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Introductie
 Magneetnavigatie wordt gebruikt sinds 2003
 Wereldwijd meer dan 100.000 patiënten behandeld met 

magneetnavigatie
 Magneetnavigatie kan gebruikt worden voor de behandeling 

van elke ritmestoornis
 In Nederland momenteel beschikbaar in 2 centra:



Lesie formatie met geïrrigeerde 
contact-force ablatie catheters

Ikeda et al. Circ Arrhythm Electrophysiol 2014;7:1174-80

40 W, 60 secs



Manuele catheter ablatie



Flexibele catheter



Werking Niobe® magneetnavigatie

Courtesy of J. Lovell
0.08-0.10 T





Odyssey



Voordelen van magneetnavigatie

Flexibele 
catheter

• Veiliger
• Beter stuurbaar

Catheter 
stabiliteit

• Constant 
contact met lage 
‘force’

• Precies

Reductie 
straling

• Patient
• Operateur



... maar ook nadelen

Speciale 
catheters

• Nieuwe 
technologie 
mogelijk later 
geïmplementeerd

Kosten

• Geconcentreerd 
in hoog-volume 
centra

Procedure tijd



Flexibiliteit en stuurbaarheid

Courtesy of J. Lovell



Catheter stabiliteit

Manueel Magneetnavigatie

Courtesy of J. Lovell



MAGNEETNAVIGATIE EN 
RITMESTOORNISSEN



Acuut succes: RMT vs manueel

Bradfield et al. PACE 2012;35:1021-34
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Intermediair succes: RMT vs manueel

Bradfield et al. PACE 2012;35:1021-34
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Onvoldoende contact force?



Ablatie van atriumfibrilleren



Ablatie van atriumfibrilleren
 Meta-analyse van 7 studies (N=941) waaronder 1 RCT 

(abstract)

 Geïrrigeerde RMT catheters beschikbaar sinds 2007
 Geen verschil tussen RMT en MCN t.a.v.:

 Bereiken pulmonaal venen isolatie (OR 0.41; 95%CI 0.11-1.47)

 AF/AT recidief (OR 1.18; 95%CI 0.85-1.65)

 Wel verschil in: 

Complicaties, fluoroscopie en procedure tijd

Proietti et al. Europace 2013;15:1241-8



Ablatie van atriumfibrilleren

Proietti et al. Europace 2013;15:1241-8

Fluoroscopie tijd: -22 min
Procedure tijd: +61 min

59% reductie in ernstige complicaties

RCT



Ablatie van AVNRT

Gonzalez et al. Demonstration of a left atrial input to the AV node in humans. Circulation 2002



Ablatie van AVNRT
 Meta-analyse van 13 studies (N=679) waaronder 2 RCT

 Geen verschil tussen RMT en MCN t.a.v.:
 Acuut en lange termijn succes (98% vs 98%, 97% vs 96%, resp.)

 Fluoroscopie tijd (15 vs 19 min)

 Complicaties (2.7% vs 1.0%)

 Wel verschil in:

Procedure tijd (160 vs 148 min ten nadele van RMT)

Shurrab et al. Exp Rev Cardiovasc Ther 2013;11:829-36



Idiopathische VT ablatie

Tabatabaei, Asirvatham. Circ Arrhythm Electrophysiol 2009;2:316-26



VT ablatie na septaal myocardinfarct



VT ablatie in tetralogie van Fallot



Uitkomsten van VT ablatie in EMC

Hendriks, ... Yap, Szili-Torok. J Cardiovasc Electrophysiol 2015

N=239
2007-2014



VT ablatie
 Meta-analyse van 7 studies (N=779), waaronder 1 RCT

Acuut succes
2x meer kans
Met RMT

VT recidief
39% minder kans
met RMT

Turagam et al. J Interv Card Electrophysiol 2017;49:227-35



VT ablatie

Turagam et al. J Interv Card Electrophysiol 2017;49:227-35

Procedure tijd Fluoroscopie tijd Complicaties



J Interv Card Electrophysiol 2017;48:237-45

N=386



Take home message
 Magneetnavigatie is effectief voor de behandeling van 

bijna alle ritmestoornissen

 Grote voordelen zijn veiligheid, minder 
blootstelling aan radiatie en bereikbaarheid bij 
complexe anatomie

 Gebrek aan gerandomiseerde studies met voldoende 
power, echter inclusie van Magnetic VT trial is nog bezig



Bedankt voor de aandacht!
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