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‘Behandeldoel’

• Inzicht in geschiedenis van de diagnose van linkerventrikelhypertrofie (LVH)

• Inzicht in enkele associaties van LVH

• Inzicht in de (vele) beperkingen van LVH diagnostiek en met name van ECG-LVH



Uit de oude doos #1…

• 1843 Actiepotentiaal

• 1854  Bloeddrukmeter von Vierordt

• 1876 ECG van een hond

• 1887 Eerste menselijke ECG door Engelse 

electrofysioloog Waller

• 1893 Introductie term “Electrocardiogram” 

door Einthoven

• 1895 Publicatie ECG

• 1896 Bloeddrukmeter Riva-Roci

• 1905 Telecardiogram vanuit Einthovens

laboratorium 1,5 km verderop

• 1906 Eerste beschrijving van afwijkende 

ECG’s door Einthoven: linker en 

rechteratriumdilatatie, U golf, notching van 

het QRS complex, ventriculaire 

extrasystolen, bigemini, boezemflutter, 

totaal AV blok



Uit de oude doos #2…

Sokolow&Lyon Am Heart J 1949



Uit de oude doos #3…

Romhilt & Estes Am Heart J 1968



Wat is LVH eigenlijk? 

• Orgaanschade tgv hypertensie?

• Een erfelijke cardiomyopathie?

• Fysiologische adaptatie?

• Het gevolg van aortaklepstenose of een stapelingsziekte?

• >2 standaarddeviatie van het gemiddelde?

• Van wie eigenlijk? 



Hoe bepalen we LVH?

• Op basis van het ECG

• Verschillende criteria(!)

• Op basis van echocardiografie

• Eerste cardiale echo door Edler / Hertz 1951 (Sokolow-Lyon was 1949!)

• Echocardiografisch onderscheid verschillende oorzaken LVH 1973

• Op basis van cardiale MRI

• Op basis van de guidelines

Sokolow, Lyon. Am Heart J 1949
Abbasi ea. NEJM 1973



Is LVH belangrijk?

• Kan een teken zijn van fysiologische adaptatie

• Mogelijk reversibel

• Sporten, opheffen aortaklepstenose / VSD

• Mogelijk irreversibel

• Gepaard met (ultra)structurele veranderingen, bv. interstitiele- of 
vervangingsfibrose tot aan mitochondriele veranderingen

• Kan een teken zijn van pathologie

• Denk bv. aan erfelijke cardiomyopathieen, stapelingsziekten

• Onafhankelijk geassocieerd met verhoogde morbiditeit en (CVD+all cause) mortaliteit

(x2.5), mogelijk met verschillen tussen sexes (F>M*)

Vakili ea. Am Heart J 2001
Borstein ea. 2021



Extreme associaties: plotseling overlijden

Darouian ea. Ann Noninvasv ECG 2017



Vraag voor het publiek

‘ECG-LVH poll’



Hoe vaak ECG-LVH in gezonde individuen*?

Wat is juist voor de 2013&2018 ESH/ESC HT guideline†?

A. Nederlandse mannen: 37%

B. Turkse vrouwen: 4%

C. Zuid-aziatische surinamers: 12%

D. Ghanese mannen: 71%

E. A+B+C+D = juist

* No HT, DM, CKD, ECG-modifying meds, abnormal ECG 

† Any of the following: Sokolow-Lyon index without V6 (S V1 + R V5 >3.5mV), Modified Sokolow-Lyon index

(any precordial S + any precordial R >3.5mV), Cornell voltage duration product ((R aVL + S V3 (females + 

0.8mV))·QRS-duration >244mV·ms), R aVL >1.1mV

Mancia ea. Blood pressure 2013, Willieams ea. EHJ 2018
Ter Haar ea. JAHA 2020



Poll resultaat

‘ECG-LVH poll’



En hoe zit het met andere ECG parameters?

Ter Haar ea. JAHA 2020



Helaas nog vele vragen onbeantwoord

• Is ECG-LVH een betrouwbare maat voor eindorgaanschade?

• Negatief en positief voorspellende waarde
• Associaties met uitkomsten

• Zijn er alternatieven?

• Beeldvorming
• Beloop in de tijd
• STT segmentafwijkingen, andere parameters voor LVH (atria etc)

• Is er een plaats voor sexe- en ethniciteit-afhankelijke normaalwaarden? JA!

• Voor ECG
• Voor beeldvorming
• (voor lab?)



‘Behandeldoel’

• Inzicht in geschiedenis van de diagnose van 

linkerventrikelhypertrofie (LVH)

• Inzicht in enkele associaties van LVH

• Inzicht in de (vele) beperkingen van LVH diagnostiek

en met name van ECG-LVH
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