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Bij ingrepen waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrochirurgie (vaak wordt in

ons land de term diathermie gebruikt) heeft men bij de pacemaker/ICD-patiënt

te maken met het probleem van elektromagnetische interferentie. Vragen als:

‘kan een patiënt met een pacemaker/ICD geopereerd worden?’, refereren vaak

aan dit probleem. 

Allereerst gaan we dieper in op de terminologie die bij elek-

trochirurgie wordt gebruikt.

Diathermie is de therapeutische applicatie van stroom met

een korte golflengte op de huid of onderliggend weefsel.

Hierbij loopt stroom door het weefsel waardoor interferen-

tie kan optreden.

Elektrocauterisatie is in strikte zin verhitting van een meta-

len instrument waardoor in het weefsel hemostase

optreedt. Hierbij loopt er geen stroom door het lichaam.

Bij pacemakerimplantatie worden dergelijke, vaak batterij-

gevoede apparaten dan ook zonder probleem toegepast.

Bij de meest gebruikelijke vormen van elektrochirurgie, elek-

trocoagulatie en elektrosectie loopt er stroom door het weef-

sel. Coagulatie wordt verkregen door intermitterende korte

stroomstootjes met een hoog voltage en een laag ampe-

rage en een hoge frequentie (100.000 Hz).

Bij echte bipolaire elektrochirurgie loopt de stroom tussen

de twee polen en vindt nauwelijks dispersie plaats buiten

dit terrein. Liggen de polen dicht bij elkaar, en is de afstand

dus niet groot, dan is interferentie met de pacemaker niet

waarschijnlijk.

Men spreekt van unipolaire elektrochirurgie als er sprake is

van een bron die gevormd wordt door het chirurgische in-

Figuur 1

Bipolaire en unipolaire elektrochirurgie.
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’S - MAG ER DIATHERMIE GEBRUIKT WORDEN?

mus medisch centrum, rotterdam

strument, en van een indifferente grondplaat. Hoewel er bij

stroom altijd twee polen in het geding zijn, wordt hier het

begrip uni- of monopolaire elektrochirurgie gebruikt (ook

bij pacemakers komt deze verwarrende nomenclatuur

voor: men spreekt over uni- en bipolaire stimulatie). 

HET WEEFSELEFFECT VERANDERT

WANNEER DE GOLFVORM WORDT

VERANDERD

Elektrochirurgische generatoren kunnen verschillende

elektrische golfvormen produceren. Deze verschillende

vormen hebben verschillende effecten op de weefsels. Een

TRENDS IN CARDIAC PACING � NR 2 � DECEMBER 2003

‘DE PROBLEMATIEK BI J  ELEKTROCHIRURGIE

BI J  EEN ICD-PATIËNT IS  NIET GELI JK  AAN DIE

BI J  EEN PACEMAKERPATIËNT’

constante golfvorm geeft de chirurg de gelegenheid het

weefsel te evaporeren en dus te snijden. Deze golfvorm

produceert snel hitte. 

Wanneer er van een intermitterende golf wordt gebruik-

gemaakt, zoals bij coagulatie, verandert de generator de

golfvorm zodanig dat de cycluslengte korter wordt. Bij

deze onderbroken golfvorm zal minder hitte worden

geproduceerd. Het weefsel wordt niet geëvaporeerd, maar

geschroeid, en er zal meer stolselvorming ontstaan.

Een samengestelde stroom (blended current) is geen mix

van snijden en coaguleren, maar meer een modificatie van

de werkcyclus. Bij een overgang van ‘blend 1’ naar ‘blend 2’

wordt de werkcyclus progressief gereduceerd. Een kortere

cyclus produceert minder hitte. Blend 1 zal het weefsel dus

voornamelijk schroeien en minimale hemostase veroorza-
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ken, terwijl blend 3 minder effectief snijdt en maximale

hemostase veroorzaakt.

De enige variabele die bepaalt of er geschroeid wordt of

hemostase plaatsvindt, is de cyclusfrequentie (figuur 2).

INTERFERENTIE

Bij monopolaire elektrochirurgie kan een aanzienlijke inter-

ferentie met een pacemaker- of ICD-systeem ontstaan.

De signalen die door elektrochirurgie gegenereerd worden,

kunnen door de pacemaker of ICD geïnterpreteerd worden

als:

— elektrische signalen, waardoor het device wordt geïnhi-

beerd. De pacemaker kan uitvallen, waardoor de pace-

makerafhankelijke patiënt geen ritme meer heeft;

— elektrische signalen, waardoor de pacemaker wordt

getriggerd en in mode switch gaat (figuur 3) of atriale

therapieën gaat afgeven, al naargelang de programme-

ring. Bij ademminuutvolumegestuurde pacemakers

kan ook upper rate-gedrag optreden. De ICD kan de

signalen als snelle tachycardie opvatten en zijn gepro-

grammeerde VT-therapie of een shock afgeven.

Hieronder noemen we enkele vaker voorkomende proble-

men en problemen met zeer ernstige gevolgen.

Bij pacemakers kan een electrical reset optreden. Alle inge-

stelde programmatuur is dan verdwenen; de pacemaker

gaat in een vooraf vastgestelde instelling functioneren.

Hoe dichter de chirurgische ingreep in de buurt van de

pacemaker/ICD is, hoe groter de kans hierop. Zelfs bij

bipolaire elektrochirurgie zeer dicht in de buurt van de

pocket kan deze reset niet worden uitgesloten, maar is dan

wel zeer zeldzaam. De consequentie van een elektrische

reset is vooral groot bij patiënten met een hoge stimulatie-

drempel (boven de nominale output setting van de pace-

maker). Als bij een pacemakerafhankelijke patiënt de reset-

waarden onder de drempelwaarde liggen, kan de reset

resulteren in complete loss of capture. Het is belangrijk bij

patiënten met een hoge stimulatiedrempel de specificaties

van de reset-waarden te kennen.

Aan het myocard kan thermische schade ontstaan wanneer

er geleiding bestaat tussen de indifferente grondplaat en

de pacemakerelektrode. Deze schade kan worden veroor-

zaakt door de hoge stroomdichtheid op de kleine pacema-

kerelektrode. Daarbij kan de Zener-diode, die het pacema-

4

Figuur 2

De blended current waarbij verschillende frequenties en amplituden

kunnen worden gebruikt. De enige variabele die bepaalt of er

geschroeid wordt of hemostase plaatsvindt, is de cyclusfrequentie.
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kercircuit beschermt tegen hoge stroomdichtheid, de

stroom juist weg-shunten via de pacing-elektrode. De hoge

stimulatiedrempel die het gevolg is van de thermische

myocardschade (brandwond) kan theoretisch zelfs een

exit-blok veroorzaken. 

Het probleem van thermische schade wordt ernstiger wan-

neer de indifferente elektrode per ongeluk losgeraakt is van het

elektrochirurgische circuit. De pace-elektrode kan dan de

actieve elektrode in het elektrochirurgische circuit worden.

Het cauterisatiecircuit zal dan direct stroom kunnen afleve-

ren aan het myocard, waardoor kamerfibrilleren kan worden

geïnduceerd. Erger nog: door de hoge stroom kan onher-

stelbare schade ontstaan aan het interne circuit van de

pacemaker. Permanent verlies van output of een runaway

pacemaker kan het gevolg zijn. Hoewel de output zich na

enige tijd kan herstellen, is dit herstel onbetrouwbaar en

moet de pulsgenerator/ICD worden vervangen. De moder-

ne cauterisatieapparatuur is tegen een loszittende indiffe-

rente elektrode beveiligd.

PREVENTIEVE MAATREGELEN EN

AANBEVELINGEN

Pacemaker/ICD

— Wanneer een pacemaker- of een ICD-patiënt geope-

reerd moet worden, kan deze ingreep alleen plaatsvin-

den in een ziekenhuis waarin de staf goed op de hoog-

te is met de pacemakertechnologie. 

— In de operatieruimte hoort een defibrillator aanwezig te

zijn en de staf moet daarmee om kunnen gaan. Hier-

mee moet ook rekening worden gehouden bij

elektrochirurgische ingrepen bij een patiënt met een

pacemaker of ICD buiten de operatiekamer, zoals bij

dermatologische ingrepen.

— De pacemaker en zeker de ICD moeten voor de ingreep

worden doorgemeten (als dat niet kort geleden

gebeurd is).

— Een bipolair pacemakersysteem is veel minder gevoelig

voor interferentie dan een unipolair systeem. Indien

mogelijk is bipolaire programmering van het systeem

wenselijk.

— Bij pacemakerafhankelijke patiënten is het soms ver-

standig een asynchrone mode te programmeren boven

het intrinsieke ritme (DOO, VOO, AOO). Bij ICD’s is

dit soms niet mogelijk. 

— Bij sommige pacemakers is een eenvoudige magneet-

applicatie om de pacemaker in een asynchrone mode

te programmeren, niet mogelijk. De magneetreactie

5

Figuur 3   Mode switch ten gevolge van de elektrische signalen bij het gebruik van elektrochirurgie. 

Links zijn de signalen duidelijk herkenbaar. De witte P in het zwarte vlak boven het ECG geeft aan dat de signalen

door de pacemaker als boezemsignalen worden herkend. De pacemaker reageert hierop met een automatische mode

switch (AMS).
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van de pacemaker moet dan ook tevoren bekend zijn.

Over het algemeen is magneetapplicatie op de pace-

maker in noodsituaties nog wel zinvol. De plaatsing

van een magneet boven de pacemaker leidt bij de

meeste pacemakers tot een conversie naar asynchrone

stimulatie (de pacemaker kan dan niet reageren met

inhibitie of triggering). Toch kan

dit niet standaard geadviseerd

worden. Sommige pacemakers

(Teletronics, Siemens) reageren

op magneetapplicatie door de

‘vario mode’ te starten (als die

mode geprogrammeerd is). De

vario mode wordt gebruikt om

drempels te meten; daartoe wordt

de output stapsgewijs verminderd. Blijvende applicatie

van een magneet zal leiden tot repeterende drempel-

bepalingen, afgewisseld met korte periodes van asyn-

chroon pacen. De pacemaker zal bij magneetapplicatie

na de drempelcyclus kortdurend uitvallen.

— Tijdens chirurgische ingrepen bij een pacemaker-

patiënt is ook de getriggerde mode (VVT) een optie.

We zullen ons dan moeten realiseren dat bij interferen-

tie de pacemaker kortdurend op een hogere frequentie

gaat lopen, maar accepteren dit om de sensing-functie

te behouden. De asynchrone mode heeft dit nadeel

natuurlijk niet, maar bij de pacemakerafhankelijke

patiënt, die dus in principe geen eigen ritme heeft, kan

toch interferentie ontstaan tussen extrasystolen en de

asynchrone stimulatievorm, hetgeen onder deze

omstandigheden (anesthesie, chirurgische ingreep)

minder gewenst is.

— Bij biventriculaire pacemakers is de asynchrone mode

van hemodynamisch belang. Als er bij deze patiënten

gestimuleerd kan worden op de boezem (en er dus

geen sprake is van boezemfibrilleren), is dat van

hemodynamisch belang. Synchrone stimulatie op de

linker en rechter ventrikeldraad is van nog groter

belang. Bij patiënten met een biventriculair systeem

kan het verlies van synchrone tweekamerstimulatie

acuut een ernstige hemodynamische verslechtering

veroorzaken.

— Bij de ICD’s kan men met een magneet de therapeuti-

sche functies effectief uitschakelen, maar verkrijgt men

geen asynchrone mode. Hierbij is dus controle van de

effectiviteit van de magneetapplicatie nodig. Sommige

fabrikanten hebben in deze controle voorzien (‘smart

magnet’; Medtronic).

— Bij de ICD’s moeten de therapeutische functies zijn uit-

geschakeld. Dat geldt eveneens voor pacemakers met

therapeutische functies ter preventie van of voor inter-

ventie bij boezemritmestoornissen. 

— Indien de patiënt afhankelijk is van de pacemaker,

moet een noodopvang in de vorm van een uitwendige

pace-elektrode of een transthoracale externe stimulator

aanwezig zijn. 

6

‘DE DREMPELS EN BOEZEM-  

EN KAMERTHERAPIEËN VAN DE PACEMAKER/ICD MOETEN 

TEVOREN BEKEND ZI JN’
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Elektrochirurgie

— Elektrochirurgie kan het elektrocardiogram op de moni-

tor verstoren, zodat pacemakerdysfunctie of -uitval niet

meer gedetecteerd kan worden. Polsdrukmonitoring

(bijvoorbeeld perifere polsoxymetrie) of invasieve

bloeddrukmeting is hiervoor een oplossing.

— Waar mogelijk is het van belang bipolair of thermisch

te coaguleren. 

— Bij gebruik van een unipolaire probe mag absoluut

niet binnen 15 cm van de pacemaker worden gewerkt.

De elektrische snijtijd en de coagulatietijd moeten zo

kort mogelijk zijn, en daarbij moet een zo laag moge-

lijke energie worden toegepast. Met kort wordt bij de

pacemakerafhankelijke patiënt bedoeld minder dan 1

seconde, met tussenpozen van 5 tot 10 seconden

zodat de hemodynamiek zich kan herstellen na uitval-

lende slagen.

— Bij unipolaire elektrochirurgie verdient de grondplaat

de nodige aandacht. Daarover moet overleg plaatsvin-

den met het personeel van de operatiekamer, de anes-

thesioloog en de chirurg. De grondplaat moet zo dicht

mogelijk bij het operatieterrein worden geplaatst en zo

ver mogelijk verwijderd van de pacemaker en de leads

om dispersie van het elektrische veld zo veel mogelijk

weg te houden van het pacemakercircuit. Goed contact

tussen de indifferente grondplaat en de patiënt is van

uitermate groot belang, omdat anders de pacemaker-

elektrode als ontvanger zal functioneren, met als

mogelijk gevolg thermische myocardbeschadiging (de

meeste moderne apparatuur is hiertegen beveiligd).

Het lichaam van de patiënt mag niet met enig geaard

materiaal in aanraking komen, omdat dit materiaal een

andere stroomroute kan opleveren. 

NA DE OPERATIE

— Bij een ICD is het van belang de antitachycardie-algo-

ritmen en de shocktherapie zo spoedig mogelijk

opnieuw te activeren. 

— Bij een pacemaker is het uitlezen van de ingestelde

waarden, inclusief drempelmeting, batterijstatus en

eventuele antitachycardie-algoritmen, noodzakelijk.

— Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch aanwij-

7

EEN BIPOLAIR PACEMAKERSYSTEEM 

IS  MINDER GEVOELIG VOOR INTERFERENTIE   

DAN EEN UNIPOLAIR SYSTEEM
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zingen worden gevonden dat het pacemakercircuit

beschadigd is, is een afwachtende houding niet verant-

woord, ook al functioneert de pacemaker na enige tijd

weer normaal. De pacemaker moet vervangen worden.

— Indien de stimulatiedrempel na 24 tot 28 uur nog hoog

blijft, moeten de leads worden vervangen.

SPECIFIEKE PROBLEMATIEK

Een ICD-patiënt die geopereerd wordt in een ziekenhuis

waar geen ICD-implantaties worden uitgevoerd en geen

ICD-patiënten gecontroleerd worden, vormt voor de zie-

kenhuisstaf het probleem dat hij onvoldoende voorbereid

kan worden op de operatie. Een electieve operatie kan

alleen worden uitgevoerd wanneer een ter zake kundige

cardioloog of technicus wordt gevraagd de ICD in het

betreffende ziekenhuis te programmeren. 

Vaak zal worden overwogen een deskundige van de pace-

makerfirma uit te nodigen. De kennis van deze deskundige

is ruim voldoende om de programmering uit te voeren en

na de ingreep de ICD weer te activeren en te controleren.

Hoe is dit juridisch echter geregeld? Wie is er verantwoor-

delijk voor de patiënt als er toch iets mis gaat dat gerela-

teerd is aan de ICD?

Een cardioloog met onvoldoende kennis van een ICD zal

de mogelijkheid moeten hebben een dergelijke patiënt te

weigeren. De patiënt zal dan naar de kliniek moeten wor-

den verwezen waar de ICD werd geïmplanteerd. In

Nederland zijn de meeste van deze klinieken academische

ziekenhuizen. De consequentie van het Nederlandse

beleid zal dan moeten zijn dat ook een eenvoudige ingreep

‘academisch’ moet worden uitgevoerd en bovendien bin-

nen een voor de patiënt acceptabele periode. 

CONCLUSIE

Een patiënt met een pacemaker of ICD vormt een pro-

bleem bij operatieve ingrepen waarbij elektrochirurgie (in

de wandeling: diathermie) wordt gebruikt.

De problematiek bij de ICD-patiënt is zeker niet gelijk aan

die bij de pacemakerpatiënt.

Van de pacemaker/ICD moeten tevoren de drempels en de

boezem- en kamertherapieën bekend te zijn. 

De specifieke setting voor ICD- en pacemakerpatiënten tij-

dens de ingreep is hierboven beschreven. Na de ingreep

moet de pacemaker of de ICD volledig worden gecontro-

8

leerd op pacing, sensing en effectiviteit van de therapeuti-

sche functies. Postoperatieve bewaking tot deze pacema-

ker/ICD-controle is wenselijk. �
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CARDIOVERSIE EN DEFIBRILLATIE 
BIJ PACEMAKERPATIËNTEN

m. van damme, pacemaker/icd-laborant, maaslandziekenhuis, sittard

INLEIDING

Het herstel van de synchronisatie tussen atrium en ventri-

kel en het behoud van sinusritme door middel van stimula-

tietherapieën staat de laatste jaren sterk in de belangstel-

ling. Het handhaven van sinusritme bij pacemakerpatiën-

ten met paroxismale atriumritmestoornissen is niet altijd

eenvoudig. Bij falen van de pacemaker en/of van medica-

menteuze therapie moet men soms zijn toevlucht zoeken

in elektrische cardioversie. Bij ventrikelritmestoornissen

kan ook defibrillatie worden toegepast.

Uit eerdere in-vivometingen voor en na cardioversie is

gebleken dat bij een ongunstige paddle-positie de stimula-

tiedrempel fors kan oplopen. In het hieronder beschreven

voorbeeld (figuur 1) was de pacemaker subcutaan geplaatst,

met een unipolaire ventriculaire lead in de apex van het

9

rechter ventrikel. De paddles waren op het sternum en links

lateraal geplaatst, en er werd een monofasische elektro-

shock van 200 joule gegeven. De chronaxie-reobasecurven

van de stimulatiedrempel voor en na cardioversie laten een

duidelijke stijging van deze drempel zien.

Cardioversie is een medisch-technische handeling waarbij

door middel van een elektroshock de chaotische elektri-

sche activiteit in de atria wordt gestopt door alle cellen

gelijktijdig te depolariseren zodat de sinusknoop weer de

gangmaker van het hart wordt. Omdat de elektroshock

alleen de atriale myocyten mag depolariseren, wordt de

shock gegeven op het moment dat de ventrikels volledig

refractair zijn, namelijk tijdens het QRS-complex (QRS-

getriggerd).

Defibrillatie is een handeling waarbij een levensbedreigen-

de ongeorganiseerde elektrische activiteit in de ventrikels

gestopt moet worden met behulp van een elektroshock.

Zowel bij cardioversie als bij defibrillatie worden in een

zeer korte tijd hoge energieniveaus toegediend. De ener-

gieniveaus kunnen tussen 10 en 360 joule of Ws liggen.

Met de toename van de frequentie waarmee deze hande-

ling bij dragers van pacemakers en ICD’s werd uitgevoerd,

Figuur 1 De chronaxie-reobasecurven van de stimulatiedrempel voor en na cardioversie.
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ontstond de vraag waarop gelet moet worden bij cardiover-

sie of defibrillatie, omdat er in handleidingen voor gewaar-

schuwd wordt dat deze energieniveaus schade kunnen ver-

oorzaken aan pacemakers en ICD’s. Bovendien kan er een

thermotrauma ontstaan op de overgang van de elektrode-

tip naar het myocardweefsel, met als gevolg een stijging

van de stimulatiedrempel en mogelijke ineffectiviteit van

pacemakerstimuli (non-capture).

IN-VITROMETINGEN

Om inzicht te krijgen in dit fenomeen hebben wij door

metingen en waarnemingen in een in-vitro-opstelling

geprobeerd op empirische wijze zichtbaar te maken wat er

gebeurt op de overgang van de geleidertip naar myo-

cardweefsel (‘geleider’ is weliswaar de juiste Nederlandse

benaming, maar de meeste mensen gebruiken het Engelse

woord lead).

MEETOPSTELLING

Voor ons onderzoek hebben wij gebruikgemaakt van de

volgende opstelling (figuur 2):

— een meetopstelling in een fysiologische zoutoplossing

NaCl 0,9%;

— een voltmeter;

— defibrillator Hewlett-Packard 43120A (monofasisch);

— defibrillator Philips M4735A (bifasisch).

In een kunststofbak, tot een hoogte van 3 cm gevuld met

NaCl 0,9%, werden een pacemaker en een geleider

geplaatst. Vervolgens werden metingen verricht met oplo-

pende energieniveaus van 50, 100, 150, 300 joule (mono-

fasisch), en bij verschillende paddle-posities. De vier pad-

dle-posities waren: evenwijdig aan het pacemakersysteem

op respectievelijk 3 en 10 cm afstand, loodrecht, en onder

een hoek van 45° met de pacemakerdipool. Met behulp van

een voltmeter (zie figuur 2) werd op het moment van de

elektroshock het voltage aan de tip van de geleider op de

overgang naar het myocardweefsel gemeten bij de verschil-

lende energieniveaus en paddle-posities.

RESULTATEN

De metingen maakten duidelijk dat er bij de hogere ener-

gieniveaus een coagulatie-effect optrad aan de tip van de

elektrode (figuur 3). Er was een vonkoverslag zichtbaar bij

70 volt en hoger, die intenser werd naarmate het gemeten

voltage aan de tip van de geleider hoger was. Dit effect was

10

Figuur 2   Schematische meetopstelling.
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alleen waarneembaar bij de unipolaire lead en niet bij de

bipolaire lead. 

De resultaten van onze metingen zijn weergegeven in tabel 1.

Uit deze resultaten blijkt dat er een directe relatie bestaat

tussen de afgegeven hoeveelheid energie en de gedetecteer-

de spanning aan de elektrodetip. De spanning is tevens

gerelateerd aan de afstand tussen de paddles: hoe korter de

afstand, des te hoger de spanning. Ten slotte bleek ook de

hoek tussen de pacemakerdipool en de dipool van de  

paddles van invloed: hoe kleiner de hoek tussen de beide

dipolen, des te hoger de gedetecteerde spanning. Bij een

hoek van 90° bleek de spanning het kleinst te zijn. Met ande-

re woorden: lopen beide dipolen evenwijdig, dan is de spanning

het grootst; staan ze loodrecht op elkaar, dan is de spanning het

laagst. De gedetecteerde spanningen zijn bij de bipolaire

geleider duidelijk lager dan bij de unipolaire geleider. 

Bij spanningen boven 70 volt, die alleen worden gezien bij

unipolaire geleiders, wordt een vonkoverslag gezien die

gepaard gaat met coagulatie van het weefsel.
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Figuur 3  

Vonkoverslag op het moment van een elektroshock, 

die intenser is als er meer energie door de defibrillator wordt afgegeven

(foto: P.Meuffels en J. Könings).

unipolaire screw-in lead 4057-58 M bipolaire Surefix lead 5072-52

50 joule 100 joule 150 joule 300 joule 50 joule 100 joule 150 joule 300 joule

3 cm 26 45 70* 350* 3 cm 10 12 15 40

10 cm 18 28 34 90* 10 cm 12 15 18 24

45 gr 23 30 32 50 45 gr 10 10 20 45

90 gr 0,6 0,8 1,5 2,8 90 gr 10 10 45 40

Tabel 1 Resultaat van de metingen. 

Bij de met een * gemarkeerde voltages was een vonkoverslag waarneembaar.
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Met de introductie van bifasische defibrillatoren is geble-

ken dat met een lager energieniveau kan worden gecardio-

verteerd of gedefibrilleerd dan met de conventionele

monofasische defibrillatieshock.

Wij hebben ook een vergelijking gemaakt tussen de meet-

waarden en een mono- en bifasische shockpuls. De defi-

brillatoren met een bifasische defibrillatieshock werken

met lagere energieniveaus en kunnen maximaal op 200

joule worden ingesteld.

In de vergelijkingstest, waarbij met de maximale energie-

instelling van de bifasische defibrillator (200 joule) een

elektroshock (zowel mono- als bifasisch) werd gegeven,

positioneerden wij de dipolen evenwijdig op een afstand

van 3 cm. Hierbij was een reductie van 60% van het vol-

tage bij een bifasische puls meetbaar.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat een bifasische

shockpuls effectiever is en wellicht een kleiner thermisch

tiptrauma veroorzaakt.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De metingen maken duidelijk dat de paddle zo veel moge-

lijk loodrecht ten opzichte van de pacemakerdipool

geplaatst moet worden, en bij voorkeur anteroposterior.

Om een dergelijke paddle-positie te bereiken, kan men een

platte paddle onder de linker scapula plaatsen of defipads

of plakelektroden gebruiken. Niet al te corpulente patiën-

ten kan men op de rechterzijde laten liggen. 

Omdat cardioversie en defibrillatie gebaseerd zijn op het-

zelfde technische principe, maar een ander doel hebben,

zijn ook de aanbevelingen verschillend. 

Aanbevelingen voor cardioversie bij pacemakerpatiënten

— Bepaal zorgvuldig de paddle-positie, bij voorkeur

anteroposterior.

— Gebruik een defibrillator met een bifasische pulsvorm.

— Controleer voor en na cardioversie het pacemaker- of

ICD-systeem op functie en instellingen (zie verder).

Controle vóór cardioversie bij pacemaker- en ICD-patiënten

— Bepaal de stimulatie- en detectiedrempel.

— Registratie intracardiaal EGM (indien mogelijk).

— Pacemaker output naar 5 volt 1 ms.

— Zet de sensitivity gevoeliger: VVI of DDD zonder R. Kies

bij pacemakerafhankelijke patiënten een ongevoelige

programmering: VOO met een lower rate van 70 ppm.

Controle na cardioversie bij pacemakerpatiënten

— Bepaal de stimulatie- en detectiedrempel.

— Registratie intracardiaal EGM.

— Herprogrammeer het implantaat.

— Kies een behandelstrategie, met gebruik van preventie

en/of terminatiealgoritmen.

12

‘EEN BIFASISCHE SHOCKPULS 

IS  EFFECTIEVER DAN EEN 

MONOFASISCHE SHOCKPULS’
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— Overweeg bij een pacemaker zonder deze therapieën

de lower rate enkele weken naar een hogere frequentie

te programmeren (alleen bij AAI(R)- of DDD(R)-

mode!).

Controle na defibrillatie bij pacemakerpatiënten

— Bepaal de stimulatie- en detectiedrempel.

— Lees de opgeslagen events uit.

— Pas de programmering aan bij een sterk gestegen

drempel of een afname van het intracardiale EGM en

voer op korte termijn een extra controle uit.

SAMENVATTING

Een cardioversie of defibrillatie met een ongunstige positie

van de defibrillator-paddles kan ernstige gevolgen hebben

voor de stimulatiedrempel, met mogelijk verlies van captu-

re. Om het effect van de elektroshock te minimaliseren,

moeten de paddles zo veel mogelijk loodrecht op de rich-

ting van de pacemakerdipool geplaatst worden. De antero-

posteriore positie is hiervoor het geschiktst. Maak gebruik

van een bifasische defibrillator.

Controleer het pacemakersysteem voor en na cardioversie

of defibrillatie op stimulatiedrempel, intracardiaal elektro-

gram en lead-impedantie. Programmeer de output van de

stimulatiekanalen op een hogere waarde voorafgaand aan

de cardioversie. Schroom niet eventueel de maximale out-

put te gebruiken. �
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‘B I J  CARDIOVERSIE  

KAN DOOR EEN ONGUNSTIGE PADDLE-POSITIE  DE 

STIMULATIEDREMPEL FORS OPLOPEN’  
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RADIOTHERAPIE: EEN BRON VAN ZORG BIJ

g.j. uiterwaal, cardiotechnicus, onze lieve vrouwe gasthuis, amsterdam en dr. c.w. hurkmans, klinisch fysicus
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Hart- en vaatziekten leveren de grootste bijdrage aan de totale sterfte in

Nederland; van alle sterfgevallen is 35% het gevolg van deze ziekten. Kanker

staat op de tweede plaats met 27%.1 In 1998 werden 60.000 nieuwe gevallen

van kanker geconstateerd; het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker was

37.000. Van deze patiënten was circa 70% ouder dan 60 jaar. Borstkanker en

longkanker zijn de meest voorkomende vormen van kanker.2 De behandeling

van kanker bestaat meestal uit chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, hormo-

nale therapie, immunotherapie, of een combinatie van enkele behandelings-

vormen. Circa 40 tot 45% van de patiënten komt in aanraking met radiotherapie.

GEVOLGEN VAN RADIOTHERAPIE

Bij inwendige en/of uitwendige radiotherapie wordt een

tumor behandeld door middel van hoog energetische stra-

ling met een ioniserend karakter. Tumorcellen zijn door

Figuur 1   Positionering van een patiënt voor de bestraling.

(foto: Elekta AB)

hun snellere delingsfrequentie in het algemeen gevoeliger

voor straling dan ‘gezonde’ cellen. Gezonde cellen zijn

bovendien resistenter voor ioniserende straling en het

gezonde weefsel kan zich in de regel sneller herstellen van

de schade. Men probeert tumorcellen te vernietigen door

ze met een juiste stralingsdosis te bestralen. Helaas wordt

de tumor altijd omgeven door gezond weefsel en moet de

straling het gezonde weefsel passeren om de tumor te

bereiken. Ook op macroscopisch niveau is doorgaans geen

goede scheidingslijn tussen gezonde en tumorcellen

mogelijk. De hoeveelheid tumorcellen neemt namelijk vaak

geleidelijk af naarmate ze verder van het centrum van de

tumor af liggen. Daardoor moet men voor een optimale

behandeling een bestralingsmarge rond de tumor aanhou-
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PACEMAKERS EN ICD'S

radiotherapie, catharina ziekenhuis, eindhoven

tijd hebben om zich te herstellen. Een bestralingsfractie

duurt ongeveer 1 à 2 minuten, exclusief het positioneren

van de patiënt (figuur 1).

EFFECTEN OP PACEMAKERS EN

ICD'S

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal

zowel de incidentie van kanker als het aantal dragers van

hartritme-devices toenemen. Als gevolg daarvan zullen

radiotherapie-instellingen steeds vaker geconfronteerd

worden met patiënten die een pacemaker of inwendige car-

dioverter/defibrillator (ICD) hebben.

Uit publicaties en case reports is duidelijk dat radiotherapie

een bron van problemen kan zijn bij de behandeling van

patiënten met pacemakers en ICD’s.3-5 De twee belangrijk-

ste componenten bij radiotherapie die schade aan pacema-

kers en ICD’s kunnen veroorzaken, zijn elektromagnetische

interferentie door de bestralingsapparatuur zelf en het ioni-

serende effect van de bestralingsbundel.

den. Het is dus onvermijdelijk dat ook gezonde cellen wor-

den bestraald. 

Voor een optimaal gebruik van het herstellend vermogen

van gezonde cellen en de vernietiging van tumorcellen

door ioniserende straling is fractionering een belangrijk

‘ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE  

EN IONISERENDE STRALING KUNNEN PACEMAKERS 

EN ICD’S  BESCHADIGEN’

begrip. Fractionering betekent dat een patiënt verschillen-

de keren bestraald wordt, vaak eenmaal per dag gedurende

een aantal weken. Het gezonde weefsel krijgt daardoor tus-

sen de verschillende bestralingen (fracties) voldoende tijd

om zich te herstellen, terwijl de tumorcellen onvoldoende
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Uit onderzoek is gebleken dat het elektromagnetisch inter-

ferentie-effect tegenwoordig nauwelijks tot echte proble-

men leidt. De belangrijkste effecten zijn inhibitie van de

pacemaker of ICD tijdens het in- en uitschakelen van de

bestralingsapparatuur of het overgaan in de noise mode

van de pacemaker. De sterkte van de magnetische velden

in de bestralingsruimte is over het algemeen zodanig laag

dat er geen effect is op de pacemaker of ICD.9

Ioniserende straling daarentegen kan wel een groot effect

hebben op de werking van een pacemaker of ICD. In de

literatuur zijn telemetrieproblemen, veranderingen van de

stimulatiepuls, pacemaker-run away tot het compleet

beëindigen van de pacemakerfunctie gerapporteerd.5-8

Onderzoek verricht vóór 1990 toonde aan dat er een rela-

tief hoge dosis nodig was voordat schade manifest werd. 

Door de stormachtige ontwikkelingen in de chiptechnolo-

gie en in het bijzonder van de complementary metal-oxide

semiconductor(CMOS)-techniek worden pacemakers en

ICD’s geavanceerder en complexer, maar ook gevoeliger

voor ioniserende straling.10,11 De straling veroorzaakt door

ionisatie in de materie een zich verplaatsende lawine aan

geladen deeltjes, met als gevolg een ladingsverplaatsing.

Een gedeelte van deze lading kan ook in de chip ofwel in

het integrated circuit (IC) van de pacemaker of ICD

terechtkomen. Deze lading kan schade aanrichten aan de

structuur van het IC, waardoor bepaalde transistors niet

meer zullen functioneren. De lading kan zich ook opho-

pen, waardoor transistor-thresholdwaarden binnen een IC

kunnen veranderen, met als gevolg verandering van func-

tionaliteit. Al deze effecten kunnen resulteren in tijdelijke

of permanente schade. Eventuele schade kan zich ook na

verloop van tijd manifesteren.12

AANBEVELINGEN VAN AAPM

In 1994 publiceerde de American Association of Physicists

in Medicine (AAPM) een rapport waarin aanbevelingen

werden gedaan voor het bestralen van patiënten met een

pacemaker.13 Er waren geen aanbevelingen opgenomen

voor ICD’s, om de eenvoudige reden dat er toen, en zelfs

tegenwoordig, weinig bekend is over het effect van ionise-

rende straling op ICD’s. De belangrijkste aanbevelingen

van de AAPM zijn: 

— geen bestraling met bètatrons, omdat die een sterk

elektromagnetisch veld produceren (klinisch niet meer

in gebruik in Nederland);

— pacemaker nooit in de directe bestralingsbundel;

16

Figuur 2   

Voorbeeld van een behandelingsplan. Gebruikmakend van CT-

informatie wordt een longtumor bestraald met behulp van vier

bestralingsvelden (foto: Multidata Systems Int. Corp., St. Louis, USA).
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— bepaling vooraf van de cumulatieve dosis op de pace-

maker;

— bij een cumulatieve dosis > 2 gray (Gy), pacemakercon-

trole voor de eerste bestraling en bij voorkeur bij de

eerste bestraling aan het begin van iedere nieuwe

bestralingsweek;

— observatie (bijvoorbeeld ECG) tijdens de eerste bestra-

lingssessie. 

Vaak worden nog aanvullende grenzen gesteld, onder

andere dat de cumulatieve dosis die een pacemaker ont-

vangt maximaal 2 Gy is voor een pacemakerafhankelijke

patiënt en maximaal 5 Gy voor een niet-pacemakerafhanke-

lijke patiënt. Is de cumulatieve dosis op de pacemaker > 5

Gy, dan moet het bestralingsplan (figuur 2 en 3) worden

herzien of – als er geen andere mogelijkheid is – moet het

device worden verplaatst. Verder zijn extra controles direct

na de laatste bestralingssessie aan te bevelen, alsmede een

week en een maand na beëindiging van de behandeling.

EIGEN ONDERZOEK

Door de stormachtige nanotechnologische ontwikkelingen

in de pacemaker- en ICD-technologie zijn de laatste en

belangrijkste onderzoeken naar schade aan pacemakers en

ICD's als gevolg van radiotherapie gedateerd geraakt.10,11 In

februari 2002 hebben het Catharina ziekenhuis te Eindhoven

en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam de han-

den ineengeslagen en hebben een onderzoek opgezet met

als doel het bepalen van stralingsschade als gevolg van

radiotherapie bij de nieuwste generatie pacemakers en

ICD's. Het onderzoek is mede ingegeven door de nog steeds

actuele vraagstelling en de ontbrekende kennis hierover bin-

nen het werkterrein van de radiotherapie en cardiologie. 

Voorwaarde voor een succesvol verloop van het onderzoek

was de medewerking van de fabrikanten, omdat hun input

en kennis van groot belang zijn. Eind 2002 hebben alle bena-

derde fabrikanten (Biotronik, Guidant, Medtronic,   St. Jude

Medical en Vitatron), tijdens een welhaast historische bij-

eenkomst, toegezegd medewerking te verlenen door het

leveren van kennis en devices. Dit alles resulteerde erin dat

eind augustus 2003 het onderzoeksteam van start ging met

de eerste bestraling van 19 pacemakers en 11 ICD's. 

17

‘PACEMAKERS EN ICD’S  

WORDEN GEAVANCEERDER EN COMPLEXER,  MAAR OOK 

GEVOELIGER VOOR IONISERENDE STRALING’

Figuur 3 

Een digitally-reconstructed radiograph (DRR) van een AP-longveldbestraling. In het groen de

95% isodoselijn die geheel het planning target volume (blauw) omvat. DRR’s worden verkregen

met behulp van CT-informatie.
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Tijdens het onderzoek worden diverse parameters zoals

frequentie, amplitude, batterijspanning, enzovoort ge-

meten en bewaakt, zowel voor, tijdens als na iedere be-

straling. Er is gekozen voor een zo klinisch mogelijke set-

up: er wordt een fractioneringschema toegepast, zodat

korte- en langetermijneffecten kunnen worden waargeno-

men. 

Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. Veel

gegevens moeten nog verwerkt en geanalyseerd worden,
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waardoor helaas nog geen resultaten beschikbaar zijn.

Gezien de uitkomsten van de eerste tests is het vermoeden

gerechtvaardigd dat het onderzoek gevolgen zal hebben

voor de huidige richtlijnen.

Nadat alle gegevens verwerkt en geanalyseerd zijn, zal de

belangrijkste doelstelling zijn het opstellen van duidelijke

en eenduidige richtlijnen voor radiotherapie- en cardiolo-

gie-instellingen betreffende het bestralen van patiënten

met een pacemaker of ICD. �
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INTERFERENTIE TUSSEN MRI, PACEMAKERS 
EN ICD'S

dr. c.j.h.j. kirchhof, cardioloog, rijnland ziekenhuis, leiderdorp en dr. j.h. ruiter, cardioloog, medisch centrum alkmaar

INLEIDING

Magnetic resonance imaging (MRI) heeft zijn waarde als klinisch diagnosticum ruimschoots bewezen en zal door de snel

voortschrijdende technologische ontwikkelingen steeds meer toepassingen krijgen in de geneeskunde. MRI zal de

conventionelere beeldvormende diagnostiek steeds vaker vervangen en nieuwe informatie opleveren over actuele ziekte-

beelden. Ook in de cardiologie zal MRI een steeds grotere rol gaan spelen, zowel bij de evaluatie en screening van structu-

rele afwijkingen als bij hemodynamisch functieonderzoek en coronaire insufficiëntie.
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De aanwezigheid van metaalhoudende implantaten vormt

echter een belangrijke beperking voor het gebruik van MRI.

In de cardiologie geldt dit vooral voor metaalhoudende

klepprothesen, stents en bovenal pacemakers, looprecor-

ders en ICD’s. Een dergelijk corpus alienum vormt een

strikte contra-indicatie voor het gebruik van MRI. Gezien

het toenemende aantal patiënten met pacemakers of ICD’s

neemt de groep die van deze diagnostische mogelijkheden

verstoken blijft, geleidelijk toe. 

Het effect van magnetische interferentie bij MRI-onder-

zoek op geïmplanteerde devices blijft onzeker en is hoofd-

zakelijk gebaseerd op case reports, in-vitro-onderzoek,

dierexperimenteel onderzoek en theoretische beschouwin-

gen van fysische wetmatigheden. In de literatuur worden

zowel gevallen beschreven waarin het device, na te zijn

blootgesteld aan sterke magnetische velden, tijdelijk of

permanent dysfunctioneerde, als gevallen waarin pace-

makerpatiënten het MRI-onderzoek zonder problemen

(bewust of onbewust) ondergingen en nadien een volstrekt

normaal functionerend device hadden. Deze laatste situ-

atie werd meestal ingegeven door een vitale MRI-indicatie.

In principe kan interferentie van sterke magneetvelden met

een pacemaker of ICD leiden tot:

— tijdelijke of permanente reed switch-activatie van pace-

‘WI JZIGINGEN VAN PACEMAKERINSTELLINGEN 

KUNNEN LEIDEN TOT ERNSTIGE KLACHTEN EN ZELFS TOT 

LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES’

TRENDS IN CARDIAC PACING � NR 2 � DECEMBER 2003
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maker of ICD, met een terugval naar een asynchrone

pacing mode, hetgeen leidt tot onderbreking van arit-

miedetectie en therapieafgifte;

— malfunctie ten gevolge van elektromagnetische signa-

len en artefacten die tot onterechte inhibitie of activatie

van therapeutische functies (pacing of shock) leiden; 

— tijdelijke of permanente veranderingen van pacemaker-

of ICD-instellingen, of reset naar fabrieksinstellingen; 

— irreversibele beschadiging van elektronische compo-

nenten of interne energiecel, met verlies van telemetrie

en/of functie;

— inductiestromen en warmtegeneratie in de leads, met

als gevolg drempelstijging en weefselbeschadiging aan

de leadtip, leadring of defibrillatie-coil;

— verschillende krachten die door het magnetisch veld op

de pulsgenerator worden uitgeoefend, waardoor sub-

luxatie in de pocket optreedt.

In een paneldiscussie tijdens het ESC 2003 Congres te

Wenen over MRI en cardiostimulatie werden de inductie-

stromen en de warmtegeneratie als de meest onvoorspel-

bare effecten beschouwd met potentieel het grootste risico

voor de patiënt.

DE WAARDE VAN MRI BIJ

PATIËNTEN MET CARDIALE

AANDOENINGEN

Door de snelle technische ontwikkeling heeft het gebruik

van MRI de laatste twee decennia een grote vlucht geno-

men. Door snellere beeldverwerking en -opbouw en door

een steeds groter wordend oplossend vermogen (resolutie

< 1 mm) is de toepasbaarheid van MRI enorm toegeno-

men. In veel gevallen is MRI zelfs het diagnosticum van

eerste keuze, zoals bij congenitale en vasculaire afwijkin-

gen en bij het vermoeden van bepaalde vormen van car-

diomyopathie, bijvoorbeeld aritmogene rechterventrikel-

dysplasie. 

MRI heeft de CT-scan in veel opzichten verdrongen, niet in

de laatste plaats vanwege het ontbreken van de noodzaak

tot blootstelling aan röntgenstraling.

MRI verschaft niet alleen substantiële informatie over

structurele afwijkingen van hart en grote vaten, maar kan

ook worden gebruikt om de functie en mate van stenose-

ring van coronairarteriën en bypass grafts te visualiseren,

voor dynamische metingen en bestudering van regionale

wandbewegingen (tagging), relaxatiepatronen, intracardia-

le flow-patronen, klepfunctie en ten slotte ook myocard-
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AAN DE ELEKTRODETIP  IS  POTENTIEEL  
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perfusie. Hierdoor zal in veel gevallen de noodzaak tot

invasieve diagnostiek en het gebruik van nefrotoxische

contrastmiddelen komen te vervallen. Daarnaast speelt

MRI een steeds belangrijkere rol bij de indicatiestelling en

optimalisatie van resynchronisatietherapie bij hartfalen.

INTERFERENTIE VAN MRI MET

PACEMAKERS EN ICD'S

Experimenteel onderzoek

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werden

de eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd betreffende

interferentie van MRI en pacemakers.1 De radiofrequente

velden in een MRI-unit bleken pacemakers die geprogram-

meerd waren in een on demand mode te kunnen inhiberen.

Daarnaast werd activatie van de reed switch gezien, waar-

door deze units naar een asynchrone mode terugvielen,

hetgeen potentieel aritmogeen kan zijn. De kans dat deze

mode switch optreedt, is afhankelijk van de sterkte van het

magnetisch veld, maar doet zich vrijwel altijd voor bij veld-

sterkten van 17 gauss of meer. Ofschoon MRI-interferentie

beperkt kan blijven tot reed switch-activatie, kan dit ook

gepaard gaan met tijdelijke of permanente veranderingen

van pacemakerinstellingen. Deze veranderingen kunnen lei-

den tot een suboptimale pacemakerfunctie en beperkt blij-

ven tot under- of oversensing, maar ook tot veranderingen

van upper en lower rate-parameters. Afhankelijk van het

effect op de algehele pacemakerfunctie en het onderliggend

lijden, kan dit lange tijd onopgemerkt blijven en pas na ver-

loop van tijd aanleiding geven tot aspecifieke klachten.2

Daarnaast kunnen wijzigingen van pacemakerinstellingen

de oorzaak zijn van ernstige klachten of zelfs leiden tot

levensbedreigende situaties. Dat is bijvoorbeeld het geval

wanneer MRI of andere vormen van magneetveldinterferen-

tie tijdelijke of permanente pacemakerinhibitie veroorzaakt,

met asystolie als gevolg, of wanneer deze interferentie aan-

leiding geeft tot tijdelijke of permanente hoogfrequente

atriale of ventriculaire stimulatie.3 In het laatste geval kun-

nen supraventriculaire (AF) of ventriculaire ritmestoornis-

sen (VT/VF) worden geïnduceerd. Door verhoging van de

lower rate-waarde naar niet-aritmogene waarden (100-120

ppm) kunnen myocardischemie en angina pectoris optre-

den. Wanneer de patiënt zich op dat moment in de MRI-

scanner bevindt, kan een adequate behandeling belemmerd

worden door de fysieke omstandigheden.

Uit dieronderzoek met MRI-scanners tot 0,5 tesla (T) is
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gebleken dat pacemakersystemen die vooraf geprogram-

meerd zijn in een asynchrone mode (VOO, DOO) minder

gevoelig zijn voor door MRI geïnduceerde veranderingen

van pacemakerinstellingen. Daardoor wordt de kans op

inductie van ventriculaire ritmestoornissen beduidend klei-

ner. Pacemakers geprogrammeerd in DDD-mode met

automatische mode switch werden geactiveerd tot mode

switch, terwijl pacemakers geprogrammeerd in DDD- of

DDI-mode, waarbij de reed switch was geïnactiveerd, zelfs

geheel werden geïnhibeerd. Asynchrone pacing modes

met, indien mogelijk, inactivatie van de magneetfunctie

(ter voorkoming van reed switch-sluiting) zijn dus minder

gevoelig voor magneetveldinterferentie en aan te bevelen

bij pacemaker- of ICD-afhankelijke patiënten.

De kans op interferentie wordt echter groter naarmate de

MRI-veldsterkte stijgt. In-vivodieronderzoeken met ver-

schillende pacemakersystemen en leads in een 1,5 T sterk

magneetveld, lieten naast reed switch-activatie en terugval

naar asynchrone pacing mode, veelvuldige hoogfrequente

pacing zien, waarbij frequenties tot 300 pulsen per minuut

werden bereikt. Dit was vooral het gevolg van interferentie
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met het pulsatiele radiofrequente veld dat de energiestatus

van de weefselprotonen verandert, waardoor ze magneti-

sche resonantiesignalen afgeven. Ook deze effecten bleken

vooral op te treden wanneer de pacemakersystemen in

DDD- of VVI-mode waren geprogrammeerd, terwijl dat

niet het geval was in asynchrone mode.4,5

Behalve dat MRI-scanning de pacemakergeneratorfunctie

beïnvloedt, veroorzaakt het ook warmteproductie in de

pacemakerleads. In dierexperimenteel onderzoek werden

aan de leadtip temperaturen tot 63°C gemeten gedurende

90 seconden scanning.5 Dit ging gepaard met myocard-

necrose rond de elektrodetip en op de plaats waar de elek-

trodering contact maakte met het endocard.

Zeer recent gepubliceerde resultaten van in-vivo-experimen-

ten met bij honden geïmplanteerde pacemaker- en ICD-

systemen maken duidelijk dat de huidige moderne syste-

men beduidend minder gevoelig zijn voor interferentie-effec-

ten van MRI.6 Roguin en medewerkers testten verschillende

moderne systemen en stelden vast dat de maximale tempe-

ratuurstijging aan de tip van moderne pacemaker- en ICD-

leads minder dan 1°C bedroeg bij een gemiddeld MRI-onder-

zoek met een 1,5 T-scanner. In worst case-scenario’s zou de

maximale temperatuurstijging niet meer dan 5-7°C zijn.

Bovendien traden er bij systemen geproduceerd na 2000

beduidend minder generator resets of beschadigingen op

dan bij systemen die vóór 2000 waren ontwikkeld.

Klinisch onderzoek

In de literatuur zijn sporadisch gevallen beschreven van

plotse dood tijdens MRI-onderzoek van pacemakerpatiën-
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‘PACEMAKER/ICD-DYSFUNCTIE  

DOOR EMI-EFFECTEN VAN MRI -APPARATUUR IS  

BI J  MODERNE DEVICES ONGEBRUIKELI JK ’

ten. Meestal is plotse dood terug te voeren tot asystolie ten

gevolge van pacemakerinhibitie bij het ontbreken van een

onderliggend escaperitme of ventrikelfibrilleren. Daar staat

tegenover dat er ook gevallen zijn beschreven van MRI-

scanning van pacemaker- of ICD-patiënten waarbij geen

problemen optraden.

Uit een aantal kleinschalige klinische onderzoeken is

gebleken dat moderne pacemakers tijdens MRI-scanning

in 0,5 T-apparatuur, behoudens reed switch-activatie en

dientengevolge asynchrone stimulatie, geen andere pro-

blemen opleveren. In het bijzonder irreversibele beschadi-

gingen en drempelstijging door opwarmingseffecten wer-

den niet gezien.7-16

Perioperatief aangebrachte tijdelijke epicardiale pacema-

kerleads zijn op grotere schaal onderzocht. Tijdens non-

cardiale MRI (1-1,5 T) konden geen problemen worden

geobjectiveerd.14

SAMENVATTING

De eerste ervaringen met MRI-scanning bij pacemaker-

systemen hebben geleid tot een zeer grote en terechte
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terughoudendheid bij het uitvoeren van dit onderzoek bij

patiënten met permanente pacemakersystemen en ICD’s.

Tot op de dag van vandaag is deze terughoudendheid

terecht en moet men onder alle omstandigheden alter-

natieve diagnostische technieken overwegen alvorens

men aan MRI-scanning denkt. Echter, wanneer men alle

veiligheidsaspecten in ogenschouw neemt, voorbereid is

op eventuele calamiteiten en de geïmplanteerde sys-

temen adequaat beschermt door tijdelijke programme-

ring naar asynchrone modi, lijkt het risico van MRI-scan-

ning met lage veldsterkten (0,5 T) acceptabel. Hierbij

dient het pacemaker- of ICD-systeem in asynchrone

mode te staan of zelfs geheel uit (OOO), en moet de reed

switch (magneetfunctie) worden geblokkeerd. Voor-

afgaand aan het volledige onderzoek moeten single-slice

test-scans worden vervaardigd, waarbij continue ECG-

monitoring moet worden uitgevoerd en resuscitatiemid-

delen aanwezig moeten zijn. Daarnaast dient het onder-

zoek te worden verricht in het bijzijn van een arts of

cardioloog die geheel op de hoogte is van de mogelijke

complicaties. �
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INTERFERENTIE BIJ IMPLANTEERBARE 
HARTSTIMULATORS EN DEFIBRILLATOREN

l.j. herpes, principal engineer, medtronic bv, heerlen

Door apparatuur die gebruikmaakt van elektriciteit en magneten, worden elek-

trische velden gecreëerd in het apparaat en in zijn omgeving. De term elektro-

magnetische interferentie (EMI) wordt gebruikt om aan te geven welk elektrisch

signaal mogelijkerwijs de functie van een ander apparaat, in dit geval de implan-

teerbare hartstimulator of defibrillator, kan beïnvloeden.

Elektromagnetische interferentiebronnen kunnen worden onderverdeeld in gal-

vanisch, magnetisch en elektromagnetisch gekoppelde bronnen. 
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GALVANISCH GEKOPPELDE 

INTERFERENTIE

Galvanische koppeling treedt op als het lichaam van de

patiënt onderdeel is van het gesloten stroomcircuit tussen

de polen van de voedingsbron. De stroom die als gevolg

daarvan door het lichaam stroomt, veroorzaakt spannings-

verschillen op verschillende plaatsen, zo ook tussen de

pace/sense-elektroden van de hartstimulator of defibrilla-

tor. Als het opgebouwde spanningsverschil tussen beide

elektroden de geprogrammeerde gevoeligheid van de hart-

stimulator of defibrillator benadert, wordt dit signaal waar-

genomen en kan het gedrag van de hartstimulator of defi-

brillator worden beïnvloed. Onderzoeken hebben uitgewe-

zen dat onder bepaalde omstandigheden stromen groter

dan 40 µA potentialen van 1 mV over de elektroden van

een unipolair systeem kunnen opwekken. Afhankelijk van

de frequentie (50 Hz) en de geprogrammeerde gevoelig-

heid kunnen deze signalen worden waargenomen. Voor

bipolaire systemen moet men onder dezelfde omstandig-

heden denken aan stromen boven 1 mA.

Galvanische interferentie treedt onder andere op bij oude-

re elektronische tiptoetsen (bijvoorbeeld van bedienings-

panelen van audio- of videoapparatuur alsook van automa-

ten), externe spier-/zenuwstimulatoren (TENS), elektri-

sche acupunctuur en elektrochirurgische apparatuur,

schrikdraad (figuur 1) en bij aanraken van metalen delen

van slecht geïsoleerde apparatuur (bijvoorbeeld metalen

behuizing van oude wasautomaten).

De stromen veroorzaakt door tiptoetsen zijn echter van

dien aard dat ze geen invloed hebben op geïmplanteerde

pacemakersystemen. Afhankelijk van de plaatsing van

TENS-elektroden, alsook van de geselecteerde uitgangs-

en stimulatieparameters, kan toepassing van TENS de wer-

king van een pacemaker storen. Dat geldt vooral voor uni-

polaire systemen. De invloed kan variëren van pacemaker-

inhibitie (oversensing) tot stimulatie met het maximaal

geprogrammeerde ritme (upper rate tracking). 

Praktische klinische tips

Combineer TENS nooit met unipolaire pacemakersyste-

men.

Indien elektrochirurgie wordt toegepast, is het aan te beve-

len het pacemakersysteem in een asynchrone mode te pro-

grammeren. 

Zorg ervoor dat de elektrische installatie aan de heden-

daagse veiligheidsnormen voldoet. 

MAGNETISCH GEKOPPELDE

INTERFERENTIE

Magnetisch gekoppelde interferentie treedt op als elek-

trisch geleidende delen van het geïmplanteerde systeem

zich in een wisselend magnetisch veld bevinden. Volgens

de wet van Faraday induceert een veranderend magnetisch

veld een spanning waarvan de grootte evenredig is met de

omtrek van het gebied dat wordt omsloten door de gelei-

ders. Dat betekent dat dit gebied bij een unipolair systeem

aanmerkelijk groter is dan bij een bipolair systeem (~ 400

versus 25 cm). Het gevolg is dat een magnetische veld-

sterkte van ongeveer 25 µT (T = tesla) bij een frequentie

van 50 Hz in een unipolair systeem een spanning van 1 mV

opwekt. Indien een detectiegevoeligheid van 1 mV is gese-

lecteerd, kan dit tot een ongewenste waarneming van de

interferentie leiden. Voor bipolaire systemen geldt een

veldsterkte van meer dan ~ 400 µT (50 Hz).
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Magnetische velden van deze orde van grootte (> 25 µT -

50 Hz) komen niet alleen voor in de nabijheid van gelei-

ders waar grote stromen doorheen gaan, zoals lasappara-

tuur, hoogspanningstransformatoren en -leidingen, elektri-

sche galvaniseer- en smeltbaden, en de aansluitkabels

voor deze apparatuur, maar ook bij huishoudelijke appara-

ten die worden aangedreven door motoren. Enkele voor-

beelden hiervan zijn elektrische blikopener, haardroger,

scheerapparaat, stofzuiger, kookfornuis, enzovoort.

Omdat dit bekend is, wordt aanbevolen deze apparatuur

niet direct boven een unipolair geïmplanteerd systeem te

houden. Worden deze apparaten gebruikt zoals bedoeld,

dan mag men veronderstellen dat ze geen invloed uitoefe-

nen op de werking van een geïmplanteerd systeem.

Omdat kabels waar een hoge stroom doorheen gaat,

meestal zijn voorzien van een metalen mantel, wordt de

mogelijke invloed van interferentie significant geredu-

ceerd. Magnetische velden met een veldsterkte van meer

dan 400 µT (50 Hz) komen voor in de nabijheid van indus-

triële apparatuur. Omdat in die omgeving waarschuwings-

borden vereist zijn waarop de aanwezigheid van onbevoeg-

den wordt verboden, zullen onder normale omstandighe-

den pacemakerpatiënten daar niet verblijven. Deze veld-

sterkten zijn ook gemeten op 3 cm afstand van enkele blik-

openers, haardrogers, boormachines, kettingzagen en

andere huishoudelijke apparatuur. Omdat deze huishou-

delijk apparaten met grote vermogens wel invloed kunnen

hebben, wordt aanbevolen ze op meer dan 10 cm afstand

van de geïmplanteerde hartstimulator of defibrillator te

houden. 

Andere bronnen die elektromagnetische golven opwekken

en waarmee men in het dagelijks leven te maken heeft, zijn

antidiefstalapparatuur en veiligheidsdetectoren. De fre-

quentie van deze apparatuur varieert van 200 tot

14.000.000 Hz, waarbij de veldsterkte kan oplopen tot

meer dan 1 mT. Onder bepaalde omstandigheden kunnen

deze veldsterkten de werking van een pacemaker of ICD

beïnvloeden. Indien de pacemaker-/ICD-drager niet te

dicht bij de zend- of ontvangstspoelen van deze appara-

tuur komt, maar een afstand van > 15 cm bewaart, is de

invloed verwaarloosbaar. Om deze reden wordt in product-

brochures vermeld dat een drager van een pacemaker of

ICD niet in een detectiepoortje moet blijven staan en niet

tegen de antennes van zo’n poortje moet leunen. 

Dat geldt ook voor de handmatige detectieapparatuur die
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Figuur 1  Schrikdraad.
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door beveiligingsbeambten wordt gebruikt. Indien de

spoel niet langer dan een seconde boven het pacemaker-

systeem wordt gehouden, kan hoogstens een stimulatie-

puls worden onderdrukt. Omdat de frequentie en veld-

sterkte van deze apparatuur echter niet bekend worden

gemaakt en men niet kan voorspellen hoe de controleurs

ze gebruiken, wordt patiënten geadviseerd hun patiënten-

pas te tonen zodat zij niet aan deze interferentiebron hoe-

ven worden blootgesteld.

ELEKTROMAGNETISCH GEKOPPELDE

INTERFERENTIE

Storingsbronnen met een nog hogere frequentie zijn signa-

len opgewekt door onder andere tv, radio, radar, en tele-

communicatieapparatuur, waaronder ook GSM-toestellen.

De frequentie en de aard van het veld zijn dusdanig dat er

geen invloed wordt uitgeoefend door het opgewekte mag-

netische veld maar door het elektrische veld. Het frequen-

tiebereik varieert van enkele honderden kilohertz (kHz ) tot

een gigahertz (GHz); de veldsterkte wordt uitgedrukt in

V/m.

Oudere pacemakertypen waren ongevoelig voor deze inter-

ferentiebron als de veldsterkte minder was dan 140 V/m.

Bij de nieuwe typen pacemakers en ICD’s ligt deze grens

om en nabij 350 V/m. 

De eerdergenoemde apparatuur kan in de directe nabijheid

veldsterkten tot enkele duizenden V/m opwekken.

Aangezien blootstelling aan deze straling niet alleen de

gezondheid van pacemakerpatiënten maar die van ieder-

een kan beïnvloeden, worden veiligheidshekken en waar-

schuwingsborden geplaatst, zodat duidelijk is dat dit ver-

boden terrein is voor onbevoegden. Omdat de veldsterkte

meer dan kwadratisch afneemt met de afstand tot de

antennes, is de veldsterkte buiten de afrastering dusdanig

verzwakt dat ze geen noemenswaardige invloed op een

pacemakersysteem heeft. Bij GSM-toestellen, die direct
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Figuur 2   Hoogspanningsleiding.
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boven een geïmplanteerd systeem kunnen worden gehou-

den, bestaat – afhankelijk van de sterkte van het toestel

(veldsterkte van meer dan 500 V/m direct boven de anten-

ne) – het risico dat de werking wordt beïnvloed. Daarom

wordt aanbevolen een GSM op minstens 15 cm van de

pacemaker of ICD te houden. Dit laatste geldt niet voor de

recentere pacemakermodellen. 

Omdat draadloze huistelefoons niet alleen op lagere fre-

quenties maar vooral met veel minder vermogen (c.q. veld-

sterkte) werken, heeft de straling van deze telefoons geen

invloed op geïmplanteerde systemen. 

ELEKTRISCH GEKOPPELDE

INTERFERENTIE

Elke geleider die deel uitmaakt van een met de aarde

gekoppelde hoogspanningsbron, veroorzaakt een elektri-

sche lading over een lichaam dat zich tussen die geleider

en de aarde bevindt. Zo ontstaat een elektrische lading

over het menselijk lichaam als dat zich tussen de hoog-

spanningsgeleider en de aarde bevindt. De opgewekte

lading is groter naarmate de spanning die de geleider ten

opzichte van de aarde heeft groter wordt en de afstand tot
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het lichaam kleiner. Tests in het verleden hebben aange-

toond dat elektrische velden tot 20 kV/m over het lichaam

kunnen worden opgewekt. Reeds bij een elektrische veld-

sterkte van boven 1,5 kV/m is beïnvloeding van oudere uni-

polaire pacemakersystemen waargenomen. Voor de recen-

tere pacemakermodellen en zeker voor de bipolaire syste-

men ligt deze waarde ver boven 5 kV/m. Veldsterkten van

deze orde van grootte komen in de nabijheid van hoog-

spanningsleidingen (110-380 kV) (figuur 2) en transforma-

tors voor, waar onder normale omstandigheden geen pace-

makerpatiënten komen. �
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