Non-Compactie Cardiomyopathie
Non-compactie cardiomyopathie (afgekort NCCM), ook wel LVNC
(linker ventrikel non-compactie cardiomyopathie) genoemd, is een
ziekte van de hartspier.
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Diagnose
De diagnose NCCM wordt gesteld door middel van

De verschijnselen van NCCM kunnen (ook binnen

een echocardiogram of een MRI-scan van het hart.

een familie) zeer verschillend zijn. Niet iedereen met

Op een elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje) zijn

NCCM krijgt klachten van deze aandoening.

ook vaak afwijkingen te zien.
Nadat de diagnose NCCM is vastgesteld, is het
belangrijk om regelmatig aanvullend cardiologisch
onderzoek te doen. Hiermee wordt de pompfunctie
gecontroleerd en kan de kans op gevaarlijke hartritmestoornissen worden ingeschat.
Bij dit cardiologisch onderzoek wordt een echo van
het hart, een ECG en vaak ook een holteronderzoek
en inspanningsonderzoek gedaan.

Behandeling
NCCM kan (nog) niet worden genezen. Het doel van
de behandeling is om de klachten te verminderen en
eventuele complicaties te voorkomen.
De behandeling wordt afgestemd op de klachten
en verschijnselen die een persoon heeft. Meestal
worden medicijnen voorgeschreven. Als er een
risico is op gevaarlijke hartritmestoornissen, kan
een ICD (inwendige defibrillator) worden geplaatst.
Hiermee kan plotseling overlijden worden voorkomen. In zeer ernstige gevallen kan een harttransplantatie nodig zijn.

Erfelijkheidsonderzoek & adviezen
Zoals genoemd kan NCCM erfelijk zijn. Om een erfelijke oorzaak vast te stellen, kan erfelijkheidsonderzoek
worden gedaan. Bij ongeveer 40% van de mensen met NCCM wordt bij DNA-onderzoek de oorzaak gevonden
in het DNA. Nog niet alle genen die betrokken zijn bij het ontstaan van NCCM, zijn bekend. Daarom wordt niet
bij iedereen een mutatie gevonden. Het is dan nog steeds mogelijk dat de NCCM 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 NCCM patiënten of van mensen met een erfelijke aanleg voor NCCM hebben een verhoogde
kans om NCCM te krijgen in de loop van hun leven. Wij raden voorspellende genetisch onderzoek aan vanaf
ongeveer het 10e levensjaar. Omdat in sommige families NCCM al op jonge kinderleeftijd voorkomt, wordt
kinderen jonger dan 10 jaar tenminste een eenmalig cardiologisch onderzoek aangeraden.

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

