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•  Meestal supraventriculaire ritmestoornissen 
–  eerste aanval? 

•  kans is klein (±6.5% voor WPW; ± 2% voor AVNRT)1 
–  toename van de frekwentie en/of de duur van de aanvallen? 

•  relatief risico op aanval is niet vergroot 1 
–  toename van de subjectieve last bij de moeder? 

•  ±1/4 heeft meer symptomen tijdens zwangerschap 1,2 

•  syncope blijft echter even zeldzaam (±0.5%) 1 
–  weerslag op de foetus? 

•  extreem zelden interferentie met zwangerschap of bevalling. 

•  Zeldzaam ventriculaire ritmestoornissen 

1. Lee SH et al., Am J Cardiol 1995;76:675; 2.Tawam M et al., Am J Cardiol 
1993;72:830  

•  Supraventriculaire ritmestoornissen 
–  vagale maneuvers 
–  evt. Adenosine (of Striadyne) IV 
–  geen verapamil IV (Isoptine°)! 

•  Ventriculaire ritmestoornissen 
–  lidocaine IV 
–  evt. procainamide (Pronestyl°) (aprindine IV (Fiboran°)?) 
–  zo nodig DC shock (cfr. evt. implanteerbare defibrillator) 

•  foetus heeft vrij hoge fibrillatie-drempel (klein hartje) 
•  stroomdensiteit thv de uterus is laag 
•  best toch foetale monitoring zo mogelijk 



•  Tijdens zwangerschap: FDA classificatie. 
–  nagenoeg allemaal klasse C: risico is niet uitgesloten. 

•  menselijke studies ontbreken, en 
•  er zijn geen dierlijke studies, of ze hebben risico aangetoond. 

–  phenytoine is absoluut gecontraindiceerd 
•  heeft trouwens ook geen indicaties meer in aritmie-behandeling. 

–  amiodarone is bewezen gevaarlijk, maar soms onontbeerlijk 
•  hypothyreoidie, groeiretardatie, vroeggeboorte 
•  af te wegen tegen gevaar voor moeder en kind van de aritmie zelf. 

–  beta-blokkers:geen eerste keus 
•  evt. groei-retardatie 
•  steeds cardioselectief cfr. perifere vasodilatatie of uterus-relaxatie. 

–  calcium-antagonisten: tegenaangewezen 
•  cave hypotensie en/of bradycardie bij de moeder en/of foetus!! 

•  Borstvoeding: 
–  nagenoeg alles kan; amiodarone zelfde bedenkingen. 

•  Zonder preëxcitatie: 
–  digitalis 

•  waarschijnlijk veiligste produkt, cfr. jarenlange ervaring 
•  spiegels cfr.  

–  toename distributievolume 
–  afname plasma eiwit-concentratie 
–  toename renale (hartdebiet ›) en hepatische klaring (progesteron-effect) 
–  veranderde gastro-intestinale absorptie 

•  derde trimester: evt. vals hoge dosage (“digoxin-like substance”) 
–  evt. beta-blokker (cardioselectief: atenolol, metoprolol, ...) 

•  Met preëxcitatie (Wolff-Parkinson-White syndroom): 
–  flecaïnide (Tambocor) (klasse 1c) 



•  Flecaïnide (Tambocor) evt. 

•  Amiodarone (Cordarone) 
–  na afwegen nut voor moeder vs. gevaar voor foetus 

•  Implanteerbare defibrillator is mogelijk 


