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Deze patiënt is thans bij ons in het Amsterdam UMC of bij Cardiologie Centrum AMC onder controle
in verband met Brugada syndroom. Brugada syndroom is een (potentieel) erfelijke hartritmestoornis
die wordt gekenmerkt door ST-elevatie in de rechts precordiale afleidingen en kan leiden tot
ventriculaire tachyaritmieën (ventrikeltachycardie [VT] of ventrikelfibrilleren [VF]).

Wij hebben patiënt geadviseerd om de medicatie volgens de lijst op de website

www.BrugadaDrugs.org zoveel mogelijk te vermijden. Gebruik van deze medicatie vergroot namelijk

de kans op ventriculaire tachyaritmieën. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit niet voor alle

patiënten zal gelden, maar dat het lastig kan zijn om dat tevoren vast te stellen. Op deze website zijn

tevens adviezen te vinden over het toepassen van lokale of algehele anesthesie en de acute

behandeling van tachyaritmieën. Lidocaine gebruik voor lokale anesthesie (b.v. door tandartsen) lijkt

veilig als de gebruikte hoeveelheid laag is en met name als dit wordt gecombineerd met

adrenaline/epinefrine, aangezien er dan alleen een lokaal effect wordt bereikt. Is er toch een

indicatie voor gebruik van medicatie op de lijst, dan verzoeken we u dit met ons te overleggen om

samen een goede afweging te kunnen maken.

Daarnaast hebben wij patiënt geadviseerd bij koorts (lichaamstemperatuur ≥38.5 graden Celcius),

ongeacht de oorzaak hiervan, contact op te nemen met een Eerste (Hart)hulp in een ziekenhuis in

haar/zijn omgeving, en om paracetamol te gebruiken om de koorts te dempen. Bij een deel van de

patiënten met Brugada syndroom kunnen de ECG afwijkingen namelijk ontstaan of toenemen tijdens

koorts, wat uiteindelijk kan leiden tot ventriculaire aritmieën. Wij verzoeken u daarom om bij koorts

zowel een normaal 12-kanaals ECG alsook een zogenaamd “Brugada ECG” te vervaardigen, waarbij

leads V3 en V5 in de derde intercostaalruimte boven, respectievelijk, leads V1 en V2 (in de standaard

vierde intercostaalruimte) dienen te worden gepositioneerd (zie onderstaande figuur). Wanneer een

patiënt géén (nieuwe) ECG afwijkingen heeft tijdens deze bepaalde koortstemperatuur, dan

beschouwen we die, en lagere, lichaamstemperaturen als veilig voor de komende 2 jaar bij kinderen

en 5 jaar bij volwassenen. Wel adviseren we dan om in het geval van een hogere

lichaamstemperatuur binnen deze periode opnieuw een ECG te laten maken. Indien er bij een

bepaalde temperatuur wel nieuwe ECG afwijkingen worden gedocumenteerd, dan adviseren we de

patiënt om zich steeds bij die, en hogere, lichaamstemperaturen te melden. Bovengenoemde

adviezen zijn ook van toepassing voor patiënten met een inwendige defibrillator (ICD).

Voor overleg en/of medebeoordeling van het ECG kunt U contact opnemen met één van

ondergetekenden of de dienstdoende cardioloog van het Amsterdam UMC – locatie AMC.
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