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…een koffer…

KOFFER A KOFFER B



Compliance
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mate waarin voorwerp in staat is om volume op te nemen

zonder grote drukveranderingen
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…een tent…

TENT A TENT B
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tijd tijd

normale τ
25-40 ms

abnormale τ
>40 ms



Diastolische functie

relaxatie compliance belasting, druk

VULLING



Definities



Systole en diastole

https://www.slideshare.net/puneet_20a/cardiac-cyclen



Normale diastolische functie
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suctie effect!
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Disfunctie en hartfalen
diastolische disfunctie

abnormale mechanische diastolische
eigenschappen van de linker ventrikel voor wat 
betreft:

• relaxatie

• compliance
• vulling

diastolisch hartfalen

diastolische disfunctie in aanwezigheid van

• symptomen en tekens van hartfalen

• normale ejectiefractie

leidend tot verhoogde

vullingsdrukken



LV vullingsdrukken
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Nagueh – Eur Heart J 2016; 17: 1321-1360



LV vullingsdrukken
(verhoogde)
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Stadia van disfunctie
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Otto – The practice of clinical echocardiography



LV vullingsdrukken

normaal graad I graad II graad III

LV relaxatie ℕ   

linkeratriumdruk ℕ ℕ /   

E/A ratio ≥0,8 ≤0,8 0,8-2,0 ≥2

gemiddelde E/e’ <10 <10 10-14 >14

maximale TR snelheid <2,8 <2,8 >2,8 >2,8

geïndexeerd LA volume ℕ ℕ /   

Nagueh – Eur Heart J 2016; 17: 1321-1360



Praktijk
… MAAR EERST EEN MENTIMETER POLL



Echo en diastology
• klinische gegevens

o medische voorgeschiedenis

o hartritme, bloeddruk

• 2D en Doppler

o hypertrofie, GLS

o LA dilatatie, IAS, linkerhartoor

• overlap

o gezond / diastolische disfunctie

o leeftijdsgebonden verandering

▪ vertraagde relaxatie (E/A ratio, e’)

▪ niet bij: E/e’, effect Valsalva, Ar-A duur, pulmonale hypertensie

 minstens 2 afwijkende indices om diagnose te stellen

Kijk naar de patiënt!

http://www.fredsullivan.com/uncategorized/look-at-the-patient-who-has-time-for-that/



Normale LVEF
E/e’ >15(s) >13(l) >14

E’ cm/s <7(s) <10(l)

LA volume ml/m2 >34

TR snelheid m/s >2,8

normale
functie

niet te
bepalen

diastolische
disfunctie

<50% (1)
positief

50% (2)
positief

>50% (≥3)
positief

structuur LV/LA
GLS

stap 2
gradering

Nagueh – Eur Heart J 2016; 17: 1321-1360



E/A

≤0.8 0.8 – 2 ≥2

E/e’ >14

LA volume ml/m2 >34

TR snelheid m/s >2,8

E

≤50

>50

graad I graad IIIgraad IIn.t.b.

≥2

negatief

≥2

positief

PuV / GLS verhoogde LAP

géén atriumfibrillatie / mitraliskleplijden / LBTB / pacing

S/D <1

nL LAP

Nagueh – Eur Heart J 2016; 17: 1321-1360



Het echorapport
inhoud

1. linkerventrikelrelaxatie

2. linkerventrikelvullingsdruk

3. gradering diastolische disfunctie

4. vergelijking met voorgaande onderzoeken

voorbeeld

o normale diastolische functie

o graad I (gestoorde LV relaxatie), normale LAP

o graad II (pseudonormalisatie), verhoogde LAP

o graad III (restrictie), ernstig verhoogde LAP

o diastolische functie niet te bepalen



Stappenplan

1. Kijk naar de patiënt!

2. Is er diastolische disfunctie?
▪ vertraagde relaxatie

▪ verminderde compliance

▪ verhoogde vullingsdrukken

3. Wat zijn de vullingsdrukken?

4. Wat je niet weet, weet je niet!



Einde
DANK VOOR UW AANDACHT!


