Aritmogene Cardiomyopathie (ACM)
Aritmogene cardiomyopathie (ACM), ook wel ARVC (aritmogene rechter ventrikel
cardiomyopathie) of ARVD (Aritmogenic Right Ventricle Dysplasia) genoemd, is een
ziekte van de hartspier, waarbij gedeelten van de hartspier zijn vervangen door vetof bindweefsel en waarbij er vaker ernstige ritmestoornissen voorkomen.
In het hart worden de hartspiercellen aan elkaar
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Diagnose
De diagnose ACM wordt gesteld op basis van
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Behandeling
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en het voorkomen van complicaties.
De behandeling wordt afgestemd op de klachten
en verschijnselen die een persoon heeft. Meestal
wordt gekozen voor medicijnen. Als er een risico is
op gevaarlijke hartritmestoornissen, kan een ICD
(inwendige defibrillator) worden geplaatst. Hiermee
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Ook worden bepaalde leefregels voorgeschreven.
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Erfelijkheidsonderzoek & adviezen
Zoals genoemd heeft ACM meestal een erfelijke oorzaak. Om een erfelijke oorzaak vast te stellen, kan
DNA-onderzoek worden gedaan. Omdat nog niet alle genen bekend zijn die betrokken zijn bij ACM, wordt bij
DNA-onderzoek niet bij iedereen een mutatie gevonden. Het is dan nog steeds mogelijk dat ACM erfelijk is.
Soms wordt ook een mutatie gevonden waarvan (nog) niet duidelijk is of deze de ziekte wel of niet kan
veroorzaken.
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Wat wordt er geadviseerd voor minderjarige kinderen?
Kinderen van ACM patiënten of van mensen met de erfelijke aanleg voor ACM hebben een verhoogde kans
om ACM te krijgen in de loop van hun leven. Wij raden voorspellend genetisch onderzoek aan vanaf
ongeveer het 10e jaar. Als een kind competitiesport wil gaan bedrijven en/of familieleden heeft waarbij de
ziekte op jonge leeftijd tot uiting kwam, kan het zijn dat eerder onderzoek wordt aangeraden.

Kijk op de website www.erfelijkehartziekten.nl voor meer informatie over uw hartziekte en alle onderzoeken.

