
Derk Jan Ten Harkel

20-11-2015
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Plotse dood bij kinderen

• 1:25000-1:100.000 patientjaren

• -Na operatie voor aangeboren hartafwijkingen

• -Primair elektrische hartziekten

• -Cardiomyopathie, al dan niet familiair

• -Overig: Kawasaki, coronairafwijkingen, myocarditis



Plotselinge dood bij kinderen

• 16.5 miljoen inwoners

• 3.6 miljoen kinderen < 18 jaar

• SCD: ongeveer 40 kinderen per jaar

• 5 to 10 pediatrische ICD implantaties per jaar



ICD implantaties bij kinderen

• Geen gerandomiseerde trials

• Enkele kleine retrospectieve series, een grotere multicenter studie (Silka 

et al 1993)

• Follow-up studies bij kinderen zijn essentieel:

Wat is de uitkomst van ICD behandeling bij de verschillende 

aandoeningen?

Wat is de uitkomst bij zeer jonge kinderen?

Wat is de rol van ICD implantatie als primaire preventie?

Wat is het psychologisch effect?



• European Heart Journal 2014











• Heart Rhythm 2014











Plotselinge dood postoperatief

• Transpositie grote vaten  
(mustard/senning): 4% in 10 jaar, 9 % in 20 
jaar

• Risico factoren: Atriumflutter, Rechter Ventrikel 
dysfunctie, veneuze obstructie

• Tetralogie van Fallot 1,2-1,8 % in 10 jaar, 
2,5% in 20 jaar, 4% in 25 jaar, 6% in 30 jaar. 
Risico factoren: transannulaire patch, Rechter 
Ventrikel dilatatie, ernstige Pulmonaalklep 
Insufficientie; QRS>180ms



ICD indicatie na chirurgie voor congenitale 

hartafwijking

• -Behandel restafwijkingen: ernstige PI, rest VSD, 
etc

• -Indicatie ICD implantatie

• -Cardiac arrest tgv VF/VT

• -Hemodynamisch belangrijke VT

• -Postoperatieve TOF: sustained VT/VF 
induceerbaar en QRS>180ms

• -Mustard/Senning (TGA): collaps e.c.i en VF/VT 
induceerbaar  



Primair elektrische hartziekten

• Onbegrepen overlijden op jonge leeftijd in de 

familie

• Onbegrepen wegrakingen

• Klachten van wegrakingen bij de patient

• Onbegrepen (bijna)verdrinking

• Klachten van wegrakingen/overlijden tijdens 

inspanning



Circulation 2014











Elektrische hartziekten

• Brugada syndroom

• Catecholaminerge polymorfe ventrikel tachycardie

• Lange QT-tijd syndroom



• J Am Coll Cardiol 2015





• Circulation 2015





Casus CPVT

• Meisje, 7 jaar oud

• Wegraking tijdens zwemmen (jan 2001)

• Uit water gehaald, spontaan weer bij

• Observatie geen bijzonderheden

• Wegraking tijdens gymnastiek



ECG tijdens inspanning



Casus CPVT



Neonatale aritmie

• Irregulaire hart actie bij 29 5/7 week 

graviditeitsduur

• Bij 32 5/7 weken hydrothorax en verminderde 

ventrikel functie 

• Bij 32 5/7 weken S.C.

• Apgar score: 2, 5, 6

• Ventriculaire tachycardie

• lidocaine iv



ECG bij binnenkomst









ICD behandeling bij een zuigeling

• Succesvolle reanimatie  (VT/VF) op de leeftijd van 6 weken

• Diagnose: ventriculaire rhabdomyomen (geen obstructie)

• Frequente episodes van VT/VF

• Amiodarone en ICD implantatie als brug naar herstel

• Follow up 9 maanden: 1 appropriate shock na een maand, korte VT runs



Casus

16 jarig meisje wordt onwel op het strand



Heteroanamnese I

• Onderweg naar het strand voor de honkbaltraining. 

• C. ging op een bankje zitten, zei dat ze zich duizelig voelde 

en niet lekker, en zei: 'ik heb 't aan mijn hart, ik val flauw'. 

• Daarna draaiden haar ogen weg en viel ze achterover met 

haar hoofd op het bankje. Er kwam een beetje schuim/kwijl uit 

haar mond en haar lippen werden blauw en haar gelaat 

paars. 

• Ze reageerde nergens op, waarop de vriendin 112 heeft 

gebeld. Dit was om 13.15 uur



Heteroanamnese II

• Twee omstaanders beginnen reanimatie, na ca. 5 minuten

arriveert de politie

• Gebruik AED. AED toonde ventrikelfibrilleren, waarbij 2x 

gedefibrilleerd is (resp 200 en 360 J); na 2e keer vond 

conversie naar een smal complex tachycardie plaats. 



ECG bij binnenkomst EHBO



LO

• Aanvankelijk niet aanspreekbaar E1M4V2.

• Spontaan ademend en circulatoir stabiel HF 115/min. S1, S2 

geen souffles, pulmo: bdz rhonchi, geen HSM. 

• (Semi-) electieve intubatie voor verdere diagnostiek



Onderzoeken

• Echo: normale cardiale dimensies en net normale functie SF 

29%, Lichte TI met licht verhoogde RV-druk rond 40 mm Hg

• X-thorax: Tube in goede positie, cor fors bij liggende opname, 

craniaal longoedeem passend bij OHCA

• CT: geen longembolie, LCA normale oorsprong, RCA niet 

goed te beoordelen.



AED







Diagnose en DD

• Idiopathisch VF

DD:

• Coronairanomalie

• WPW

• ARVD

• HOCM

• Brugada

• LQTS





Beloop

• Na 2 dagen koelen en sedatie op IC goed wakker geworden

• Verder diagnostiek MRI: g.b.

• Implantatie ICD  (secundaire preventie)



ICD behandeling bij kinderen in Nederland

• April 2002-heden: start van Nederlandse kinder-ICD 

database

• Alle 5 pediatrische cardiologie/ICD centra namen deel

• Jaarlijkse follow-up in de database 

• 2005-2006: Quality of Life studie  



Leeftijdsverdeling; N=70
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Diagnose

• Primair elektrisch N=33

• Cardiomyopathie N=20

• Congenitale hartafw N=9

• Diversen N=8



Cardiovascular disease in pediatric ICD patients

Electrical HCM/DCM CHD

Dutch ICD data, 70 10.2 yrs 47% 29% 13%

Silka et al n= 125, 14.5 yrs 26% 52% 18%

Love et al n= 54, m 16.5 yrs 45% 12% 41%

Stefanelli et al n= 27, 14yrs 55 % 21% 21%

Approximately 50% of pediatric ICD patients have  primary electrical 

disease 



Indicatie ICD

• Status na reanimatie N=34

• Syncope/VT N=14

• Familiaire hartdood N=13



ICD-gegevens

• Epicardiaal N=15 (Leeftijd 9±6 jr)

• Transveneus N=55 (Leeftijd 13±4 jaar)



Follow up

• 45±36 maanden (0-11 jaar)

• 3 patienten overleden

• 1 patient HTX

• Draad dislocatie N=1

• Draad breuk N=2

• DFT stijging N=3



Follow up

22 appropriate shock

• 6.5 shock per patient

12 inappropriate shock

• 3.5 shock per patient



Voorkomen van shocks



Voorkomen van shocks



Appropriate shocks

• SCD survivors 44%

• Syncope/VT 36%

• Familiaire SCD (N=13) 15%

• >12 jaar 8/43 (19%) versus <12 jaar 15/26 (58%)



QoL studie bij Nederlandse kinderen met ICD

Patienten

30 pts, mean16.3 jaar (+/- 4.1 jaar)

• Leeftijd bij implantatie 13.4 jaar (+/- 3.7 jaar)

• Geen shocks in 18 pts, totaal aantal shocks 31

• 1 shock in 3 pts, >1 shock in 9 pts

Gebruik van verschillende vragenlijsten: 

• The generic and a disease specific TNO-AZL* children's QoL 

questionnaire (TACQOL and TACQOL-ICD).

• A disease specific QoL questionnaire for children: Worries About 
ICD Scale (WAICD) (Demaso et al 2004)

• Three domains of the SCL-90 questionnaire (anxiety, depression 

and sleeping disorders )

*TNO-AZL: Netherlands Organization for Applied Scientific 

Research/ Academical Hospital Leiden



Resultaten

• Kinderen met een ICD hebben meer problemen met

motorische ontwikkeling, werk en/of school en

negatieve emoties (TACQOL), evenals depressieve

symptomen, slaap en angststoornissen (SL-90).

• Hoge correlatie tussen de WAICD en de duur van de

ICD behandeling: Kinderen met >2 jaar een ICD

hebben duidelijk meer zorgen

• De belangrijkste voorspellende factor voor angst en

zorgen is het aantal shocks



Conclusies

• De meerderheidvan jonge kinderen met een ICD heeft een 

primair elekrische hartziekte

• ICD behandeling bij kinderen is effectief bij overlevenden van 

SCD en syncope. Het voordeel van primaire preventie van 

een ICD implantatie is vooralsnog onduidelijk  gedurende een 

follow-up van +/- 4 jaar. 

• ICD patienten < 12 jaar hebben een hoge incidentie van 

shocks (appropriate en inappropriate)

• Shocks hebben een negatieve impact op QoL. Deze moeten 

dan ook getracht worden tot een minimum te beperken


