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Inleiding 

•  Het hart en myotone dystrofie: 

–  veelvoorkomend 

–  belangrijke doodsoorzaak 

–  behandeling mogelijk 
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Hartritmestoornissen 

•  Langzame hartritmestoornissen 

AV blokkade Bundeltakblok 



Hartritmestoornissen 

•  Snelle hartritmestoornissen 
–  boezemfibrilleren 



Hartritmestoornissen 

•  Snelle ritmestoornissen  
–  kamerfibrilleren 



Hartspier 

•  Cardiomyopathie = aantasting hartspier 
–  Hartspier vs. skeletspier 
–  Mogelijk functioneert de hartspier minder goed 
–  Ernstige aantasting van de hartspier is relatief 

zeldzaam 



Onderzoek van het hart 

•  ECG (hartfilmpje) 

•  Holteronderzoek (24-uurs hartfilmpje) 

•  Echocardiografie 



ECG 

•  Normaal 

•  65% van de MD patiënten heeft een 
afwijkend ECG 



Holteronderzoek 
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Echocardiografie 



Controle bij de cardioloog 

•  Wanneer er geen klachten zijn is een bezoek 
aan de cardioloog dan toch nodig? 
–  ja 

•  Met welke frequentie is een bezoek aan de 
cardioloog wenselijk?  
–  vanaf de diagnose  

•  1x per jaar ECG 
•  1x per twee jaar Holter  
•  1x per vijf jaar echo 

–  bij afwijkingen elk jaar ECG en Holter 
–  bij klachten alles laten nakijken 



Controle bij de cardioloog 

•  Met welke klachten is een bezoek aan de 
cardioloog aan te raden? 
–  (bijna) bewustzijn verliezen 
–  duizeligheid 
–  hartkloppingen 
–  benauwdheid 
–  drukkend gevoel op de borst 



Behandeling 

•  Preventie van plotse hartdood 
–  Totale geleidingsblokkade 

–  Kamerfibrilleren 
•  risico verhoogd bij afwijkend ECG en een zwakke hartspier 

–  Acuut hartinfarct 
•  door aderverkalking van de bloedvaten van het hart 
•  kamerfibrilleren is de voornaamste doodoorzaak 



Behandeling 

•  Pacemaker (PM) 
–  als de hartslag onder een bepaalde ingestelde 

waarde komt dan geeft de pacemaker een slag 
•  Defibrillator (ICD) 

–  ook pacemaker functie  
–  als kamerfibrilleren optreedt dan geeft de defibrillator 

een electrische schok 
•  Een PM of ICD voorkomt geen hartinfarct! 
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Behandeling 

Indicatiestelling 
•  PM 

–  te trage hartslag of klachten door geleidingsblok 

•  ICD 
–  kamerfibrilleren gehad 
–  slechte pompfunctie van het hart (<35%) 

•  Preventieve implantatie 
–  PM bij MD patiënten met een progressieve trage ritmestoornis 
–  ICD bij MD patiënten met een hoog risico op kamerfibrilleren 



Conclusies 

•  Hartproblemen bij myotone dystrofie worden 
veroorzaakt door ritmestoornissen 

•  Ritmestoornissen ontstaan door aantasting 
geleidingssysteem 

•  Langzame en snelle hartritmestoornissen kunnen 
leiden tot plotse hartdood 

•  Wetenschappelijk onderzoek richt zich o.a. op de 
vraag welke patiënt wanneer een pacemaker 
danwel ICD moeten krijgen 


