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Overzicht

• Beginselen sportadvies

• Sporten per cardiomyopathie
• Aritmogene cardiomypathie (ARVC/ ACM)

• Dilaterende cardiomyopathie (DCM)

• Non-compaction (left ventricular) 
cardiomyopathie (LVNC)

• Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)

• Specifieke sportadviezen
(do’s and don’t’s)

• Take home



Beginselen

• Om welke sport gaat het?

• Hoeveel uur?

• Welke intensiteit?

• Doelstellingen patient?

• Risico’s SCD/ SCA – sporten?

• Risico’s op toename morbiditeit
met sporten



Mitchell classificatie

Roeien
Wielrennen
Schaatsen

Voetbal

Gewichtsheffen

Golf
Yoga



Sharma, 2015



Richtlijnen/ consensus documents



1: 250 - 5001: 2000- 5000

McKenna et al, 2017

1: 250 - 5001: ?

Incidentie

ACM/ ARVC LVNC DCM HCM



ACM/ ARVC

• Mechanische ontkoppeling myocyten

• Trigger maligne ventriculaire aritmieen

• Centrale omgevingsfactor ontwikkelen
en progressie ziekte

• Zowel in experimentele (muis)studies 
als in observationele studies

Corrado, Zorzi, 2015



Sporten met ARVC

• N=108 ARVC probands

• VTA/ mortaliteit 42% 
wanneer doorgegaan met 
competitieve sport na
diagnose ARVC

• Recreatief en inactief
vergelijkbaar

Ruwald et al, EHJ 2015



Sporten met ARVC

• Sporters jonger gediagnosticeerd met 
ARVC (38 vs 30 jaar)

• Competitieve sport 2x kans op VTA/ 
mortaliteit

• Met name verhoogd risico hoog-
dynamisch competitief

Ruwald et al, EHJ 2015



Gendragers

• 87 gendragers ARVC

• Johns Hopkins ARVD/C Registry

• Exercise interviews

• Leeftijd interview 11-88 jaar (mean 44)

• 76 PKP2

• Uitkomsten: VT/VF, hartfalen, diagnose 
ARVC

James et al.,  JACC 2013



Overleving na 1e VTA

James et al.,  JACC 2013



Sporten en ontwikkelen ARVC

• ARVC n=82

• Duursport sterk geassocieerd met 
ontwikkelen ARVC in gen-elusive 
individueen

• Alle gen-elusive ARVCs waren
sporters

Sawant et al,  JAHA 2014



Wat wel?

• 1 studie (!)

• 173 ARVC patienten

• 53% proband, 44%

• Duur + intensiteit slechtste
uitkomsten

• < 6 METs <2.5u beste
uitkomsten

• Niet-intensieve duursport?

Lie et al,  JACC: CE 2018



Sporten en ARVC

•Patienten

•Gendragers (PKP2)



LVNC

• Hypertrabecularisatie lastig te
interpreteren in sporters

• 8% sporters voldoen aan
morfologische criteria LNNC

• 0.9% sporters met 
hypertrabecularisatie hebben
verdere ondersteunende
afwijkingen



Onderscheid uitdagend

Oechlin and Jenni, 2018



Wanneer wel/ niet sporten

• Wanneer stoppen
• Symptomatisch

• Syncope

• Frequente en/of complexe
ventriculaire aritmieen, nsVTs

• Duidelijk verminderde LVEF

• Risicosporten



Sport en LVNC

•Zolang geen syncope/ 
(ns)VTs/ LVEF verminderd



DCM

Japp et al., 2016

• Niet één specifieke ziekte

• Genetische en/of omgevingsfactoren



Dimensies in sporters - DCM

• Onderscheid adapatie bij sport/ 
ziekte kan uitdagend zijn

• LVEDd >60mm in 15% 
mannelijke sporters

• Afname LVEF bij toename
LVEDd, tot LVEF 40%

Abergel et al, 2004
Pelliccia et al., 1999



Aanwijzingen DCM

• Familieanamnese

• ECG-afwijkingen niet typisch voor sport

• Tachyaritmieen

sterke aanwijzingen DCM



Wanneer altijd stoppen

• Symptomen

• Familieanamnese SCD/SCA

• Bekende mutatie (Lamine
A/C, PLN)

• LVEF <40%

• LGE ≥20%

• VTs

• Syncope



DCM

•Voorzichtigheid geboden



HCM

• Wat willen we allemaal niet meemaken?



Feher Miklos (1979-2004)

• Aanvaller Benfica

• Oorzaak overlijden: VT/ VF

• Onderliggend lijden:
Hypertrofische cardiomyopathie



Sporten als trigger SCA/ SCD?

Maron et al., 2009

• Registry VS 27 jaar (1980 – 2006) • 1866 SCA/ plotse (hart-)dood



Nadelige effecten sporten?

SCA/ SCD
• Dehydratie
• Veranderingen bloedvolume
• Veranderingen electrolyten
• Catecholaminen
• Lactaat/ pH ?

Expert opinion en
circumstantieel bewijs

Maron et al., 2015



HCM

• HCM traditioneel gezien als
absolute contraindicatie
competitieve sport

• Oude richtlijnen (inclusief Task 
Force 3 2015) => stopadvies



Doorgaan met sporten?

• HCM N=35 sporters (33 man)

• 5 – 31 jaar sporten

• Internationaal tot regionaal
competitief niveau

• Stopadvies aan iedereen

• 15 hielden zich niet aan advies

Pelliccia et al., 2018



Risico schatten?



Zijn alle HCMs gelijk?



aHCM (1)

• HCM N=350 vs aHCM N=85

• MRI evaluatie

• Uitkomst: mortaliteit, hartfalen, 
CVA

• FU mean 37 maanden

• aHCM minder LGE

Kim et al., 2015



aHCM (2)

• Primaire uitkomst:
aHCM 4.7% vs non-aHCM
15.1%

• 3 CVAs aHCM in aanwezigheid
AF

Kim et al., 2015



aHCM (3)

• aHCM N=93

• MRI evaluatie

• Uitkomsten hartfalen, CVA, ICD-
shock, VTs, SCA of SCD

• Afwezigheid van apicale
aneurysma’s of >5% LGE betere
prognose

Hanneman et al., 2014



Europese guideline

• Na uitvoerige analyse wél
sporten:
• ’Milde HCM’

• Lage ESC 5jr score

• Volwassenen

• Rood licht:
• Doorgemaakt SCD/ SCA

• Symptomen/ syncope

• VTs bij inspanning

• Hoge 5jr ESC score

• LVOTO >50mmHg

• Abnormale X-bloeddruk

Fibrose?
Mutatie?
Type sport?
Familie?
aHCM?



HCM Individueel
advies



Specifieke sportadviezen

• Zeg nooit ‘doe rustig aan’

• Probeer specifieke sporten te identificeren die wél kunnen

• Probeer hoeveelheid en intensiteit te afspreken

• Alleen op indicatie hartslagadviezen meegeven
• Bij (S)VTs

• Ziektespecifieke adviezen

• Bij twijfel: consult sportcardioloog, evt samen met sportarts



Take home: Sport en CMP

ARVC patienten
én gendragers

HCMDCM

LVNC



Met dank aan:

Yigal Pinto – Arthur Wilde

Vragen?

h.t.jorstad@amc.nl

sportcardiologie@amc.nl


