
Pulmonale hypertensie 
Rens van de weyer

Cardioloog-intensivist

Elkerliekziekenhuis



Definitie pulmonale hypertensie











Casus

• 38-jarige man

• Blanco voorgeschiedenis

• Dyspnoe sedert drie dragen en progressief slechter

• MAP:45mmHg, HF:120 re/eq, S1S2, souffles niet te beoordelen, CVD ↑↑, 
vesiculair ademgeruis

• PH 7.34/co2 30/Pao2 60 met 15 l nrm/ lactaat 6  





Behandelopties

• Systemische trombolyse

• Katheter geleide trombolyse

• Percutane mechanische trombectomie

• Chirurgische trombectomie





Casus

• Patiënt krijgt alteplase 100mg in 2 uur; gevolgd door een precutane
trombectomie

• De oxygenatie verbetert en de dyspnoe neemt af

• De urineoutput is <20cc/uur

• Lactaat stijgt door naar 8

Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?



Rechter ventrikel falen



Normale rechterventrikel



Preload veranderingen



Afterload veranderingen







Behandeling

• Vochtbeleid op basis van echocardiografie

• Verhoog diastolische bloeddruk zonder tachycardie of pulmonale 
hypertensie te vereergeren

• Verhoog rechter kamer contractiliteit

• Verlaag afterload rechter kamer



Volume therapie

• Hoogst onwaarschijnlijk dat volumetherapie het HMV vergroot bij 
evident rechter kamer falen – vloeistof verwijdering vaak effectief

• Dynamische voorspellers vloeistof responsiviteit werken niet

• Bepaal effect van vloeistof door RV/LV ratio, septum

verplaatsing, T3 insufficiëntie en HMV te meten

• Use passive leg raising and reverse Trendelenburg



Echocardiografie





Casus

• Excentriciteit index (S) 1.42

• Excentriciteit index (D) 1.21

• Delta EI=21

• TI 3m/sec

Geen effect vullen



Vasopressie



Noradrenaline



Vasopressine beter?



Vasopressine en PHT



Afterloadreductie rechterkamer

• Intraveneuze vasodilatatie niet aanbevolen

• Inhalatie vaarverwijders: NO, prostacycline



NO of prostacycline inhalatie?



Verhogen contractiliteit

• Fosfodiësterase 3 remmers (milrinone, enoximone),

levosimendan, dobutamine

• Complexe effecten op RV contractiliteit, LV systolische

functie, PVR, septum verplaatsing en coronairebloedstroom

• Herhaalde metingen van TAPSE, RV:LV ratio en excentriciteit index, 
HMV



Casus

• Langzame vocht verwijdering (≈ 500 cc/dag) met CVVH

• Vasopressine 0.03 E/min (RR ≈ 100/70)

• Milrinone 0.25 μg/kg/min

• Laag Tv ventilatie (5 mL/kg), PEEP 8 cm H2O, normale PaO2 en PaCO2

• Langzaam herstel en IC ontslag na 34 dagen



Nieuwe casus

• 38-jarige man

• Blanco voorgeschiedenis

• Dyspnoe sedert drie dragen en progressief slechter

• MAP:45mmHg, HF:120 re/eq, S1S2, souffles niet te beoordelen, CVD 
↑↑, vesiculair ademgeruis





Casus

• Echocardiogram:

• Echter; toenemend respiratoir in nood

Wat nu?



Casus

• Intubatie zeer hoog risico

• Overweeg VA-ecmo





Beademen bij rechter ventrikel falen

• Zorg voor adequaat FRC (PEEP) en beperk teugvolume

• Voorkom hypercapnie (> 50 mm Hg)

• Voorkom hypoxische pulmonale vasoconstrictie

• Gebruik echocardiografie om ideale instelling te verkrijgen



Conclusie

• Rechter ventrikel heeft normaal een lage CVD (0) en is zeer afterload 
gevoelig maar minder preload gevoelig

• Echocardiografie is een goede manier om beloop van RV falen te 
vervolgen

• Rechter ventrikel falen wordt gekenmerkt door septumverplaatsing, 
RV ischemie en T3 insufficiëntie met als gevolg een afname in RV 
slagvolume

• Vloeistof restrictie, afterload reductie en verbeteren van RV 
contractiliteit vormen de basis van de behandeling


