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Welke is het echte LBTB?

a.

b.

c.

d.



Geleidingssysteem







Anatomie

Tawara Aschoff - 1906



Durrer ea. Circ 1970

Physiology



Anatomy



1. Oorsprong LBTB op hele traject van linkerbundel, fasciculi en daaruit voortvloeiende 
purkinjenetwerk

2. De-novo LBTB (4% na chirurgische AVR / 5 tot 65% na TAVI): datum én locatie van blok 
bekend (afhankelijk van type klep). Vaak proximaal blok ter hoogte van overgang His naar LBT

3. Ontstaan LBTB meestal sluipend door degeneratie en fibrotisering geleidingssysteem a.g.v.
chronische evolutieve myocardiaal lijden (ischemie, kleplijden, hartfalen etc.). LBTB dan ook 
vaak proximaal > Hisbundelpacing!

4. Hisbundelpacing: stimulatie ter hoogte van bundel van His (proximaal) > verkorting QRS-duur 
én normalisatie QRS-morfologie bij pacing distaal van LBTB















LBTB of RBTB?
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LBTB of RBTB?



Definitie LBTB

• Eerste definitie van LBTB opgesteld door Wilson in 1941
• QRS-duur ≥ 120 ms, rS in afleidingen V1 en V2, grote gehaakte R-golf in 

afleidingen V5 en V6

• 120 ms hoofdzakelijk gebaseerd op dierenonderzoek, bekrachtigd in 1985 
door ‘WHO/ISFC Task Force criteria for conduction disturbanced’

• Door CRT-tijdperk meer belangstelling voor geleidingsstoornissen en 
aanpassing criteria LBTB
• ‘Echt’ LBTB vs. LBTB-achtige kenmerken (LVH, linker anterior hemiblok etc.)



Definities



Samenvattend

1. QRS-duur ≥ 120 ms

2. QS of rS in afleiding V1

3. R-golven (gehaakt / gehoekt) in afleidingen I, aVL, V5 en V6

4. Geen q-golven in afleidingen V5 en V6







LBTB anno nu

• Prevalentie LBTB in algemene bevolking laag (< 1%)

• Neemt toe met leeftijd (0,5% bij 50 jaar tot 5% bij 80 jaar)

• Weinig data m.b.t. etiologie en precieze ontstaansmechanisme

• Associatie met arteriële hypertensie, CAD, kleplijden, myocarditis, CMP en LVH

• LBTB is een “handtekening” op het ECG van bovenstaande cardiale aandoeningen 
maar…

• Studies tonen aan dat aanwezigheid v.e. LBTB een rechtstreekse en onafhankelijke 
invloed uitoefent op de LVF 

• LBTB zelf aanleiding geven tot hartfalen met ↓ EF

• LBTB op zichzelf een onafhankelijke predictor van mortaliteit binnen deze 
patiëntenpopulatie



Why bother?

Framingham Study - Schneider ea. Ann Intern Med 1979



McCullough ea. Int J Cardiol 2005, Cinca ESC 2012

Why bother?



Baldasseroni ea. Am Heart J 2002, Cinca ESC 2012

Why bother?



• Cardiale resynchronisatie therapie 

Zareba ea. MADIT-CRT Circ 2011

Why bother?



Strauss ea. Circ AEP 2008
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Consequenties



Krijg je een LBTB van hartfalen

of

Krijg je hartfalen van een LBTB?

Wat komt er eerst?



Allebei waar?



LBBB in healthy dogs (RF-ablatie)

Vernooy ea. EHJ 2005, Cinca ESC 2012



• LBTB kan een primaire oorzaak zijn van LV remodelering 
• septal workload, dilatation, asymm LVH

• LBTB verergerd LV dysfunctie in patiënten met hartfalen
• LV filling, MR, dilatation, asynchrony

• Maar niet iedere patiënt met hartfalen krijgt een LBTB!

Dus…



Septal Flash



Normaal hart



Specle Tracking Normaal Hart





LBTB (Asynchrone LV)



Speckle Tracking LBTB







CRT



Speckle Tracking CRT





Het ‘echte’ LBTB

waar CRT waarschijnlijk wél helpt:

• Is breed

• Is genotched



LBTB

• Vroege activatie septum/RV

• Late activatie lateraal

CRT

• Meer synchrone activatie 
lateraal/septum/RV

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwjkodPGld3SAhUKaRQKHdfOD74QjRwIBw&url=http://middleeast.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61228-2/fulltext&psig=AFQjCNHg0-SfeHNTIWYc-PAv0vvIcPwUqA&ust=1489827303961438


Wat wil je zien ná implantatie?
• Man, 68 jaar

• Non-iCMP

• LVEF 28%

• Dyssynchronie op echo cor



ECG Post-implantatie
• Man, 68 jaar

• Non-iCMP

• LVEF 28%

• Dyssynchronie op echo cor



LBTB vs. CRT

LBTB CRT



Wat wil je zien ná implantatie?
• Vrouw, 75 jaar

• dCMP

• LVEF 16%

• Dyssynchronie op echo cor



ECG Post-implantatie
• Vrouw, 75 jaar

• dCMP

• LVEF 16%

• Dyssynchronie op echo cor



Wat wil je zien ná implantatie?
• Vrouw, 70 jaar

• iCMP

• LVEF 29%

• Dyssynchronie op echo cor



ECG Post-implantatie
• Vrouw, 70 jaar

• iCMP

• LVEF 29%

• Dyssynchronie op echo cor



CRT bij smal QRS?

Sogaard M.D. ea. N Engl J Med 2013

EchoCRT Study: 

NYHA III or IV, LVEF ≤ 35%, indication for ICD, OMT, QRS ≤ 130 msec, LVEDD ≥ 55 mm, 
echocardiographic evidence of left ventricular dyssynchrony
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