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Samenvatting voor niet medici 

 

De behandeling van hartritmestoornissen in de voorkamers blijft een uitdaging 

die vraagt naar nieuwe oplossingen. Toediening van medicatie om het hart te 

resinusaliseren, of de hartfrequentie te normaliseren, en medicatie om 

stolselvorming in de voorkamers te vermijden, heeft een aantal negatieve 

effecten, zeker bij een langdurige behandeling . Een alternatief bestaat uit het 

maken van een aantal littekens met catheters aan de binnenzijde of aan de 

buitenzijde van de beide voorkamers. De resultaten van deze technieken zijn 

bevredigend voor patiënten met boezemfibrilleren dat spontaan binnen de zeven 

dagen beëindigt, maar minder voor patiënten bij dewelke een elektrische shock 

of extra medicatie nodig is voor het stoppen van dit boezemfibrilleren. De 

doelstelling van dit proefwerk was om te bestuderen welke de mogelijkheden en 

mogelijke voordelen zijn indien we de beide voorkamers simultaan vanuit de 

buitenzijde en de binnenzijde benaderen. De buitenzijde van de voorkamers 

wordt benaderd via een kijkoperatie tussen de ribben waarbij met speciale 

catheters brandlijntjes worden gemaakt. Aan de andere kant wordt de 

binnenzijde van het hart benadert via een ader in de lies. Via deze weg kunnen 

signalen in het hart gemeten worden en een eventuele incomplete brandlijn aan 

de buitenzijde van de voorkamers vervolledigd worden. Deze gecombineerde 

ingreep noemen we een hybride thoracoscopische epicardiale en endoveneuze 

endocardiale behandeling van boezemfibrilleren. 

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie. De geschiedenis, soorten, oorzaken en 

de mogelijke behandelingsopties worden beschreven. Hierop volgend geeft 

hoofdstuk 2 een overzicht van de huidige chirurgische minder invasieve 

mogelijkheden. In hoofdstuk 3 beschrijven we onze ervaring voor het 

behandelen van boezemfibrilleren met een kijkoperatie alleen. De resultaten van 

deze studie liggen aan de basis van onze hybride benadering. Hoofdstuk 4 is de 

beschrijving van een vereenvoudigde heelkundige techniek, waarbij de operatie 
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gebeurt enkel via de rechterzijde van de ribbenkast, in combinatie met een 

procedure via een ader in de lies. Deze ervaring maakte duidelijk dat deze 

procedure doenbaar was en veilig kon gebeuren. Gezien de resultaten na 1 jaar 

suboptimaal waren, werd besloten om de catheters die tijdens de chirurgie 

werden gebruikt te veranderen door mogelijks efficiëntere catheters. Deze 

nieuwe catheters betekenden wel dat nu een benadering via zowel de rechter als 

de linker ribbenkast noodzakelijk was. Hoofdstuk 5 geeft onze resultaten met 

deze techniek. Hoofdstuk 6 vergelijkt de hybride techniek met een kijkoperatie 

via een zijde of via beide zijden van de ribbenkast. In hoofdstuk 7 vergelijken 

we de hybride techniek met een benadering via beide zijden met een niet 

hybride techniek. In hoofdstuk 8 bestuderen we de positieve effecten van de 

chirurgische benadering op de functie van de linkervoorkamer d.m.v. echografie 

van het hart. In hoofdstuk 9 worden tenslotte de bevindingen van al deze studies 

gekaderd binnen het onderzoek naar en de behandeling van boezemfibrilleren.   


