ALLE casus uit de rubriek vraag en antwoord op een rij 2003 - 2018

. . . Wat ziet u op het Elektrocardiogram?
Nr. Jaar uitgave
2003
3 Een patiënt met pijn op de borst…
2004
1 Een patiënt met hartkloppingen en kortademigheid…
2 Een patiënt met pijn op de borst en kortademigheid…
3 Een patiënte met een kikkerpols in de hals…
4 Een man met acuut pijn in zijn rechterflank
5 Een patiënte met duizeligheidsklachten en collapsneiging…
2005
2 Een patiënt met steken op de borst…
3 Een patiënte met acute kortademigheid…
4 Een man met een "abnormaal ECG"…
5 Een groot hart…
2006
1 Een patiënte met harttonen aan de rechterzijde, wat zie u op de longfoto…
2 Een patiënt met toenemende kortademigheid en gestoorde nierfunctie…
3 Een patiënte met het hart aan de rechterzijde….
4 Een patiënte met een onwelwording…
5 Een consult van de chirurg…
2007
1 Een patiënt met borstpijnklachten tijdens het fietsen…
2 Recidief pijn op de borst na primaire coronaire interventie…
3 Een patiënte met een lichaamstemperatuur van 31,8 graden Celcius…
4 Een patiënt met een pacemaker…
5 Plotseling verschijnen er P-toppen op de monitor…
2008
1 Een patiënt met pijn op de borst die plotseling onwel wordt…
2 Een patiënte met spierzwakte in de bovenbenen…
3 Een patiënt met een trage pols…
4 Een patiënt met een longontsteking…of toch niet…
5 Een patiënt met intermitterende pijn op de borst en ST-segment elevaties…
2009
1 Een patiënt in shock…
2 Een patiënt met paroxysmaal hartbonzen…
3 Een patiënt met een dikke hartspier...
4 Een patiënt met een out of hospital cardiac arrest…
5 Fast broad and irregular (FBI)…

Besproken ziektebeeld
acuut infero-posterior en rechterkamer myocardinfarct
Permanent boezemfibrilleren
Ventriculaire tachycardie obv oud infarct
AV-nodale re entry tachycardie
Longembolie
3e graads AV block
Virale pericarditis
astma cardiale bij voorwandinfarct
Brugada syndroom
linkerkamerhypertrofie
Dextrocardie (longfoto)
Hyperkaliëmie
ECG van een pt met dextrocardie
Verlengde QT-tijd obv ernstige hypocalciëmie
Digoxinegebruik
Positieve fietstest voor ischemie
acuut voorwandinfarct met RBTB obv re-occlusie van de proximale LAD
Hypothermie, Osborne J golven
ECG met atriale en ventriculaire stimulatie (DDD pacemakerritme)
atypische boezemflutter met 3:1 en 4:1 voortgeleiding
Ventrikeltachycardie obv oud myocardinfarct
Hypokaliëmie
2:1 2e graads AV block met paroxysmaal totaal block
Hartfalen bij doorgemaakt anterolateraal myocardinfarct
coronairspasmen
cardiogene shock, acuut infero-postero-lateraal mycoardinfarct
Wolff-Parkinson White syndroom, links laterale verbinding
Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie
Ventrikelfibrilleren obv acuut posterior infarct
boezemfibrilleren met antegrade geleiding over een
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2010
Een patiënte op het spreekuur met pijn op de borst…
Een patiënt met plotselinge tachycardie…
Een patiënt met pijn op de borst na griep…
Een patiënt met pijn op de borst en een linkerbundeltakblok…
Een patiënt met hartjagen…
2011
Een patiënt met een continu snelle pols…
Een patiënt met een late presentatie na een hartinfarct…
Een jonge vrouw met progressieve kortademigheid…
Een 72-jarige patiënt met hartkloppingen en een ICD-shock…
Een man met pijn op de borst op de Eerste Hart Hulp…
2012
Een man met moeheid en een trage pols op het spreekuur…
Een vrouw met krampende pijn op de borst…
Hartteambespreking: een 87-jarige patiënte met pijn op de borst en kortademigheid…
Een 73-jarige patiënt met een stroomstoot door het hele lichaam…
Een 58-jarige man met toenemende klachten van kortademigheid…
2013
Een 44-jarige man met een out of hospital cardiac arrest…
Een 72-jarige patiënte op de intensive care met een bradycardie…
Een 85-jarige patiënte met een hartgeruis na doorgemaakt hartinfarct...
Een 68-jarige patiënte met acuut pijn op de borst…
Een 47-jarige patiënt met hartkoppingen en een geruis over het hart…
2014
Een 67-jarige patiënt met een onregelmatige pols…
Een 39-jarige vrouw met acuut pijn op de borst…
Een 70-jarige patiënte na een transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI)…
Een 61-jarige man met een vergroot hartfiguur en toenemende kortademigheid…
JUBILEUMUITGAVE
2015
Een 47-jarige man met een reanimatie buiten het ziekenhuis…
Een 70-jarige vrouw met snel hartbonzen…
Een 76-jarige man met toenemende kortademigheid en dikke enkels…
Een 74-jarige man met een symptomatische ernstige mitralisklepinsufficiëntie…
Een 17-jarige jongeman met een wegraking op het voetbalveld…
2016
Een 50-jarige vrouw met acuut pijn op de borst…
Een 70-jarige vrouw met hartoverslagen…
Een 78-jarige man met aanvallen van duizeligheid en hartjagen…

Atypische angina pectoris, doorgemaakt inferior infarct
boezemtachycardie met 1:1 voorgeleiding
Perimyocarditis
LBTB met acuut inferior myocardinfarct
boezemfibrilleren met snel kamervolgen; tachy cardiomyopathie
Syndroom van inappropriate sinustachycardia
cardiogene shock, acuut inferior mycoardinfarct, ventrikelseptumruptuur
Pulmonale hypertensie WHO klasse 1
ICD-shock obv ventrikeltachycardie
Non-ST segment elevatie myocardinfarct
2e graads AV block mobitz type 1 (wenckebach)
Symptomatische ernstige aortaklepstenose
3-vatslijden en significante hoofdstamstenose van de linkerkransslagader
Onterechte ICD shock obv boezemfibrilleren met snel kamervolgen
Non compaction cardiomyopathie
Ventrikelfibrilleren obv acuut infero-postero-lateraal myocardinfarct
nodaal escaperitme na mitralisklepplastiek
Ventrikelseptumruptuur bij doorgemaakt inferolateraal myocardinfarct
Takutsubo cardiomyopathie
bicuspide aortaklep, boezemfibrilleren
boezemfibrilleren van onbekende duur, rate control strategie
True posterior acuut ST-segment elevatie myocardinfarct
Linkerbundeltakblok en totaal AV block na TAVI
Tamponade
JUBILEUMUITGAVE
anterolateraal infarctbeeld bij acute subaracnoïdale bloeding
Flecaïnide geïnduceerde boezemflutter met 1:1 aberrante ventriculaire voortgeleiding
Pericarditis constrictiva
Hartfalen, ernstige mitralisklepinsufficiëntie
Long QT syndroom type 1
Coronairspasme met ischemie anterior en inferior
2e graads AV block mobitz type 1 (wenckebach)
Ventrikeltachyardie wv ICD therapie (anti tachycardie pacing)

45 man
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4 Een 16-jarige jongeman met een bij toeval afwijkend ECG…
5 Een 44-jarige man met pijn op de borst…
2017
1 Een 55-jarige man met snel hartjagen…
2 Een 75-jarige man met onbegrepen hartfalen…
3 Een 41-jarige vrouw met acuut pijn op de borst…
4 Een 52-jarige vrouw met aanvallen van snel hartjagen…
5 Een 82-jarige vrouw met een trage én snelle hartslag…
2018
1 Een 66-jarige man met een wegraking na acute pijn op de borst…
2 Een 66-jarige man met acuut pijn op de borst en een lage bloeddruk…
3 Een 67-jarige man met (opnieuw) hartjagen…
4 Een 58-jarige vrouw met (opnieuw) pijn op de borst…
5 Een 47-jarige man met een out of hospital cardiac arrest…

Wolff-Parkinson White syndroom met cirkeltachycardie
Non-ST segment elevatie myocardinfarct obv LAD occlusie
AV-nodale re entry tachycardie bij pre existent rechterbundeltakblok
Cardiale amyloïdose
spontane coronair dissectie (SCAD)
Idiopathische RVOT VT
3e graads AV block met torsades de pointes
Out of hospital cardiac arrest obv ventrikelfibrilleren bij acuut anterior myocardinfarct
obstructieve shock obv centrale longembolie
Atypische boezemflutter met 2:1 AV blok
Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie met LVOT obstructie
Lees dit Cordiaal nummer !

Weetjes over de rubriek
75 casus zijn er in totaal verschenen tussen 2003 en heden 2018
In 2003 kwam de rubriek voor het eerst in Cordiaal, in nummer 3003 stond de rubriek alleen in cordiaal no. 3
In 2005 stond de rubriek niet in nummer 1
In 2006 stond er in uitgave geen ECG maar een thoraxröntgenfoto !! Het ECG van deze patiënt verscheen in de 3e uitgave van dat jaar
In 2014 stond Cordiaal no. 5 in het teken van de jubileumuitgave
Man/vrouw verhouding: 45 vs 30
Ziektebeeld die het meest voorkomt in de casus: boezemfibrilleren
CC's favoriete casus top 3 (zie ook geel gearceerd:)
1. De allereerste cordiaal natuurlijk!
2. Cordiaal 2012-2. Een 73-jarige patiënt met een stroomstoot door het hele lichaam. Bijzonder omdat het een casus betreft met een elektrogram en geen ICD
3. Cordiaal 2013-1. Een 44-jarige patiënt met een out of hospital cardiac arrest. Bijzonder omdat er mooie ECG registraties zijn direct post reanimatie
(direct, 3 min, 5 min, 10 min, 13 min, 30 min en 40 min na OHCA)(multimediaal)

