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Dyspnoe en Cardiorespiratoire revalidatie

▪ Inleiding

▪ Ergospirometrie

▪ Differentieel diagnose a.h.v. ergospirometrie

▪ Cardiorespiratoire revalidatie
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Inleiding: dyspnoe

▪ Zeer frequent symptoom

▪ Al dan niet aanwezigheid van ziekte

▪ Netto resultaat van multipele aandoeningen

▪ Anamnese moeilijk en zeer uiteenlopend, belangrijke 
subjectieve verschillen
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Pathofysiologie dyspnoe
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Orgaansysteem Acuut chronisch

cardiovasculair ALO, acuut 
kleplijden, AMI, 
tamponade

HF, angor, 
constrictieve
pericarditis

respiratoir PE,pneumothorax, 
ARDS, anafylaxie…

COPD, astma, 
pleurauitstorting, 
slaapapnoe

GI/hepatisch Acuut leverfalen 
(metabole acidose)

Ascites, 
pleurauitstorting, 
portaalhypertensie

renaal ANI (metabole 
acidose)

Pleura-
pericarduitstorting

hematologisch hemoragie anemie

neuromusculair Trauma N. Frenicus, 
hoge cervicale 
ruggemerglaesie

Centraal apnoe, 
myasthenia G., 
deconditionering, 



Richard V. Milani. Circulation. Cardiopulmonary Exercise Testing, Volume: 110, Issue: 4, 
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Cardiopulmonary Exercise Testing: CPET
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▪ CP fitness VO2 ml/kg/min of METS (1MET =3,5 
ml/kg/min)

▪ Efficaciteit na interventie

▪ Veiligheid nagaan voor zware fysieke arbeid/werk- of 
vrijetijdsgebonden activiteiten

▪ Voorschrift voor veilige/effectieve oefeningen

▪ Prognose verhelderen via risicostratificatie

▪ Uitwerken kortademigheid

Doel CPET: evaluatie van:
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▪ Onstabiele angor/recente significante ∆ECG

▪ Ongecontroleerde atriale / ventriculaire aritmie

▪ Acuut congestief hartfalen

▪ Ernstige aortaklepstenose

▪ Acute infectie

▪ Totaal AV blok zonder PM

▪ Actieve myo- en pericarditis

Contraïndicaties CPET
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Fiets versus loopband
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▪ Hemodynamica: hartfrequentie, sys/diast BD,

▪ Limiterende klinische tekens

▪ Geassocieerde ∆ECG

o Niet interpreteerbaar: digitalis, LBTB,WPW, gestoorde 
rustrepolarisatie

o Variabelen die ST segment beïnvloeden: anemie, 
mitralisklepprolaps, diuretica, oestrogeen therapie

Informatie van een CPET
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▪ VE, VO2, VCO2…

o Extra informatie omtrent alle systemen die een rol spelen in 
O2 transport vanuit de lucht naar de mitochondriën en het 
verbruik van O2 tijdens de inspanningstest

o Protocol:

+ Stapsgewijze stijging van de weerstand (incremental)

+ Geleidelijk (ramping)

+ Ideale test duurt 8 à 12 min inspanning

Informatie CPET
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▪ Exercise tidal volume – flow volume loop

o figuur

Parameters van de CPET
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▪ VO2 max – VO2 peak, % predicted (geslacht, gewicht, 
leeftijd): gouden standaard voor objectieve meting 
van functionele beperkingen

▪ VO2= cardiac output x (Cart O2-Cven O2)

▪ VCO2

Parameters CPET
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▪ Wanneer is een test maximaal?

o VO2 en/of hartfrequentie stijgen niet verder bij oplopende 
inspanningscapaciteit

o VCO2/VO2 ≥1,1-1,15

o Na de inspanning [lactaat] ≥8 mmol/dl

o Rating of Perceived Exertion (RPE) ≥8 (op een Borg schaal 
van 10)

o Pt ziet er uitgeput uit

o Gouden standaard: VO2 bereikt een plateaufase

parameters
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▪ Breathing reserve: 

▪ BR=MVV (max. voluntary ventilation l/min)-VE bij 
max. inspanning

▪ BR%= MVV-VE bij max inspanning/MVV

▪ MVV is gedaald bij restrictieve en obstructieve 
longaandoeningen

▪ Meting: max. ademhaling gedurende 12-15 seconden 
of afgeleid van de FEV1: FEV1x40

parameters
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VO2 – VCO2 - AT
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▪ Steady  state VO2 blijft onder de VT1

▪ [lact] komt niet boven de rustwaarde: 1-2 mmol/l

▪ VO2 steady state wordt snel bereikt bij goed getrainde 
personen en is vertraagd bij ouderen, chron. zieken, 
langdurig inactieven

▪ Goed getolereerd, langdurig vol te houden

Lichte tot matige intensiteitsoefeningen

<Auteur> 17



18

▪ Werkbelasting ligt boven de AT1 en kritische belasting

▪ Kritische belasting= hoogste intensiteit die men 
langdurig kan aanhouden met stabiele VO2 en 
lactaatspiegel

o 60à70% van de piekbelasting

o 70à80% van de piek hartfrequentie tijdens inspanningstest

Matig tot hoog-intensiteitsoefeningen
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▪ Werkbelasting boven de kritische belasting met 
bereiken van een VO2 peak zonder steady state

▪ Zuur-base balans is verstoord

▪ Lactaatspiegel blijft stijgen tot einde inspanning

▪ Fosfocreatinespiegel blijft stijgen

▪ pH bereikt geen steady state

▪ 3-20 min vol te houden

▪ Kan enkel voor intervaltraining

Hoge tot zeer hoge intensiteitsoefeningen
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▪ Voorschrift te baseren op

o % piek hartfrequentie (formule van Karvonen)

o % piek belasting

o Borg schaal

Ergospirometrie niet voorhanden

<Auteur> 20



21

▪ Intensiteit rond de VT1

o +/- 50% van de VO2 max

o +/- 60% van de max. heart rate

o +/- 50% van de HRR

vuistregels
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Borg Schaal
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inspanningsintolerantie
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▪ 2020 ESC guidelines on sports cardiology and exercise
in patients with cardiovasculair disease

▪ European Heart Journal (2020) 00, 1-80

▪ Rationale: beweging en systematisch trainen op 
regelmatige basis, is een hoeksteen in de behandeling 
voor pt’en met CVD, geassocieerd met zowel CV als 
all-cause mortality

Cardiopulmonale revalidatie
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▪ Balans tussen voordelen en klein risico op SCD

▪ Weinig evidence-base, guidelines voornamelijk 
gebaseerd op de wijsheid en de ervaring van de 
consensus groep

Cardiopulmonaire revalidatie
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▪ CV screening aangewezen vooraleer te starten met 
intensieve sportactiviteiten

▪ Discussie omtrent screening van jonge atleten

▪ Screeningprogramma’s af te stellen op de doelgroep

o Jonge atleten: CMP, structurele en electrische stoornissen 
opsporen

o Oudere sporters: coronair lijden is het grootste risico

o Gekend cardiaal lijden: post-infarct, kleplijden, chirurgie, 
myocarditis….

Risicostratificatie
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▪ Veilig en sterk aanbevolen

▪ Krachttraining voorkomt of keert spieratrofie om

▪ Verbetering inspanningstolerantie, QOL, all-cause en 
HF-specifieke mortaliteit en hospitalisaties

▪ Steeds CPET en globale cardiale evaluatie

▪ Intensiteit gradueel opbouwen: <40%VO2peak, 
gradueel tot 50-70%, zo mogelijk tot 85% 

▪ Ademhalingsoefeningen voor de meest 
gedeconditioneerden

Revalidatie bij hartfalen
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▪ Start low

▪ Go slow

▪ Evalueer steeds het globaal risico (echo, CPET, 
kliniek…)

Revalidatie bij kleplijden
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Do’s en dont’s
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Dyspnoe kliniek:
a breath of fresh air

Dr. Riet Dierckx

Hartcentrum OLV Aalst

29/09/2020



Inleiding

• Subjectieve gewaarwording van ademhalingsproblemen, weinig 
specifiek en moeilijk objectiveerbaar

• Prevalentie:

– 50%  bij patienten opgenomen in tertiaire centra

– 25% in ambulante setting

• Spectrum van cardiovasculaire, pulmonale en neuromusculaire 
oorzaken

→ complexe diagnostiek bij patienten met meerdere comorbiditeiten

• 15% van gevallen van chronische dyspnoe (> 1 maand): oorzaak 
onbekend



“Patients with dyspnea have a wide range of underlying diagnoses; a narrow
subspecialty focus is likely to be less succesful than a broader multidisciplinary

perspective.”

“Only in 39% of the patients there was concordance between the probable 
diagnosis on referral and the final diagnosis after thorough examination.”

Pratter MR et al. . An algorithmic approach to chronic dyspnea. Resp Med 2011.
Nielsen LS et al. The yield of a diagnostic hospital dyspnea clinic for the primary health care section. J Intern Med 2001. 



‘How it is’

• Verwijzing naar specialist 

• Bij onduidelijke diagnostiek 
doorverwijzing naar ander 
specialisme

• Suboptimale interdisciplinaire 
communicatie 

→ tijdverlies, kost en frustratie

‘How it should be’

• Geintegreerde raadpleging

• Multidisciplinaire approach

• Efficient gebruik van middelen

• Snelle en correcte diagnose



‘Het is het 

hart’

‘Het zijn de 

longen’

pneumoloogcardioloog



Cooper University Hospital

Pratter MR et al. Resp Med 2010.

- Algoritme voor aanpak chronische 

dyspnoe

- Uitgaand van dienst Pneumologie

- Geen echte multidisciplinaire aanpak

45/123 38/123 39/123



• Respiratoire diagnosen

– O.a. obstructief longlijden (37%),  
interstitieel longlijden (8%), andere 
(emfyseem, PHT,   maligniteit, kyfo-
scoliose, …, 7%)

• Cardiovasculaire diagnosen

– O.a. hartfalen (6%), kleplijden (3%), 
andere (anemie, chronotrope 
insufficientie, perifeer vaatlijden, …, 
8%)



Ryan JJ et al. The Dyspnea Clinic. Circulation 2018.

University of Utah – Brigham and Women’s Hospital Boston



• Model Utah:

– Samenwerking tussen (minstens) cardioloog en pneumoloog volgens  
‘MOC’ principe, ev. bijkomende input van neuroloog, hematoloog, 
reumatoloog en/of psychiater

• Model Boston:

– Raadpleging door cardioloog én pneumoloog, met input van andere 
deelspecialismen

– Wekelijkse casusbespreking

– Kern programma: invasieve spiro-ergometrie



Huang W. et al. Eur J Prev Cardiol 2017.

Model Boston



Leiden dyspnoe kliniek

Van Rietbroek M et al. The integrated dyspnea clinic: an evaluation of efficiency. Int J Integrated Care 2018.  

Bijkomend – op indicatie:

CT thorax

V-Q scan

Bronchoscopie

Holter

Coronaire CT of katheterisatie

Polysomnografie

…

*

*





• Oorzaken dyspnoe :

– 48% cardiovasculair

• Angor, chronotrope incompetentie, aritmie, kleplijden, hartfalen, ..

– 44% pulmonaal

• COPD, asthma, OSAS, interstitieel longlijden, …

– 48% ‘non-pathologische diagnosen’

• Deconditionering, obesitas, hyperventilatie

– 3% maligniteit

– 9% ‘andere’

– 19% geen verklaring





1ste visite: - Labo (incl PBO, biochemie, D-dimeren, NTproBNP, TSH, 
ijzerstatus)

- Transthoracale echocardiografie
- Fietsproef
- Longfunctie
- RX thorax

Diagnose 
duidelijk Diagnose 

onduidelijk

Follow-up via gepast 
specialisme

- Spiro-ergometrie
- Zo pulmonaal beperkt: beeldvorming 

thorax (HRCT/CT/VQ)
- Zo cardiaal beperkt: invasieve 

diagnostiek (incl. hemodynamica)

MOC pneumo/cardio

Voorstel dyspnoe kliniek OLV



Set-up dyspnoe kliniek OLV Aalst

• Who? Patienten met dyspnoe van onduidelijke origine 
– de novo probleem

– niet verklaarbare verergering van klachten bij patienten met een pulmonale of 
cardiale voorgeschiedenis

• Why? Efficientere aanpak (tijd, kosten, diagnostiek)

• How?
– Uniform raadplegingsverslag  met aandacht voor noodzakelijke gegevens uit 

o.a. anamnese en ‘fase 1’ onderzoeken

– MOC 1x per 2 weken

– Spiro-ergometrie en invasieve hemodynamische testing (HFpEF)



VO2 = CO x arterioveneus O2-verschil

Voordeel spiro-ergometrie

Cave: HFpEF
Pulmonale hypertensie



Invasief hemodynamisch onderzoek

• In rust:

– Intracardiale drukken

– Hartdebiet

– Zuurstof saturatie (gemengd veneus, ev. zuurstofsprong)

– Beoordeling pulmonale hypertensie

• Stresstest:

– 500 cc fysiologisch over 5 à 10 minuten

– Handgrip oefeningen



Nut invasieve hemodynamische stresstest

• Gerichte diagnostiek:

– Inspanningsgeïnduceerde PAH

• Normale hemodynamica in rust!

• Mean AP > 30 mmHg, maximum PVR > 120 

– Inspanningsgeïnduceerd HFpEF

• Mean AP > 25 mmHg, PCW > 20-25 mmHg, PVR < 120

– Preload beperking van inspanning

• Mean AP < 25 mmHg, RA < 8 mmHg, PVR < 120, VO2 max < 80%



Pieske et al. Eur Heart J 2019; 40: 3297-3317. 



HFA-PEFF score

Pieske et al. Eur Heart J 2019; 40: 3297-3317. 



Dyspnoe kliniek OLV Aalst

• November 2019 – augustus 2020: 19 dossiers

Mannen (n= 6) Vrouwen (n=13)

Leeftijd (jr) 69,6 67,9

BMI (kg/m2) 31,1 30,3

LVEF (%) 54,7 56,1

NTproBNP (ng/L) 352 333,1

GFR (ml/min) 59,6 62,6



▪Onderzoeken
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Niet-invasieve stresstest

Spiro-ergometrie

(HR)CT thorax

Coronarografie

Rechter hartkatheterisatie

Volumebelasting/handgrip
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12
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<= 3
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▪Aantal bijkomende onderzoeken (excl. labo, RX en EKG)



• HFA-PEFF score
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+ Andere: o.a. anemie, hyperventilatie, extrinsieke allergische alveolitis, OSAS

▪Diagnosen

4

5

4

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Asthma/COPD

HFpEF

Deconditionering

Obesitas

Vaak combinatie!



Casus 1: Man, 73 jaar

• Voorgeschiedenis
– Obesitas
– Diabetes
– 1994: Longembolen, postoperatief
– 2015: Diagnose multipel myeloom IgG Kappa, waarvoor Thalidomide, 

Dexamethasone en Velcade
– 2016: Start Revlimid
– 2016: Start Endoxan
– 2017: Longembolen
– 2018: Diagnose van ernstig obstructief OSAS waarvoor CPAP.
– 2019: Coronarografie: normale vullingsdrukken (volumebelasting negatief). 

Significant letsel thv proximale RCA, niet-significant letsel thv proximale LAD; PCI 
proximale RCA.

– 09/08/2019: Diagnose van progressieve transfusie-afhankelijke anemie en oplopend 
paraproteine. Start Daratumumab – Velcade – Dexamethasone.

– 14/09/2019: Pneumonie waarvoor behandeling met Augmentin IV.



Casus 1: Man, 73 jaar

• Raadpleging cardiologie 18/12/2019

– Dyspnoe ++, geen effect van eerdere PCI

– Geen orthopnoe, geen oedemen

– Geen specifieke respiratoire klachten

– Gebruikt CPAP opnieuw correct

– Medicatie: Burinex en Aldactone, Metformax, Lixiana, Clopidogrel, 
Atorvastatine, Pantomed

– Klinisch onderzoek: BMI 34, RR 120/80, GEEN tekenen van 
decompensatie



Casus 1: Man, 73 jaar

• EKG

– Sinusritme,  89/min, normale as, geen tekenen van ischemie.

• Transthoracale echocardiografie

– Indruk van licht verminderde LV (slechte beeldkwaliteit)

– Licht diastolische dysfunctie.

– Indruk geen belangrijk kleplijden

– RV druk 27 mmHg, geen gestuwde levervenen.





Casus 1: Man, 73 jaar

• Quid?
– Obesitas?

– Anemie?

– CTEPH? Andere pulmonale origine?

– Toch coronair? (cave LAD)

– Daratumumab?

– (Diastolisch hartfalen?)

→uitwerking d.m.v.  MIBI, V/Q, longfunctie, CT thorax, spiro-
ergometrie



Casus 1: Man, 73 jaar

• Labo:
– Hg 10.7 g/dL;  D-dimeren 234 ug/L; creatinine 1.35 mg/dL; HbA1C 7.8%; 

normale ijzerstatus; NTproBNP 84 ng/L; normaal TSH

• Longfunctie: 
– FVC 3.2 L of 81%, FEV1 2.6L of 86% (na Ventolin puff: 97%), FEV1/VC 106%, 

TLC 78%, DLCO-VA 71%

• HRCT thorax: 
– Lichte emfyseem zones in de linker bovenkwab. Geen argumenten voor 

interstitieel lijden.

• V/Q scan: 
– Normaal





Casus 1: Man, 73 jaar

• MIBI scintigrafie:

– LVEF 50%. 

– Geen argumenten voor ischemie

• Ergospirometrie:

– Deconditionering

• HFA-PEFF score 3

– MAAR invasieve hemodynamische testing eerder negatief



Casus 1: Man, 73 jaar

• Quid?
– Obesitas?

– Deconditionering

– Anemie?

– CTEPH? Andere pulmonale origine?

– Restrictief longlijden (obesitas), beperkt emfyseem en (in mindere 
mate) obstructieve component

– Toch coronair? (cave LAD)

– Daratumumab?

– (Diastolisch hartfalen?)



Conclusie

• Multidisciplinaire approach

• ‘MOC’ overleg

• Selectie voorlopig nog door cardioloog/pneumoloog

• Belang spiro-ergometrie en hemodynamisch onderzoek

• Toekomst:

– Geintegreerde raadpleging

– Invasieve spiro-ergometrie?
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