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Geinterpoleerde Ventriculaire Extrasystole



Compensatoire pauze

VES en Fusie-complexen

Nonsustained VT

Monomorf, 9 slagen, 150/min



Aritmieën: Reentry Circuits …
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Vroege Nadepolarisaties
(“early afterdepolarisations”, EAD)

Oscillaties van de membraanpotentiaal op een (te lang) plateau

bvb. hypokaliëmie, bradycardie, medicatie met QT-verlenging

Late Nadepolarisaties
(“delayed afterdepolarisations”, DAD)

Oscillaties van de membraanpotentiaal na volledige repolarisatie, door cyclische vrijzetting
van Ca2+ door het sarcoplasmatisch reticulum in een met calcium overladen cel.

De Ca2+-vrijzetting induceert een depolariserende stroom.

bvb. ischemie met reperfusie, digitalis-intoxicatie, ...



Cirkel-aritmieën
Ontstaan wanneer er unidirectioneel blok optreedt,

met geleiding rondom het blok:

bvb. ventrikel tachycardie na een oud infarct,cirkel-tachycardie bij WPW, ...

Cirkel-aritmieën
Essentiële voorwaarde: trage conductie en/of korte refractaire periode:

maw. een korte GOLFLENGTE

Cirkel-aritmieën:
therapeutische aangrijpingspunten

- klasse 1 anti-aritmica: bi- ipv. uni-directioneel geleidingsblok
 - “nodale anti-aritmica”: geleidingsblok

- klasse 3 anti-aritmica: verlenging van de refractaire periode (golflengte ↑)



Cirkel-aritmieën:
therapeutische aangrijpingspunten

Antitachypacing

Polymorfe VT

Polymorfe Ventrikel Tachycardie



Torsade de Pointes

Polymorfe VT in het kader van een verlengd QTc

Extrasystole Post-extrasystolische pauze

Torsade de Pointes - Lang QTc

Aangeboren lang QT interval
- zeldzaam
- verschillende genetische defecten

Verworven lang QT interval
- op basis van blokkering van (kalium)-kanalen,

- op basis van genetische predispositie (polymorfismen) die
op zichzelf niet leiden tot een lang-QT en aritmieën, maar
de kanalen erg gevoelig maken voor blokkering?

- op basis van geneesmiddel-interacties waardoor de
bloedspiegel van QT-verlengende medicatie sterk
toeneemt

Geneesmiddelen:
Klasse 1a en Klasse 3 anti-aritmica
Psychotropica
Antibiotica
Antihistaminica
…

Bradycardie:
Sinusbradycardie, andere, post-extrasystolische pauze

Ionenstoornissen:
Hypokaliëmie, hypomagnesemie

Behandeling:
Stoppen oorzakelijke medicatie
K+ en Mg++

Isuprel
Temporaire pacemaker

Verworven Lang-QT & TdP
Omstandigheden



Vrouw, 44j: na VF

Vrouw, 44j: na VF

K 3.1 mEq/l; Ca 8.1 mEq/l; hyperthyreosis treated with Inderal + Strumazol;
agranulocytosis after Strumazol: Biclar + Sporanox ...

FBI: Fast, Broad & Irregular



Wolff-Parkinson-White syndroom
Gevaar voor ventrikel fibrillatie tgv VKF

• mogelijks VKF met bestaand bundeltakblok of
aberratie.

• denk aan VKF met preëxcitatie (WPW)!!
– jonge patiënten zonder structureel hartlijden.
– snel ventriculair ritme (X 230/min; 140-320/min)

=> gevaar ontstaan ventrikelfibrillatie.
– QRS frekwent breder dan 140 msec.
– initiële vectoren = δ-golven.

• bij twijfel: - geen nodale AAD.
- (tambocor IV (50-150 mg) over 10 min)

• nadien evt. nodale antiaritmica.
• zo nodig: synchrone DC reconversie (200 tot 360 J)

Onregelmatig en brede complexen
CAVE!!

2x tachycardie met RBTB morfologie…
VT? SVT?

SVT? VT?



Regelmatige breed-QRS tachycardie

• Mogelijkheden:
1. monomorfe ventrikel tachycardie (VT);
2. supraventriculaire tachycardie (SVT) met voorafbestaand

bundeltakblok
3. SVT met frekwentie-afhankelijk blok (aberratie);
4. antidrome atrioventriculaire reentrytachycardie (a-AVRT)

• Differentiele diagnose ahv:
– ECG in sinusritme (bundeltakblok?  oud infarct?  delta-golven?)
– vagale maneuvers
– ECG karakteristieken 1-4

• Als stelregel: “nooit nodale AAD”
   verapamil, ß-blokkers of digitalis
   tenzij zekerheid omtrent SVT-diagnose.

ECG Karakteristieken

1. Relatie P-QRS
2. Breedte van het QRS
3. As van het QRS
4. Morfologie van het QRS

Niet:
– frequentie
– klinisch voorkomen van de patiënt

Bij twijfel: “VT”, zeker indien >50j en gekend met
structureel hartlijden

ECG Karakteristieken
1) Relatie P-QRS

• QRS > P : ventrikel tachycardie
• eventueel fusie-complexen

• atria:
– meestal sinusritme
– maar kan ook atriale tachycardie, voorkamerflutter

of voorkamerfibrillatie zijn



Belhassen-VT met AV dissocatie

Fusieslagen

Fusieslagen



ECG Karakteristieken
2) Breedte van het QRS

• VT-QRS doorgaans breder dan aberratie-QRS
• SVT met aberratie:

– doorgaans <140 ms breed
– LBTB-QRS is breder dan RBTB-QRS

• Interpreteer in afwezigheid van anti-aritmica
• Zeer breed en geen anti-aritmica: WPW met

antidrome tachycardie
– cf. activatie epi > endo

ECG Karakteristieken
3) As van het QRS

• Normaal RBTB:
– as meestal normaal
– soms rechts inferior of links (LPH of LAH)

• Normaal LBTB:
– as normaal of naar links

• VT:
– Rechter superior as (“NW as”) is diagnostisch voor VT
– VT na inferior-infarct: doorgaans superior as
– VT na anterior-infarct: as variabel

ECG Karakteristieken
4) Morfologie van het QRS: RBTB morfologie

• V1: aberratie = trifasisch (rSR’)
– monofasisch of bifasisch (qR, QR, RS): VT

• V6: aberratie = doorgaans R/S > 1
– R/S < 1: zeer suggestief voor VT

V1 V6



RBTB morfologie

RBTB morfologie

ECG Karakteristieken
4) Morfologie van het QRS: LBTB morfologie

• V1 of V2: r tijdens aberratie < r tijdens sinus ritme
– VT: a) r ≥ 40 ms (antMI 25%; infMI 90%)

b) notching in S
c) top S (nadir) na ≥ 70 ms

• V6: LBTB: geen q
– VT: d) q of QS

V1 V6



LBTB morfologie

ECG Karakteristieken
Sensitiviteit en Specificiteit

• Sensitiviteit van elk criterium afzonderlijk is beperkt:
– 36% - 63%

• Maar: 1 positief criterium
– positief predictieve waarde voor VT > 95%

• Enkel zo 0/4 criteria vervuld
– zeer suggestief voor SVT



Antidrome Cirkeltachycardie

Wolff-Parkinson-White syndroom
Antidrome Cirkeltachycardie (atrio-ventriculaire reentry-tc)



Transfer naar CCU na VF op zaal
5 dagen na CABG

LVEF 32%

Begeleidende monitor strook...

Transfer naar CCU na VF op zaal
5 dagen na CABG

LVEF 32%

Begeleidende monitor strook...

Fasciculaire VT



Bidirectionele VT


