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Extreme phenotypesPoll

Aan mijn patiënten met een 
CMP geef ik

A. Het NL beweegadvies
B. Een maximale hartslag advies
C. Sportadvies: volume en intensiteit
D. Gingen ze maar sporten
E. Anders



Overzicht

• Aritmogene cardiomyopathie (ARVC/ ACM)

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

• Dilaterende cardiomyopathie (DCM)

• Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)

• Casus: de oude sporter

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

• Take home



Richtlijnen/ consensus documents

2020 ESC Guidelines on 
sports cardiology and 
exercise in patients with 
cardiovascular disease



1: 250 - 5001: 2000- 5000

McKenna et al, 2017

1: 250 - 5001: ?

Incidentie

ACM/ ARVC LVNC DCM HCM



ACM/ ARVC



ACM/ ARVC

• Mechanische ontkoppeling myocyten

• Trigger maligne ventriculaire aritmieen

• Sport belangrijke 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 (30 vs 38 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 patiënten

• 53% proband, 44%

• Duur + intensiteit slechtste
uitkomsten

• < 6 METs <2.5u beste
uitkomsten

• Niet-intensieve duursport?

Lie et al,  JACC: CE 2018



Bosman et al. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2022



Sporten en ARVC

•Patiënten

•Gendragers (PKP2)



Sport en LVNC



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



Aanvullende argumenten: 

• Symptomen

• Familie+ / genetica

• Myocarddysfunctie

• ECG-afwijkingen

Hoe meer afwijkingen => meer
sport restricties



Wanneer wel/ niet sporten

• Wanneer stoppen
• Symptomatisch

• Syncope

• Frequente en/of complexe
ventriculaire aritmieen, nsVTs

• Duidelijk verminderde LVEF

• Risicosporten



Sport en LVNC

•Bij afwezigheid risico-
markers



Sport en DCM



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



Millar et al., 2020



Wanneer altijd stoppen

• Symptomen

• Familieanamnese SCD/SCA

• Bekende mutatie
(Lamine A/C, PLN)

• LVEF <40%

• LGE ≥20%

• VTs

• Syncope



DCM

•Differentiatie uitdagend
•Bij aanwezigheid risicomarkers: 
voorzichtigheid geboden



Sport en HCM



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 elektrolyten
• 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



Sportadvies bij HCM
• Systematische benadering

• Expert opinion van toegevoegde waarde 

Zoek naar risicomarkers:
• Symptomen/ syncope
• 5-jaar ESC SCD HCM risk score ≥4%
• LVOT gradient >30 mmHg in rust
• Abnormaal bloeddrukrespons bij inspanning
• Inspanningsgebonden aritmieën

Drezner et al., 2021



Drezner et al., 2021



HCM Individueel
advies





Casus: de oude sporter

• Man 74 jaar

• Komt voor sportadvies





Extreme phenotypes
Wordcloud

Wat is uw
sportadvies?



• Hooguit redelijke LVF

• LAVI 200ml/m2

• RA fors gedilateerd

• Ernstige TI

• Chronisch AF

• Pacemaker symptomatische 
bradycardieen

• Rx/ OAC, betablokker, furosemide, ARNI



Sporten in de oude patiënt met CMP



Sporten in de oude patiënt met CMP



Overwegingen

• Algemene risico’s
• Spier- en gewichtsklachten

• Blessures/ fracturen

• Risico op vallen

• Specifieke risico’s
• Antistolling

• Aritmieen

• RR

• Ischemie

• Progressie hartfalen

• Echter…
• Enorm ervaren in 

sporten

• Is er al oud mee 
geworden (!)

• Kent eigen lichaam

• Winst voor alle andere 
orgaansystemen

• Kwaliteit van leven
• Voorkeur patiënt weegt 

sterk mee



Sportanamnese

• Duursport sinds 1965

• 20 jaar wielrennen, 17 jaren met amateuren, aantal jaren met veteranen

• Triathlons 5x, 5x marathon

• Cyclo sportief 5x in jaren 90

Huidig

• Sporturen 14 u/wk

• Fietst elke ochtend 2u, 40-50km

• Bij slecht weer hardlopen, 8 km rustig tempo, lopen - hardlopen



Specifieke sportadviezen

• Zeg nooit ‘doe rustig aan’

• Probeer specifieke sporten te identificeren die wél kunnen

• Probeer hoeveelheid en intensiteit af te spreken

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

• Ziektespecifieke adviezen

• Bij twijfel: consult sportcardioloog, eventueel samen met sportarts



Neth Heart J. Hattum, … Jorstad 2020 



Hattum… Jorstad, under review

Casus aanmelden: 
sportcardiologie@amsterdamUMC.nl



Take home: Sport en CMP

ARVC patiënten
én gendragers

HCMDCM

LVNC



Vragen? Casus inbrengen?

h.t.jorstad@AmsterdamUMC.nl

sportcardiologie@AmsterdamUMC.nl


