerste generatie” en een “tweede generatie”. De eerste generatie bestaat uit
calciumkanaal-blokkers. Calciumkanaal-blokkers zijn alleen effectief in zogeheten responders op
acute pulmonale vasodilatatie testen. Zij verlagen de pulmonale vaatweerstand door middel van
vasodilatatie als gevolg van smooth muscle relaxatie. De “tweede generatie” specifieke PAHgerichte medicatie bestaat uit geneesmiddelen die ingrijpen op ziektespecifieke pathways die
10
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verantwoordelijk zijn voor vasoconstrictie en proliferatieve vaatwandafwijkingen. Onder deze
middelen vallen de prostanoïden (prostacycline-analogen: epoprostenol, treprostinil, iloprost),
endothelinereceptorantagonisten (bosentan, ambrisentan, macitentan) en phosphodiesterase-5
inhibitoren (sildenafil, tadalafil). Wanneer de medicamenteuze behandeling faalt, zal (hart-)
longtransplantatie worden overwogen.
De geschatte onbehandelde overleving van kinderen met iPAH is 0,8 jaar. Sinds de
beschikbaarheid van de tweede generatie geneesmiddelen is de overleving verbeterd: 1, 3 en 5jaar overleving van 93%, 83%, respectievelijk 66%. Hierbij lijken prevalente patiënten echter een
betere overleving te hebben dan incidente patiënten. Bovendien blijkt de klinische verbetering die
een middel op korte termijn geeft, op langere termijn vaak weer af te nemen. Een “agressieve”
behandelstrategie van PAH op de kinderleeftijd met vroegtijdige combinatie-therapie lijkt op grond
van de beschikbare gegevens gerechtvaardigd.
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Landelijk Netwerk voor Pulmonale Hypertensie op de Kinderleeftijd
Het landelijk netwerk voor pulmonale hypertensie op de kinderleeftijd is een samenwerkingsverband
tussen de tien Nederlandse kindercardiologische centra: 9 netwerkcentra en 1 expertisecentrum.
Het expertisecentrum fungeert als nationaal expertisecentrum en verwijscentrum voor pulmonale
hypertensie op de kinderleeftijd.
9 Netwerkcentra:
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Leiden
Maastricht
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht
Veldhoven

AMC, Emma Kinderziekenhuis
VUMC
Haga, Juliana Kinderziekenhuis
LUMC, Willem-Alexander KZ
Maastricht UMC+
UMC St Radboud
EMCR, Sophia Kinderziekenhuis
UMCU, Wilhelmina Kinderziekenhuis
Maxima Medisch Centrum

1 Expertisecentrum:
Groningen

UMCG, Beatrix Kinderziekenhuis

Informatieplatform
Het landelijk netwerk voor pulmonale hypertensie op de kinderleeftijd biedt een platform voor
informatie en educatie op het gebied van pulmonale hypertensie op de kinderleeftijd. Zij brengt
informatie voor kinderen, ouders en professionals samen op haar internetsite: www.KinderPH.nl.
Zorgprofessionals vinden op deze internetsite de huidige standaard voor pulmonale hypertensie op
de kinderleeftijd, updates van deze richtlijn, een diagnostische checklist, achtergrondinformatie en
aanvullende behandelprotocollen.
Daarnaast is op deze internetsite patiënteninformatie te vinden, specifiek gericht op kinderen,
jongeren en ouders.
www.KinderPH.nl

12
11

Standaard pulmonale hypertensie op de kinderleeftijd
In deze standaard onderscheiden we verschillende fasen van diagnostiek en behandeling bij
pulmonale hypertensie (PH) op de kinderleeftijd, waarbij tevens aangegeven wordt op welke locatie
(netwerkcentrum, expertisecentrum) deze diagnostiek of behandeling dient plaats te vinden.
Verschillende symptomen, aandoeningen, syndromen of familiehistorie kunnen aanleiding geven tot
een verdenking op PH (1). Bij verdenking op PH zal onderzoek plaatsvinden dat het vermoeden op
PH (hoge druk in de a. pulmonalis) bevestigt of uitsluit (2). Wanneer dit onderzoek en/of de
symptomatologie deze verdenking bevestigt, dan wordt een patiënt verwezen naar een van de
netwerkcentra of het expertisecentrum van het netwerk voor PH op de kinderleeftijd. In de
netwerkcentra en/of het expertisecentrum zal aanvullende diagnostiek ter classificatie van de PH
worden verricht (3). Uiteindelijk dient de diagnose PH altijd bevestigd te worden door een
hartcatheterisatie in het expertisecentrum (4). Pas hierna wordt de behandeling in het
expertisecentrum geïnitieerd (5) met vervolgens gestandaardiseerde follow-up in samenwerking
tussen netwerk- en expertisecentrum, welke wordt gecoördineerd vanuit het expertisecentrum (6).
Bij een verdenking op PH die kan worden geclassificeerd in de groepen 1, 4 of 5 van de Niceclassificatie wordt een patiënt standaard verwezen naar het expertisecentrum, UMCG. Bij een PH
classificatie in groep 2 of 3, bepaalt het netwerkcentrum of verwijzing naar het expertisecentrum
wenselijk is.
De bevestiging van de diagnose en initiatie van de PAH-gerichte behandeling vinden altijd in het
expertisecentrum plaats. Overleg met het expertisecentrum is in iedere fase van de diagnostiek en
behandeling mogelijk.
Overzicht fasen diagnostiek en behandeling

Locatie*

1.

Klinische verdenking pulmonale hypertensie

A of B of C

2.

Detectie van pulmonale hypertensie

B of C

3.

Diagnostiek en klinische classificatie van pulmonale hypertensie

B of C

4.

Bevestiging diagnose d.m.v. hartcatheterisatie

C

5.

Initiatie therapie

C

6.

Gestandaardiseerde follow-up

C en B

* Locaties, kleur correspondeert met sectie in de standaard
A) Verwijzend ziekenhuis: buiten het ‘Netwerk voor Pulmonale Hypertensie op de Kinderleeftijd’
B) Netwerkcentrum:
een van de 9 netwerkcentra
C) Expertisecentrum:
Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG
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Stroomdiagram diagnostiek en behandeling pulmonale hypertensie op de kinderleeftijd
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Verwijzing van patiënten in het netwerk
Om de vertraging tussen presentatie, diagnose en behandeling zoveel mogelijk te voorkomen is
vroege verwijzing van patiënten verdacht voor PH naar een PH netwerkcentrum of het
expertisecentrum, en patiënten verdacht voor PAH naar het expertisecentrum noodzakelijk.

Een patiënt bij wie klinische verdenking op PH bestaat of die op PH gescreend moet worden omdat
zij tot een risicogroep behoort (zie p. 16), wordt verwezen naar een netwerkcentrum of naar het
expertisecentrum. Wanneer er een verdenking bestaat op PH op basis van Nice PH-classificatie
groep 1, 4 of 5, wordt standaard verwezen naar het expertisecentrum, UMCG. De bevestigende
hartcatheterisatie (HC) en de initiatie van de therapie vinden plaats in het UMCG.
Voor de andere diagnosen geldt dat verwijzing naar het expertisecentrum, indien gewenst, mogelijk
is. Overleg met het expertisecentrum is in alle fasen van de diagnostiek en behandeling mogelijk.
Gedurende het diagnostische proces, wordt aanbevolen bijgevoegde checklist (Bijlage I, p. 33,
tevens www.KinderPH.nl) in te vullen en bij verwijzing mee te zenden.
Verwijzing van een patiënt naar een netwerkcentrum of het expertisecentrum kan plaatsvinden door
contact op te nemen met de contactpersoon van het centrum (zie p 4).
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A. Richtlijn Verwijzend Ziekenhuis
1. Klinische verdenking Pulmonale Hypertensie
De symptomen en lichamelijke kenmerken van pulmonale hypertensie (PH) op de kinderleeftijd
zijn aspecifiek. Dyspneu, verminderde inspanningstolerantie en syncope zijn de meest
voorkomende klachten. Het voorkomen van deze klachten, zonder aanwijsbare oorzaak leidt
tot verdenking op PH, zeker als een patiënt in een risicogroep zit.
Screening op pulmonale hypertensie.
Vanwege de aspecifieke presentatie en daaruit volgende late herkenning van PH bij kinderen,
wordt screening op PH aangeraden bij kinderen met op epidemiologische gronden een
verhoogd risico op P(A)H (risicogroepen). Een screening bestaat uit de onderzoeken die
plaatsvinden bij de detectie van PH: ECG, echocardiografie en X-thorax. Er bestaan nog geen
algemeen geaccepteerde richtlijnen die aangeven hoe vaak en wanneer patiënten uit deze
risicogroepen gescreend dienen te worden.
Wij adviseren minimaal een eenmalig screeningsonderzoek en laagdrempelige herhaling
indien de kliniek daar aanleiding toe geeft.
1.1 Risicogroepen
Voorgeschiedenis en geassocieerde aandoeningen
 Longembolie
 Persisterende PH van de pasgeborene
 Congenitale hartafwijkingen met links – rechts shunt
 Ventriculo-atriale drains
 Obstructief slaap apneu syndroom
 Chronisch trombo-embolische ziekte
 Portale hypertensie
 Bindweefselziekte / auto-immuunziekten (connective tissue disease)
 Bronchopulmonale dysplasie
 Congenitale hernia diaphragmatica
 HIV
Syndromen / Genmutaties
 Downsyndroom
 BMPR2 genmutatie
 ALK-1 genmutatie
 Endoglin genmutatie (HHT)
 SMAD-family pathway mutations






Caveolin-1 mutatie
Cobalamine C deficiëntie
Small patella syndrome / TBX4-mutatie
Specifieke metabole ziekten

Familie
 Eerste graad familielid met een erfelijke (heritable) pulmonale arteriële hypertensie
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1.2 Symptomen
De belangrijkste presenterende symptomen zijn (percentage iPAH-patiënten):
 Dyspneu bij inspanning (98%)
 Failure to thrive
 Dyspneu in rust (14%)
 Cyanose
 Verminderd inspanningsvermogen (31%)
 Hartkloppingen
 Syncope (30%)
 Perifeer oedeem
 Pijn op de borst (7%)
 Clubbing
 Tachypneu
 Vermoeidheid
 Convulsie
1.3 Lichamelijk onderzoek
Auscultatie:
 Luide S2 (tweede harttoon; door krachtige sluiting pulmonaalklep bij verhoogde druk)
 Diastolisch lekgeruis (pulmonalis insufficiëntie)
 Holosystolisch geruis (tricuspidalis insufficiëntie)
 Mid systolisch ejectiegeruis (turbulente transvalvulaire pulmonaal flow)
Andere lichamelijke afwijkingen:
 Snelle pols en ademhaling
 Palpabele rechterventrikelimpuls (hypertrofisch rechter ventrikel)
 Tekenen van rechterventrikelfalen (in laat stadium PH):
- Verwijde v. jugularis, verhoogde centraal veneuze druk
- Hepatomegalie
- Ascites
- Perifeer oedeem
- Koude extremiteiten
 Aanwijzingen voor onderliggend lijden:
- Thoraxvorm
- Cyanose, clubbing
- Obesitas, kyphoscoliose, vergrote tonsillen
- Huid- en gewrichtsafwijkingen passend bij auto-immuun aandoeningen
1.4 Overigen
Verdenking op PH kan tevens ontstaan als een toevalsbevinding bij een ECG, thoraxfoto of
echocardiografisch onderzoek, dat werd verricht in het kader van een ander ziektebeeld (zie p.
18-19).
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B. Richtlijn Netwerkcentrum
Patiënten komen het netwerkcentrum binnen vanuit een verwijzend ziekenhuis, of als nieuwe
patiënt. In beide gevallen heeft het de voorkeur eerst de reeds bekende informatie (Risicogroepen,
Symptomen en Lichamelijk onderzoek, p.16-17) te controleren en waar nodig aan te vullen. Het
wordt aanbevolen hierbij de checklist (p33, tevens www.KinderPH.nl) te gebruiken. Hierna vindt het
onderzoek plaats ter detectie van PH.
Dit onderzoek (ECG, X-thorax, echocardiografie) geeft een sterke aanwijzing over de aanwezigheid
of afwezigheid van PH. Echter om de diagnose te bevestigen is altijd nadere diagnostiek,
waaronder een hartcatheterisatie nodig.

2. Detectie Pulmonale Hypertensie
2.1 Controle reeds bekende informatie
Er wordt gecheckt (checklist, bijlage I p. 33, tevens www.KinderPH.nl):
 Is de informatie uit de ‘richtlijn verwijzend ziekenhuis’ (p 16-17) bekend/volledig?
 Zijn onderzoeken (ECG / X-thorax) reeds verricht?
Ontbrekende informatie wordt aangevuld. De X-thorax en het ECG hoeven alleen uitgevoerd te
worden indien nog niet verricht of niet volledig. Echocardiografie wordt altijd verricht (of
herhaald) in het netwerkcentrum.
2.2 ECG
Afwijkingen mogelijk wijzend op PH:
 Rechterasdeviatie
 Tekenen van rechter ventrikel overbelasting
 Tekenen van rechterventrikelhypertrofie
 Tekenen van rechteratriumhypertrofie en -dilatatie
N.B. Een normaal ECG sluit PH en ernstige hemodynamische afwijkingen niet uit.
2.3 X-thorax
Afwijkingen mogelijk wijzend op PH:
 Verwijde hilus
 Verstrijken arteria pulmonalis segment
 Centrale verwijding pulmonaal arteriële takken
 Vermindering van perifere longvaattekening (pruning)
 Rechter atrium en ventrikel vergroting (gevorderde stadia PH)
N.B. De afwijkingen op een thoraxfoto zijn niet rechtstreeks gecorreleerd met ernst van de PH.
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2.4 Echocardiografie
Transthoracale echocardiografie is een belangrijke screeningstool voor het bestaan van een
verhoogde pulmonalis druk (PH) en eventuele secundaire veranderingen (bijv. RVH, IVSbeweging). Het geeft tegelijkertijd mogelijkheden de onderliggende oorzaak van PH te
onderzoeken (zie p. 21).
Aanwijzingen verhoogde druk in a. pulmonalis
 Schatting van de systolische pulmonalis druk (sPAP):
door meting RVSP (rechter ventrikel systolische druk) m.b.v. TI Vmax en de formule van
Bernouilli: RVSP = 4Vmax2 + rechter atrium druk (geschat of aangenomen).
 Andere tekenen van PH:
- Verhoogde pulmonalis regurgitatie snelheid
- Verkorte rechter ventrikel ejectie acceleratietijd
- Afwijkende dimensie en functie rechter ventrikel
- Afwijkende rechter/ linker ventrikel verhouding
- Afwijking vorm en beweging interventriculaire septum
 Bij uitsluiting van rechter ventrikel uitstroombaan obstructie of pulmonaaltakstenosen
Echografische screening PH:
 PH onwaarschijnlijk
- TI Vmax ≤ 2,8 m/s, sPAP ≤ 36 mmHg, geen andere tekenen PH
 PH mogelijk
- TI Vmax ≤ 2,8 m/s, sPAP ≤ 36 mmHg, wél andere tekenen PH
- TI Vmax 2,9 – 3,4 m/s, sPAP 37-50 mmHg, met of zonder andere tekenen PH
 PH waarschijnlijk
- TI Vmax > 3,4 m/s, sPAP > 50 mmHg, met of zonder andere tekenen PH
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3. Diagnostiek en klinische classificatie pulmonale hypertensie
Onderstaand schema geeft een suggestie voor het standaard verloop van de klinische classificatie
van PH. Afhankelijk van de onderliggende aandoeningen en leeftijd van de patiënt zal hier op
individuele basis van worden afgeweken.

Met toestemming overgenomen en bewerkt van Prog Pediatr Cardiol. 2009 December;27(1):4–11
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3.

Diagnostiek en klinische classificatie pulmonale hypertensie
Het natuurlijke beloop en de vereiste behandeling van PH is sterk afhankelijk van de
subklasse. Een juiste classificatie is daarom van groot belang.
De classificatie valt uiteen in onderzoeken die standaard worden uitgevoerd bij een
onvoldoende verklaarde PH en onderzoeken die op indicatie plaatsvinden.
De diagnose idiopatische PAH wordt alleen gesteld na uitsluiting van alle mogelijke
onderliggende aandoeningen.

3.1

Standaard aanvullende diagnostiek bij PH

3.1.1 Controle reeds bekende informatie
Er wordt gecheckt (checklist, bijlage I p. 33, tevens www.KinderPH.nl):
 Is de informatie uit de ‘richtlijn verwijzend ziekenhuis’ (p 16-17) bekend/volledig?
 Wat zijn de bevindingen bij ECG, X-thorax en Echocardiografie (p 18-19)
Ontbrekende informatie wordt aangevuld. Onderstaande onderzoeken hoeven alleen
uitgevoerd te worden indien nog niet verricht of niet op alle punten volledig.
3.1.2 Bloedonderzoek en bloedgasanalyse
 Bloedbeeld
- Hb, Ht, Trombocyten, Leukocyten, Differentiatie
 Chemie
- Natrium, Kalium, Ureum, Kreatinine
 Leverfunctie
- ASAT, ALAT, Alk. Fosf, γGT, LDH, Bilirubine, Totaal eiwit
 Schildklierfunctie
- TSH, Vrij T4
 Auto-immuun screening - ANA(pakket)
 Uitgebreid stollingsonderzoek:
PT, Factor II, V, VII, VIII, Von Willebrand, Proteïne C en S
Antifosfolipiden screening: lupus anticoagulans, anticardiolipine
 HIV serologie
 Bloedgas en zuur-base evenwicht.
3.1.3 Echocardiografie
Echocardiografie geeft vaststelling of uitsluiting van cardiale afwijkingen:
 Linkszijdige hartafwijkingen (groep 2)
Linkerventrikeldysfunctie
Mitraalklepafwijkingen
Longvene-obstructie
 Vaststelling intracardiale shunts (PAH-CHD)
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3.1.4 X-thorax
 Aanwijzingen voor onderliggende longziekten en –afwijkingen (groep 3)
Hyperinflatie
- bij obstructieve longaandoeningen
Kyphose
- bij restrictieve longaandoeningen
Pleura effusie - bij PVH, PVOD, PCH, zie Bijlage II
Interstitiële longaandoeningen
 Aanwijzingen voor CTEPH:
Asymmetrische verwijding centrale pulmonaal arteriën
3.1.5 Screenende nachtelijke O2 saturatie meting
Screenende nachtelijke O2 meting geeft aanwijzing voor slaap apneu of hypopneu
 Indien afwijkend: indicatie voor polysomnografie met arteriële bloedgas analyse [3.2.3]
3.1.6 Longfunctie onderzoek inclusief CO diffusie (als leeftijd dit toelaat)
Ter vaststelling of uitsluiting van met PH geassocieerde longziekten (luchtweg of
parenchym) en/of hypoxie
 Bepaling obstructieve of restrictieve longfunctie
 Bij idiopathische PAH is vaak sprake van licht tot matig verminderde diffusiecapaciteit,
bij PVOD nogal eens uitgesproken verminderde diffusiecapaciteit
3.1.7 Echo abdomen
Doel:
Vaststellen of uitsluiten van levercirrose en/of portale hypertensie
3.1.8

(Ventilatie –) Perfusie scan
Ter vaststelling of uitsluiting van trombo-embolische ziekten (CTEPH).
CTEPH is een potentieel te genezen oorzaak voor PH. Kenmerkend voor CTEPH zijn één of
meer perfusie defecten van longsegment formaat.
 Scan niet afwijkend: zeer waarschijnlijk geen CTEPH, geen aanvullende diagnostiek
 Scan afwijkend: indicatie voor pulmonalis angiografie en/of (HR)CT
Als alternatief voor een (V)P scan is een (HR)CT te overwegen, mits minimaal 64-slice.

3.2. Op indicatie aanvullende diagnostiek
3.2.1

Indicatie: Verdenking op PH geassocieerd met trombo-embolische ziekte.
Pulmonalis angiografie / HRCT minimaal 64-slice
Doel:
Bevestiging diagnose en accurate detectie van meer distale obstructies in
pulmonaal arteriën veroorzaakt door trombo-embolische ziekten.
Identificatie van patiënten die in aanmerking komen voor endarteriëctomie
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3.2.2 Indicatie: Onbegrepen anemie of afkomst uit gebieden waar Hb afwijkingen endemisch zijn
Aanvullend bloedonderzoek
 Hb electroforese
3.2.3

Indicatie: Afwijkende screenende nachtelijke O2 metingen of anamnestisch en klinisch
sterke verdenking op slaap-apneu. [3.1.5].
Polysomnografie met bloedgasanalyse
Doel:
Vaststellen of uitsluiten van slaap apneus, hypoventilatie, obstructieve apneu en/of
nachtelijke desaturaties

3.3

Conclusie aanvullende diagnostiek
Op basis van de verrichtte aanvullende diagnostiek kan een diagnose volgens de klinische
classificatie voor PH (Nice 2013) worden gesteld. Op grond hiervan wordt besloten tot
verwijzing van een patiënt naar het expertisecentrum.
Er kan ook reeds in een eerdere diagnostische fase besloten worden om een patiënt naar
het expertisecentrum te verwijzen, bijvoorbeeld bij sterke verdenking op PAH, omdat daarbij
vroege behandeling geïndiceerd is.
Verwijzing op basis van Klinische classificatie (Nice 2013):
Klasse 1, 4 en 5: Standaard verwijzing naar het UMCG (expertisecentrum) voor een
bevestigende hartcatheterisatie.
Klasse 2 en 3: Indien gewenst verwijzing naar het UMCG (expertisecentrum).
[Zie: ‘Verwijzing van patiënten in het netwerk’, p 15]
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C. Richtlijn Expertisecentrum - UMCG
In het UMCG vindt de bevestiging van de diagnose plaats en wordt zo nodig de classificering
afgerond. Dit gebeurt binnen een multidisciplinair team van specialisten die bij de patiënt worden
betrokken. Aansluitend wordt in het UMCG, indien geïndiceerd, de therapie gestart en de follow-up
gecoördineerd.
4.
4.1

Bevestiging diagnose (hartcatheterisatie) en afronden classificatie
Controle reeds bekende informatie
Er wordt gecheckt (checklist, bijlage I p. 33, tevens www.KinderPH.nl):
 Is de informatie uit de ‘richtlijn verwijzend ziekenhuis’ (p 16-17) bekend/volledig?
 Is de informatie uit de ‘richtlijn netwerkcentrum’ (p 18-23) bekend en volledig?
o Wat zijn de bevindingen bij ECG, X-thorax en Echocardiografie (p 18-19)
o Wat zijn de bevindingen bij standaard en geïndiceerde aanvullende
diagnostiek? (p20-23)
Ontbrekende informatie dient te worden aangevuld.

4.2

Vaststellen van uitgangssituatie ziekte-ernst
Om de uitgangssituatie van de ziekte-ernst vast te leggen wordt een WHO functionele
klasse bepaald en worden bloedonderzoek, een 6 minuten looptest en een echocardiografie
verricht, zoals beschreven op pagina 32.

4.3

Diagnostiek en behandeling in multidisciplinair team PH op de kinderleeftijd

4.3.1 Vast multidisciplinair team van specialisten
Kindercardiologie
Hoofdbehandelaar, coördinatie diagnostiek en behandeling.
Kinderlonggeneeskunde
Uitsluiten / bevestigen pulmonale problematiek.
Kinderreumatologie
Uitsluiten / bevestigen systemische auto-immuunziekte, pulmonale vasculitiden.
(Klinische) Genetica
 Klinisch genetisch onderzoek
 Genetisch laboratorium diagnostiek:
Genmutaties: BMPR2, ALK-1, Endoglin, TBX4, SMAD-family, Caveolin-1.
Whole genome array (in het UMCG).
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4.3.2 Consulten op indicatie
Kindernefrologie
Bij aanwijzingen nierfunctie stoornissen / renale micro trombo-embolische angiopathie
(aHUS)
Metabole ziekten
Bij aanwijzingen metabole afwijkingen (cobalamine C deficiëntie, mitochondriale afwijkingen
etc.)
(Kinder-)Transplantatieteam
Bij overweging/indicatie long- of hart/longtransplantatie
4.3.3 Medische / patiëntgebonden ondersteuning
Verpleegkundig specialist PH
Diëtiek
Kinder-Fysiotherapie
Educatieve dienst

– Coördinatie en optimalisatie zorg, follow up

– Optimaliseren voeding en groei
– Begeleiding/advisering inspanning/sportactiviteiten
– Begeleiding/advisering school en opleiding kinderen
met PAH
Pedagogisch medewerker
– Begeleiding ziekte en invasieve therapie
Medisch maatschappelijk werk – Ondersteuning patiënt en ouders
Netwerkcoördinator
– Datamanagement, coördinator landelijke werkgroep PH
op de kinderleeftijd
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4.4

Bevestiging diagnose d.m.v. hartcatheterisatie

Hartcatheterisatie (HC) met acute pulmonale vasodilatatietesten is een invasieve ingreep onder
algehele anesthesie in een relatieve hoogrisico populatie. Om deze risico’s te reduceren en de
informatie verkregen uit dit onderzoek te optimaliseren, dient deze HC dan ook gestandaardiseerd
en onder begeleiding van een PH-expertiseteam (kindercardioloog, thorax-anesthesist, HCverpleegkundigen, meetdeskundigen) te worden verricht in het expertisecentrum, UMCG.
Een HC wordt verricht bij patiënten:
 bij wie het vermoeden bestaat op PH klinische classificatie (Nice) groepen 1, 4 en 5.
 die behandeld zullen worden met vasodilatatoren of antiproliferatieve medicatie.
Indicaties voor (herhaalde) HC in het expertisecentrum:
1. Bevestiging van de diagnose PH en uitsluiting van pulmonaal veneuze hypertensie
2. Vastleggen baseline hemodynamiek, vóór start therapie
3. Klinische achteruitgang
4. Bepaling van therapiekeuze, behandeleffecten en bijstellen therapie
5. Detectie van vroege ziekte progressie
6. Aanmelding voor longtransplantatie
7. Bepaling van de ernst en prognose van het ziektebeeld
Ad (1)
De volgende definities van PH en PAH worden gehanteerd:
PH:
mPAP ≥ 25 mmHg in rust

PAH:
mPAP ≥ 25 mmHg in rust
mPCWP ≤ 15 mmHg
PVRi
> 3 WU.m2

Ad (2)
De baseline metingen voor start therapie omvat volledige evaluatie van systeem- en pulmonale
hemodynamiek.
Ad (3)
Klinische achteruitgang wordt door middel van hemodynamische metingen geobjectiveerd.
Ad (4) en (7)
Meting van cardiac index, mRAP, mPAP, PVRi, pulmonale arteriële compliantie en de acute
respons op vasodilatatie testen geven een indicatie van de ernst en prognose van het ziektebeeld.
Hemodynamische metingen bepalen tevens de therapiekeuze doordat zij deel uitmaken van de
risico-inschatting voor behandeling en de vooraf gestelde behandeldoelen (p. 29).
Afkortingen:
mRAP mean Right Atrial Pressure
mPCWP mean Pulmonary Capillary Wedge Pressure

PVR(i) Pulmonary Vascular Resistance (index)
mPAP mean Pulmonary Arterial Pressure
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5.

Initiatie therapie en bijbehorende follow-up onderzoeken

5.1 Stroomschema behandeling PAH (1)

Overgenomen en bewerkt van 5th World Symposium on Pulmonary Hypertension, Pediatric Task
Force, Chairman Dunbar D Ivy, Nice February 2013.
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(1) Bovenstaand schema geeft een richtlijn voor het verloop van de behandeling van PAH.
Behandeling van kinderen met PH is voornamelijk expertise-based. De behandeling vindt
plaats met behulp van een geïndividualiseerd behandelplan, gebaseerd op bovenstaand
stroomschema. Er zijn geen internationaal erkende behandel richtlijnen voor kinderen met PH
beschikbaar. Het hiernaast weergegeven behandelschema komt voort uit The Pediatric Task
Force of the 5th World Symposium on Pulmonary Hypertension, Nice 2013. Dit schema is
echter beperkt evidence-based. Om deze reden is voorzichtigheid geboden bij het toepassen
van deze behandelrichtlijnen. Voldoende ervaring met de patiëntengroep, kinderen met PH,
blijft daarom van groot belang voor een succesvolle behandeling.
(2) Ondersteunende therapie wordt op indicatie gegeven. De algemene maatregelen bij PH zijn
beperkt evidence-based. De adviezen die voor volwassen patiënten worden voorgesteld zijn in
principe ook voor kinderen van toepassing: (1) voorkom zwangerschap; (2) immunisatie
influenza, RSV en pneumokokken; (3) psychosociale ondersteuning; (4) begeleiding
fysiotherapie; (5) voorkom excessieve lichamelijke activiteit. In het expertisecentrum krijgen
kinderen met PAH psychosociale en fysiotherapeutische begeleiding. Additionele immunisatie
wordt op indicatie verricht.
(3) Hartcatheterisatie (HC) met acute pulmonale vasodilatatietesten is een invasieve ingreep
onder algehele anesthesie in een relatief hoog-risico populatie. Om deze risico’s te reduceren
en de informatie verkregen uit dit onderzoek te optimaliseren, dient deze HC dan ook
gestandaardiseerd en onder begeleiding van een PH-expertise team (kindercardioloog, thoraxanesthesist, HC-verpleegkundigen, meetdeskundigen) te worden verricht in het
expertisecentrum, UMCG. Acute vasodilatatietesten dienen te worden uitgevoerd bij alle PAHpatiënten.
(4) Er zijn in het verleden verschillende criteria geweest om een acute respons vast te stellen. In
de huidige richtlijnen worden de volgende criteria gehanteerd:
Acute pulmonale vasodilatatietesten dienen uitgevoerd te worden met geïnhaleerde NO,
eventueel in combinatie met 100% zuurstof. Een acute respons wordt gedefinieerd als:
 vermindering van mPAP ≥ 10 mmHg
 tot een mPAP ≤ 40 mmHg
 met een verhoogde of gelijk blijvende cardiac output
Als er sprake is van een positieve respons, kan een behandeling met calciumkanaal-blokkers
(CCB) geïndiceerd zijn, echter deze beslissing dient slechts genomen te worden in het
perspectief van het gehele ziektebeeld, inclusief PH-classificatie en klinisch beeld.
(5) De definitie van een lange termijn respons op behandeling met calciumkanaal-blokkers (CCB)
is: Een patiënt is na enkele maanden behandeling met CCB in WHO-klasse I of II met bijna
normale hemodynamiek. Omdat een acute respons op vasodilatatie testen geen lange termijn
respons garandeert en patiënten in de loop van de tijd acute respons kunnen verliezen, is het
van groot belang deze patiëntengroep intensief te monitoren en laagdrempelig opnieuw te
catheteriseren.
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(6) Op basis van gestandaardiseerde onderzoeken (sectie 6 van deze standaard) wordt bepaald
of een patiënt in de lagere of hogere risicogroep hoort. Dit gebeurt aan de hand van de voor
kinderen met PAH vastgestelde behandeldoelen (onderstaande tabel). Deze risico-inschatting
bepaalt de initiële behandeling van een patiënt.
Behandeldoelen voor PAH bij kinderen
Lager risico
Klinische parameter
Nee
Klinische tekenen rechterventrikelfalen
Nee
Progressie van symptomen
Nee
Syncope
Groei
I-II
WHO functionele klasse (WHO_FC)
Minimaal verhoogd

Serum BNP / NT-proBNP

CI > 3.0 L/min/m2
mPAP/mSAP < 0.75
Acute respons

Hemodynamiek

Echocardiografie
Stabiel > 450 m

Hoger risico
Ja
Ja
Ja
Failure to thrive
III-IV
Significant verhoogd,
stijgend
CI < 2.5 L/min/m2
mPAP/mSAP > 0.75
of stijgend
mRAP > 10 mmHg
PVRi > 20 WU.m2
Ernstige RV dysfunctie
Pericardeffusie

6 minuten looptest
≤ 350 m of dalend
(als > 7 jaar en ontwikkeling adequaat)
Overgenomen en bewerkt van 5th World Symposium on Pulmonary Hypertension, Pediatric
Task Force, Chairman Dunbar D Ivy, Nice February 2013.
(7) Non-responders in de lagere risicogroep worden initieel behandeld met bosentan en/of
sildenafil.

(8) Er zijn belangrijke aanwijzingen dat een vroege start met combinatie-therapie gunstig is voor
de prognose van kinderen met PAH. Daarom wordt altijd in een vroeg stadium van de
behandeling combinatie-therapie overwogen. Met name wanneer snelle ziekteprogressie wordt
waargenomen is combinatie-therapie geïndiceerd.
(9) Patiënten in de hogere risicogroep en WHO-FC IV worden initieel behandeld met een
intraveneus of subcutaan toegediend prostacycline derivaat. Bij patiënten in de hogere
risicogroep met WHO-FC III kan combinatie-therapie met orale middelen worden overwogen.
(10) Patiënten worden elke 3-6 maanden gezien tijdens follow-up bezoeken. Tijdens deze
bezoeken worden een aantal gestandaardiseerde parameters voor ziekte-ernst bepaald.
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Het effect van de behandeling wordt beoordeeld aan de hand van vooraf gestelde
behandeldoelen op basis van deze parameters. Hiervoor wordt dezelfde tabel gebruikt als bij
de risico-inschatting voor de initiële therapie. Wanneer een behandeldoel niet wordt bereikt,
een patiënt onvoldoende klinische vooruitgang laat zien of wanneer een patiënt klinisch
verslechtert, dan wordt de behandeling geïntensiveerd hetzij door middel van dosisophoging of
door middel van “add-on therapie” ofwel combinatie-therapie. De bovenstaande tabel geeft de
behandeldoelen bij PH op de kinderleeftijd weer (streven naar laag risico) en is leidend in het
vaststellen van de therapie-intensiteit. Voor de inschatting van ziekte-ernst en behandeleffect
gaat men niet uit van een enkele parameter, maar altijd een combinatie van de verschillende
parameters.
(11) Wanneer ondanks adequate maximale therapie onvoldoende klinische verbetering of klinische
verslechtering optreedt, komt een patiënt in aanmerking voor ballon atrioseptostomie (BAS)
en/of longtransplantatie. Echter, patiënt dient reeds in een eerder stadium voor deze
behandelopties aangemeld en gescreend te worden.
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5.2
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Richtlijn initiatie en evaluatie therapie

6. Gestandaardiseerde Follow-up

Doel: - inschatting ziekte-ernst, ziekteprogressie en prognose
- beoordeling effect behandeling en basis voor behandelbeslissingen
De follow-up onderzoeken worden altijd uitgevoerd:
 Op reguliere basis (à 3-6 maanden)
 Voor de start van (elke nieuwe) therapie (baseline)
 Bij elk follow-up bezoek in een netwerkcentrum of het UMCG.

6.1

Follow-up onderzoeken netwerkcentra en expertisecentrum:

6.1.1 Bepaling WHO functionele klasse
 Zie bijlage III (p. 34) voor WHO functionele classificatie van patiënten met PH
6.1.2 Lichamelijk onderzoek
 Hartfrequentie, bloeddruk, transcutane zuurstof saturatie
 Tekenen van rechterventrikelfalen: hepatomegalie, perifeer oedeem, verhoogde CVD,
ascites, koude extremiteiten
 Tanner stadia puberteitsontwikkeling
6.1.3 Bloedonderzoek
 Kreatinine, Urinezuur
 NT-ProBNP, troponine
 Bij gebruik van een ERA (bosentan): Hb, ASAT, ALAT, bilirubine, γ-GT, alkalisch
fosfatase
6.2

Follow-up onderzoeken in het expertisecentrum, UMCG:

6.2.1 Echocardiografie
Volgens echo-protocol in het expertisecentrum ter evaluatie klinisch bruikbare echografische
parameters in de follow up van kinderen met PAH.
6.2.2 6 minuten looptest
Gestandaardiseerde looptest (volgens ATS-richtlijnen, aangepast voor kinderen)
 6 minuten loopafstand (belangrijke outcome meting)
 Borg score (meting subjectieve dyspneu beleving tijdens test)
 Hartfrequentie en transcutane saturatie voor, tijdens en in herstelfase van de test
6.2.3 Follow-up Hartcatheterisatie
Wordt alleen in het expertisecentrum, UMCG, uitgevoerd:
 Ter evaluatie effect behandeling
 Ter ondersteuning therapiekeuze
 Herevaluatie hemodynamiek bij achteruitgang PH
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Bijlage I
Checklist Diagnostiek en Klinische Classificatie
Checklist ingevuld meezenden bij verwijzing naar het expertisecentrum.
Elektronische invulversie en printversie te downloaden op www.KinderPH.nl
1 Klinische verdenking PH
1.1 Risicogroepen
1.2 Symptomen
1.3 Lichamelijk onderzoek
1.4 Overigen
2 Detectie pulmonale hypertensie
2.1 Controle voorgaande stappen
2.2 ECG
2.3 X-Thorax
2.4 Echocardiografie
3 Diagnostiek en klinische classificatie
3.1 Standaard aanvullende diagnostiek
3.1.1 Controle voorgaande stappen
3.1.2 Bloedonderzoek
3.1.3 Echocardiografie
3.1.4 X-thorax
3.1.5 Nachtelijke O2-sat
3.1.6 Longfunctie onderzoek (en CO-diff)
3.1.7 Echo abdomen
3.1.8 VP-scan
3.2 Aanvullend op indicatie
3.2.1 PA-angio / HRCT (64slides)
3.2.2 Aanvullend bloedonderzoek
3.2.3 Polysomnografie
4 Bevestiging diagnose UMCG
4.1 Controle voorgaande stappen
4.2 Multidisciplinair team
4.2.1 Vast team specialisten
4.2.2 Consulten op indicatie
4.2.3 Medisch ondersteunend
4.3 Hartcatheterisatie; bevestiging diagnose
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Bijlage II
Clinical Classification of Pulmonary Hypertension (Nice 2013)
1. Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)
1.1.
Idiopathic PAH (iPAH)
1.2.
Heritable PAH (HPAH)
1.2.1.
BMPR2 mutation
ALK1, endoglin, SMAD9, CAV1, or KCNK3 mutation
1.2.2.
1.2.3.
Unknown mutation
1.3.
Drugs and toxins induced
Associated with
1.4.
1.4.1.
Connective tissue disease (PAH-CTD)
1.4.2.
HIV Infection (PAH-HIV)
1.4.3.
Portal hypertension
1.4.4.
Congenital heart diseases (PAH-CHD)
1.4.5.
Schistosomiasis
1’ Pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) and/or pulmonary capillary hemangiomatosis (PCH)
1’’ Persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN)
2. Pulmonary hypertension due to left heart disease
2.1.
Left ventricular systolic dysfunction
2.2.
Left ventricular diastolic dysfunction
2.3.
Valvular disease
2.4
Congenital / acquired left heart inflow / outflow tract obstruction
3. Pulmonary hypertension due to lung disease and / or hypoxia
3.1.
Chronic obstructive pulmonary disease
3.2.
Interstitial lung disease
3.3.
Other pulmonary disease with mixed restrictive and obstructive pattern
3.4.
Sleep-disordered breathing
3.5.
Alveolar hypoventilation disorders
3.6.
Chronic exposure to high altitude
3.7.
Developmental lung diseases
3.7.1
Congenital diaphragmatic hernia
3.7.2
Bronchopulmonary dysplasia
4. Chronic tromboembolic pulmonary hypertension (PH-CTE)
5. Pulmonary hypertension with unclear or multifactorial mechanisms
5.1.
Hematologic disorders: chronic haemolytic anaemia, myeloproliferative disorders, splenectomy
5.2.
Systemic disorders: sarcoidosis, pulmonary Langerhans cell histiocytosis,
lymphangioleiomyomatosis, neurofibromatosis, vasculitis
5.3.
Metabolic disorders: glycogen storage disease, Gaucher disease, thyroid disorders
5.4.
Others: Segmental PAH, tumoral obstruction, fibrosing mediastinitis, chronic renal failure
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Bijlage III
WHO functionele classificatie
WHO I

- Geen beperking in gewone dagelijkse lichamelijke activiteit
- Gewone lichamelijke activiteit* veroorzaakt géén toename van klachten‡

WHO II

- Milde beperking in lichamelijke activiteiten
- Geen klachten in rust
- Gewone lichamelijke activiteit* veroorzaakt toename van klachten‡

WHO III

- Duidelijke beperking in lichamelijke activiteit
- Geen klachten in rust
- Minder dan gewone lichamelijke activiteit* veroorzaakt toename van klachten‡

WHO IV

- Onvermogen lichamelijke activiteit* te verrichten
- Mogelijk tekenen van rechts decompensatie
- Dyspnoe en/of vermoeidheid mogelijk in rust aanwezig en toename van klachten‡
bij geringe inspanning
- (onverklaarde) syncope

* Lichamelijke activiteit bepaald afhankelijk van leeftijd:
Zuigelingen:
voeding, fles drinken
Peuters en kleuters: meekomen op crèche, peuterspeelzaal of school
Oudere kinderen:
lichamelijke activiteiten als rennen, traplopen, fietsen, sport, gymnastiek
op school
‡Klachten:

dyspneu, vermoeidheid, pijn op de borst of presyncope, klam/zweterigheid

WHO: World Health Organisation
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