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PERICARDPUNCTIE AL LA OLVG 



Pericard, fysiologie en pathologie 

• Fysiologie: lubricatie, bescherming 

• Normaal tot 20-50cc 

• Pericard effusie: 100cc tot 2 liter 

 

 

 



Classificatie van PE 

European Heart Journal (2013) 34, 1186–1197 



Cardiale tamponade 

• Gecompromitteerde hemodynamische staat t.g.v. cardiale 

compressie door intra pericardiale accumulatie van: 

• Pericard vocht 

• Blood 

• Trombus 

• Neoplastische infiltratie 

• Lucht 

• Pus 

• Progressief continuüm 

• Irreversibel (zonder drainage) bij een kritieke tamponade 



PE naar tamponade 

European Heart Journal (2013) 34, 1186–1197 



Oorzaken van pericard effusie 

European Heart Journal (2013) 34, 1186–1197 



Indicatie pericardioscentese 

Class I:  

- Tamponade 

- Pericardvocht >20mm tijdens diastole op TTE 

- Verdenking op purulent/ tuberculeus vocht 

 

Class IIa: 

- Pericardvocht 10-20mm in diastole voor diagnostiek 

- (Verdenking) pericarditis carcinomatosa 

 

Class IIb: 

- Pericardvocht <10mm tijdens diastole voor diagnostiek 

 

 

 

 

 

   

 

Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases. The European Society of cardiology 2004 



Flow chart behandeling PE 

European Heart Journal (2013) 34, 1186–1197 



Anatomie 



Klassiek: sub-xiphoidale route 



History of puncture 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Wong Am J Cardiology 1979 Vol 44:1110-1114 



Pericard punctie 



Complicaties van pericardioscentese 

• Laceratie 

• Cardiale venen 

• RV of RA 

• Perforatie 

• Pneumothorax 

• Long injury  

• Lever injury 

• Infectie 

• Pijn, vasovagale reactie 

• Sudden decompression syndrome 



Optimale punctie site 

• Veilig 

• Effectief 

• Patiënt comfort 

• Cardioloog comfort 

 

 

 

Grootste vloeistof collectie 

Dichtbij de entry site 

Geen tussen liggende structuren 

 

 

Echo helpt met visualisatie van: 

• Pericard effusie 

• Omliggende structuren 

• L en RV 

• Selectie optimale benadering 

 



Selectie van de optimale benadering 

Pericardioscentese 

• Subxiphoidaal 

• Intercostaal 

• Apicaal 

• Parasternaal 

Chirurgisch 

• Subxiphoidaal 

• VATS 

• Mediane sternotomie 

• Pericardectomie 
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Pericard Punctie 



PE 

Mayo Clin Proc, 2002 (77):429-436 

 

Met US guidance 

 

Betere succes-rates 

Lagere complicatie rates 

Betere survival 

Patiënt comfort 

 



Anticiperen… 



The OLVG methode: 

• Vanaf 2009-2014 in het OLVG. 

• Voorkeurs techniek: ultrasound guided para-apicale pericardioscentesis 

• Ongeveer 30-40/jaar 

• N=100, 1x partiële pneumothorax 

• Alternatief voor chirurgische subxiphoidale drainage 

 

• Voordeel t.o.v. subxiphoidale punctie: 

• Veiliger: Lever trauma, risico RV punctie. 

• Minder pijnlijk 

• Effectief 

 



Techniek punctie 

• Tevoren vaststellen beste route middels TTE 

• Sub-xiphoidaal 

• Parasternaal 

• Para-apicaal 

 

• Antistolling geen contra indicatie voor para-apicale benadering 

 

• Altijd real time echo geleid 

• Onder bewaking haemodynamiek (op CCU) 

 

• Pre-medictie: fentanyl (50ug) en diazepam (2.5 mg) i.v. 



Techniek (2) 

• Patiënt in rechter zijligging met linkerarm boven het hoofd 

• Steriel afplakken van werkveld 

• Lokale anesthesie met lidocaïne infiltratie 

 

• Echogeleid aanprikken met holle naald met spuit gevuld met NACL 

• Opvoeren van voerdraad. 

• Plaatsen drain (pigtail/recht) (6F of 8F) 

 

• Excursie van vocht, deels actief. 

• Achterlaten redonse drain. 

• Zo snel mogelijk als kan verwijderen. (<30cc 24h) 

• Wees beducht op recirculatie long-oedeem na punctie 

• Controle X-Thorax 

 



Toename PE SCAR +12 d 



PE met name posterolateraal 



Pre-tamponade beeld 



Film pericard punctie 



Controle echo na 600cc drainage 



Na 1 dag ontslag 



Diagnostiek punctaat 

European Heart Journal (2013) 34, 1186–1197 



Conclusie 

• Para apicale echogeleide pericardiocentese is:  

• Veilig 

• Effectief 

• Patiënt – en cardioloog - vriendelijk 

• Snel, ook in spoed situaties 

 

• Indicatie stelling kan soepel.  

• Anticiperende punctie.  

 

• Makkelijk te leren 

• AIOS 

• Algemeen/Imaging cardiologen 

 





Dank u voor uw aandacht 


