
A
ls een bekende sporter ge-
veld wordt door een plotse
hartdood, dan haalt dat de
media. Helaas valt het lot
nog veel anderen, ook niet-
sporters, te beurt. Gaat het

om een oudere persoon, dan is de klassieke
oorzaak een hartinfarct. Maar in de zeldzame
gevallen dat een persoon jonger dan 35 jaar
totaal onverwacht het bewustzijn verliest en
een ademhalings- en hartstilstand krijgt, is
de kans groot dat ritmestoornissen ten ge-
volge van een erfelijke hartziekte aan de ba-
sis liggen. En dan heeft niet alleen die per-
soon zelf (na een succesvolle reanimatie) er
baat bij om er het fijne van te weten, maar
ook zijn verwanten, die mogelijk hetzelfde
risico lopen. In veel gevallen kunnen zij zich
in min of meerdere mate beschermen via een
gerichte cardiologische opvolging, levens-
stijlaanpassingen, medicatie en/of ingrepen.

Flauwvallen
Speuren naar een onderliggende erfelijke

hartziekte is overigens niet alleen aangewe-
zen als een persoon jonger dan 35 jaar een
plotse hartdood te beurt valt of met levens-
bedreigende hartproblemen op de spoed
belandt. “Verder onderzoek is ook nodig als
iemand zonder duidelijke oorzaak eenvou-
dig is flauwgevallen”, zegt professor Dieter
Nuyens, cardioloog in ZOL Genk. “Wat ons
níét meteen verontrust, is een gewone
appelflauwte, zoals na lang rechtop te heb-
ben gestaan in een warme, benauwde
ruimte. Of flauwvallen na heel abrupt te zijn
opgestaan vanuit een liggende of zittende
houding. We vinden het wél verdacht als

iemand zonder duidelijke oorzaak flauwvalt
tijdens inspanningen – en dan vooral tijdens
het zwemmen, of op rustmomenten in een
zittende of liggende houding. Dan is een
routineuze cardiologische screening met
specifieke aandacht voor erfelijke hartziek-
ten aangewezen.” 

Standaard bestaat die screening minimaal
uit een elektrocardiogram, een inspannings-
test en een echocardiografie. Dat zijn onder-
zoeken die ook om andere redenen worden
uitgevoerd, bij een algemene check-up
bijvoorbeeld. Zo gebeurt het dat hartproble-

men ook weleens toevallig aan het licht
komen. Wijzen de standaardonderzoeken in
de richting van een erfelijke hartziekte, dan
volgen mogelijk nog andere onderzoeken,
zoals een 24 uursmeting van het hartritme of
een elektrofysiologisch onderzoek.

“Ook vragen we de persoon naar eerdere
voorvallen van flauwvallen of plotse hart-
dood in de familie”, vertelt Nuyens. “Groeit
ons vermoeden van een erfelijke hartziekte,
dan informeren we de patiënt over wat een
genetisch onderzoek voor hem of haar en
verwanten kan betekenen.”

Gezocht: gendefect
Voor een genetisch onderzoek is niet

meer dan een bloedstaal nodig. Ook bij een
persoon die niet meer gereanimeerd kon
worden, kan dat met de goedkeuring van de
nabestaanden nog worden afgenomen.
Wordt het gendefect voor de hartziekte
gevonden, dan laten ook de verwanten zich
het best testen (in eerste instantie verwanten
van de eerste graad). “Zélfs als ze geen
gezondheidsklachten hebben”, benadrukt
Nuyens. “Want ook zij kunnen het gende-
fect dragen en hebben dan in elk geval
aanleg om de hartziekte ooit te ontwikkelen.
Ook zij hebben baat bij een gerichte cardio-
logische opvolging, gepast levensstijladvies
en eventueel ook medicatie en/of ingrepen
om hun risico in te dijken.”

Niet iedereen die ermee instemt een
bloedstaal af te staan, wil ook de analysere-
sultaten kennen. “En dat respecteren we
uiteraard”, zegt Nuyens. “Maar elk staal van
verwanten helpt ons in elk geval om het
DNA van zij die wél de resultaten willen
kennen nauwkeuriger te interpreteren. Die
analyse neemt doorgaans enkele maanden in
beslag, want het DNA-onderzoek omvat veel
meer dan louter de bepaling van de DNA-
sequentie, die voor iedere mens uniek is. De
uitdaging ligt vooral in de interpretatie
ervan.”

“Wordt het gendefect voor de hartziekte
die een familie parten speelt níét gevonden,
dan kunnen we het risico voor de verwan-
ten moeilijker inschatten”, zegt Nuyens. “En
dan laten ze zich het best allemaal cardiolo-
gisch opvolgen, of toch zeker de eersteg-
raadsverwanten. Misschien komt er later
alsnog iets uit de bus. Want het wetenschap-
pelijk onderzoek speurt onafgebroken voort
naar nog andere genetische defecten die aan

erfelijke hartziekten kunnen worden
gelinkt.”

Bescherming
De behandeling van een persoon die aan

een erfelijke hartziekte lijdt of daar aanleg
voor heeft, kan individueel sterk verschil-
len. Niet alleen het type hartziekte speelt een
rol, ook het ingeschatte individuele risico.
“Ons advies kan er bijvoorbeeld in bestaan
dat we intensieve sportinspanningen en het
gebruik van bepaalde geneesmiddelen
ontraden”, zegt Nuyens. “Andere genees-
middelen kunnen dan weer aangewezen
zijn, om de stress ter hoogte van het hart te
verminderen of de elektrische prikkels in
het hart te reguleren. En bij een erg hoog
risico op levensbedreigende hartritmestoor-
nissen planten we vaak een defibrillator in.” 

Die spoort hartritmestoornissen op, om ze
in eerste instantie te ‘overpacen’: te stoppen
door snelle elektrische stimuli te geven. Lukt
dat niet, dan geeft het toestel een elektrische
stroomstoot om alle hartspiercellen te reset-
ten. Zo’n shock kan levensreddend zijn maar
is ook erg pijnlijk en psychisch ingrijpend.
“Sommige patiënten raken er zo door
gestrest dat ze in een storm van ritmestoor-
nissen dreigen te verzeilen”, zegt Nuyens.
“Voor hen kan een ‘cardiale denervatie’
uitkomst bieden. Dat is een kijkoperatie
waarbij een zenuw die stress aan het hart
doorgeeft, wordt doorgesneden.”

“Bij kinderen zijn we wat meer terughou-
dend om een defibrillator in te planten”,
merkt Nuyens nog op. “We zetten dan
maximaal in op medicatie. En bij twijfel of
die wel voldoende bescherming biedt,
plaatsen we een klein onderhuids toestelletje
dat zo’n 3 jaar lang continu het hartritme
van het kind meet. Is het toestelletje met het
mobiele netwerk verbonden, dan stuurt het
de metingen ook permanent naar het zieken-
huis door.” 

Die zogenaamde remote monitoring wordt
nog niet terugbetaald en wordt alleen in
grotere ziekenhuiscentra zonder kosten voor
de patiënt ter beschikking gesteld. “Valt het
kind ondanks de medicatie flauw, dan
kunnen we nakijken of dat al dan niet aan
ritmestoornissen te wijten was. Ook ritme-
stoornissen die geen klachten geven komen
aan het licht en kunnen voor ons een aan-
wijzing zijn om de medicatie aan te passen of
alsnog een defibrillator in te planten.” b

Gezondheid
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In de genen
geschreven

hartproblemen
Als je arts een erfelijke hartziekte in de familie vermoedt, dan loont
een cardiologisch en zo nodig ook een genetisch onderzoek. Zélfs

als je geen gezondheidsklachten hebt. — Door An Swert

“Verder onderzoek is
ook nodig als iemand

zonder duidelijke
oorzaak eenvoudig is

flauwgevallen.”
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Hoezo
zeldzaam?
Van erfelijke hartziekten
wordt gezegd dat ze erg
zeldzaam zijn. En dat
klopt als je alleen kijkt
naar de patiënten die met
levensbedreigende
ritmestoornissen op de
spoed belanden of –
zeldzamer nog – een
plotse hartdood sterven.
“Maar het aantal mensen
dat genetisch gezien
aanleg heeft om deze
hartziekten te
ontwikkelen is níét zo
onaanzienlijk”, zegt
professor Dieter Nuyens,
cardioloog in ZOL Genk.
“En precies omdat de
gevolgen ervan zo
drastisch kunnen zijn,
loont het om de ‘dragers’
maximaal te beschermen
met een gerichte
cardiologische
opvolging, gepast
levensstijladvies, en zo
nodig ook medicatie
en/of ingrepen.”

1. Hypertrofische
cardiomyopathie: 
1 op 500 mensen is
drager*

2. Lang QT-syndroom: 
1 op 2000 mensen is
drager*

3. Brugada-syndroom:
1 op 5000 mensen is
drager*

(*drager van gendefect dat je ri-
sico op deze hartziekte verhoogt)
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