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INHOUD

•“Sport	  is	  goed	  voor	  het	  hart,	  hoe	  meer	  hoe	  beter	  ?”	  

Prof.	  Dr.	  H.	  Heidbuchel

•Ervaring	  van	  een	  topsporter,	  ronde	  tafel	  met	  vraag	  
en	  antwoord

Dhr.	  Eddy	  Merckx



 SPORTCARDIOLOGISCH ADVIES, WAAROM?
“DE SPORTPARADOX”

• De	  inciden@e	  van	  ‘plotse	  dood’	  is	  omgekeerd	  evenredig	  
met	  de	  dagelijkse	  fysieke	  ac@viteit	  en	  “physical	  fitness”

• ‘Plotse	  dood’	  komt	  meer	  voor	  @jdens	  fysieke	  ac@viteit
• Voorkamerarrhytmieën	  komen	  meer	  voor	  bij	  aerobe	  
atleten

• Mannelijke	  	  “elite”	  aerobe	  atleten	  leven	  gemiddeld	  
langer

Review :Mortality and m of Science and Medicine in Sport 13 (2010) 410–416





490	  BC	  Philippides	  40	  km	  	  Athene	  -‐Marathon.	  
‘Wees	  blij!	  We	  hebben	  gewonnen!’	  
“Neinikekamen”	  	  Sparta	  ?	  (250km)

Guns@ge	  effecten	  van	  sport	  	  overschaduwd	  door	  
ruime	  aandacht	  in	  de	  media	  :plotseling	  overlijden	  
van	  “gezonde”	  sporters,	  voorkamerfibilla@e	  bij	  
duursporten...

Plotse dood en sporten
oud en actueel probleem
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	  Vragen	  :	  
Hoe	  vaak	  komt	  het	  voor?	  
Voorkomen	  door	  preven@ef	  sportmedisch	  onderzoek?	  
Is	  het	  nufg	  van	  elke	  sporter	  een	  e.c.g.	  te	  nemen?	  

Plotse dood en sporten
oud en actueel probleem



Cardiovasculaire mortaliteit

Mayerburg et al., circulation 

tekst



Keuring : Het Lausanne Protocol

Het	  Lausanne	  protocol	  bestaat	  uit:

• Een	  vragenlijst	  over	  uzelf	  en	  uw	  familie

• Lichamelijk	  onderzoek	  (incl.	  bloeddrukme@ng)

• Een	  12-‐kanaal	  rust-‐ECG	  vanaf	  puberteit



Stem van de cardioloog
Prof Dr Hein Heidbuchel

UZ Leuven

•“Sport	  is	  goed	  voor	  het	  
hart,	  hoe	  meer	  hoe	  
beter	  ?”

•ECG	  ?	  



Stem van de topsporter
Eddy Merckx

•ethisch	  aspect	  van	  keuren	  ?

• ervaring	  ?	  

• advies	  naar	  artsen,	  opvoeding	  kinderen	  ?

• gezondheid	  @jdens	  en	  na	  topsport	  ?

• vragen	  uit	  publiek	  ?



Marriane Leyre 
en Eddy Merkx 

in 1 october 
1961 
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