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Klepkeuze 

mitralisklep 
 
 

We gaan u binnenkort aan uw mitralisklep opereren en hierbij wordt uw 

klep mogelijk vervangen door een klepprothese. Er bestaan 

mechanische en biologische hartkleppen. U leest in deze folder het 

verschil tussen de verschillende soorten hartkleppen. 

  

We gaan uw mitralisklep repareren of vervangen door een klepprothese. Bij voorkeur 

repareren we de hartklep. De chirurg bespreekt  voor de operatie met u de kans op succes.. 

Helaas is het niet altijd mogelijk om de klep te repareren en moeten we de klep vervangen 

door een prothese.  

 

Keuze hartklep  

De keuze van de soort hartklep is afhankelijk van onder andere uw leeftijd, huidige 

medicatie, andere ziekten en uw persoonlijke voorkeur. In het gesprek op de polikliniek 

bespreekt u met de arts welke soort klep bij u geïmplanteerd gaat worden. 

 

Bereid u zich goed voor op dit gesprek. Kijk daarom op www.hartklepkeuze.nl.   

 

Mechanische hartklep 

Deze klep is gemaakt van carbon pyroliet. Dit is heel licht, glad materiaal en gaat lang mee.   

 
Voordeel 
De klep gaat lang mee, is duurzaam. We implanteren deze daarom vooral bij patiënten 

jonger dan 65 jaar.  

 
Nadeel  

 Het is absoluut noodzakelijk dat u levenslang bloedverdunnende medicijnen gebruikt 

(antistolling).  

 De klep maakt een heel zacht geluidje. Dit is vergelijkbaar met het tikken van een 

horloge. Patiënten ervaren dit zelden als hinderlijk.  
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Biologische hartklep 

De klep is gemaakt van dierlijk materiaal (rund of varken).  

 
Voordeel   

Het is niet nodig dat u levenslange antistolling moet gebruiken. Dit is alleen de eerste 3 

maanden na de operatie nodig. Na deze periode van 3 maanden kunt u meestal stoppen met 

de antistolling en is het innemen van aspirine voldoende 

 
Nadeel   

De levensduur van de klep is beperkt. We kunnen niet voorspellen hoe lang de klep goed 

blijft. Een biologische mitralisklep gaat meestal ongeveer 10 jaar mee. 

 

 

Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/hartcentrum 

 www.hartstichting.nl 

 

 

Contact  
afdeling Cardiothoracale Chirurgie (CTC), locatie Oost  

verpleegafdeling C4 

T 020 599 24 04 (dag en nacht bereikbaar) 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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