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Die eerste prosedure waar 
die jongste krioballon 
ablasie-tegnologie ooit op 
die Afrika kontinent of die 
Midde-Ooste ingespan is, 
is op 11 Desember 2012 in 
die Cape Town AF Centre 
by Mediclinic Panorama 
op ’n 35-jarige pasiënt van 
Malmesbury uitgevoer. Die 
leier van die span kundiges 
is een van Afrika se voorste 
elekrofisioloë, dr. Razeen 
Gopal. Dié prosedure is maar 
een van vele eerstes vir 
dié eenheid, waar pasiënte 
met hartritme-stoornisse 
behandel word.

Vir meer inligting, gaan na  
www.capetownafcentre.co.za Direkteur van intervensionele elektrofisiologie laboratorium en dienste

Al klop jou hart soos ’n wilde perd in jou borskas, en al laat die onvoor-

spelbare episodes van chaotiese hartritmes jou dikwels vreesbevange, 

moeg en onseker, is dit tyd om diep asem te haal, want daar is hulp.  

 

Tegnologie het die afgelope dekade met groot spronge vooruitgegaan 

en meer behandelingsmoontlikhede as ooit is nou beskikbaar om pa-

siënte met hartritme-stoornisse te behandel.

Die Kaapstad AF Sentrum, gesetel in MediClinic Panorama, het  ’n 

goed-opgeleide span met uitstekende vaardighede, en die teater 

waar hulle prosedures uitvoer om abnormale hartritmes te herstel, is 

toegerus met die jongste en beste tegnologie. Dit hoef nie ’n enkele 

treetjie terug te staan vir die heel bestes in Amerika, Engeland of 

Europa nie, ook nie wat suksessyfers en veiligheidsrekords betref 

nie.  Om die waarheid te sê die span is só aan die voorpunt van nuwe 

tegnologie om pasiënte te help, dat verskeie prosedures hier uitgevoer 

word binne dae of weke nadat die eerstes in soortgelyke vooraan-

staande sentra in ontwikkelende lande gedoen is. En soms spring ons 

die ander groot sentra selfs voor.   

 

In hierdie boekie verduidelik ons hoe abnormale hartritmes werk, hoe 

dit gediagnoseer word, hoe die moderne elektrofisiologie-teater lyk, 

wat daar gedoen word en hoe ons as dokters die probleem behandel 

sodat jy die beste kans moontlik het om weer ’n goeie en vol lewe te lei. 

Ons gee ook raad oor jou herstelproses.

Ons bemagtig jou met inligting, juis omdat so baie nuwe behandelings-

metodes en hulp nou vir mense met hartritme-stoornisse beskikbaar is 

wat jou lewe kan verander. 

Ek is trots op my span, maar niks laat my hart so warm klop as ek die 

beterskap by my pasiënte – oud en jonk -  gewaar nie. 

Geniet die leeswerk

Groete

DAAR IS HULP
Haal diep asem,
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100 000
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ATRIUM IS LATYNS VIR 
“INGANGSPOTRAAL” EN 
VENTRIKEL IS LATYNS 
VIR “KLEIN MAGIE”

DIE TIPES HARTARRITMIEË

A. SUPRAVENTRIKULÊRE TAGIKARDIEË (SVTs)*  
 Dié hartritme-stoornisse ontstaan letterlik bokant (supra) die 
 ventrikels, en in die meeste gevalle dus in die atria
 
 Atriale Fibrillasie (AF)  2

 Atriale fladdering  3

 AV-knoop her-ingangs tagikardie (AVKRT) 4

 AV her-ingangs tagikardie, (AVHT)  byvoorbeeld 5
 Wolf-Parkinson-White sindroom 

B. VENTRIKULÊRE TAGIKARDIE (VT) 
 Dié hartritme-stoornisse ontstaan in die ventrikels  
 
 VT in ’n normale hart 6

 VT in ’n abnormale hart 7

C. EKSTRASISTOLE 8

D. PROBLEME WAT ’N PASAANGEËR BENODIG
 Pasaangeërs en inplantbare hart-defibrillators 9

DIE SPAN
 Ontmoet die span kundiges, en kry ’n kykie in die EF-teater
 Wat presies gebeur in dié teater?

HOE DIE BEHANDELING WERK 
 Hoe werk ablasies? 13

 Hoe lyk kriobalonne, pasaangeërs en 15 
 inspuitbare EKG-monitors? 

 Hoe werk pasaangeërs en defibrillators? 16

 Jy en jou medisyne 18

 Jou pad na herstel 19

GEVAARTEKENS
 Moenie hierdie gevaartekens ignoreer nie 19
 
*MEDIESE TERME 19

Inhoud
Daar is verskillende redes waarom ’n mens se hart onreëlmatig 
en deurmekaar kan klop. En daar is verskeie soorte behandelings. 
Vergelyk jou simptome met dié wat ons by elke probleem noem,  
en kyk gerus hoe die probleem herstel kan word. 
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Atriale fibrillasie?
Het jy Wat is

Atriale fladdering? 
“Met atriale fladdering    
  klop die hart hopeloos    
  te vinnig, maar moontlik  
  steeds reëlmatig. ”

WAT IS ATRIALE FIBRILLASIE (AF)?
 

AF word beskryf as ’n chaotiese en onreël-

matige hartritme. Tydens AF klop die hart 

vinnig en onreëlmatig (150 tot 200 slae per 

minuut, pleks van 60 tot 90 slae per minuut. 

Maar dit kan ook tot ’n stadige, chaotiese hart-

ritme lei as die AV-knoop (AV) net sommige 

van die impulse deurlaat.

AF is die algemeenste hartritme-stoornis. 

Baie Suid-Afrikaners bo 65 jaar ly aan dié 

stoornis. 

WAAROM GEBEUR DIT? 

Selle in die linker-atrium (LA) - op die plekke 

waar die long-are by die linker-atrium aansluit 

(a, b, c en d) - begin wanfunksioneer en skep 

’n stroombaan wat voortdurend en foutiewelik 

elektriese impulse afvuur.

SIMPTOME VAN AF
 

Pasiënte met AF se hoof-simptome is luste-

loosheid, angstigheid en depressie. Ander 

simptome is moegheid, lighoofdigheid, hart-

kloppings en lamheid in bene.

Het jy geweet..
...mens kry verskillende vorms van AF?

1. ’n Mens het Paroksismale AF se hart klop 

net periodiek chaoties. 

2. ’n Mens met Persisterende AF se hart klop 

aanhoudend chaoties.  

GEVARE 

Mense met AF moet met sterk antistolmid-

dels (aspirien is nie voldoende nie) behan-

del word. Indien AF nie behandel word met 

medikasie (wat kragtige bloedverdunners 

insluit soos Warfarin, Pradaxa en Xarelto) en/

of ablasie nie, is mense met dié onreëlmatige 

hartritme vyf maal meer geneig tot beroerte, 

veral in mense met ’n vorige beroerte, diabe-

tes, hoë bloeddruk of ouer as 65 jaar. Stolsels 

kan die hart vorm, in die brein beland en só 

tot ’n beroerte lei.

DAAR IS HULP: 
Meeste mense kan behandel word met me-

dikasie en/of ’n kateter-ablasie, veral enkel-

skoot-ablasie soos met ’n krioballon.

WAT IS ATRIALE FLADDERING?
 

Met atriale fladdering trek jou atria vir kort tye 

(ure of dae; in seldsame gevalle permanent) 

buitensporig vinnig saam – teen ’n ongelooflike 

250 tot 300 slae per minuut – maar mag steeds 

reëlmatig klop. Dit volg nadat ’n abnormale 

elektriese stroom in die regter-atrium (RA) 

ontstaan het. Hierdie vinnige sametrekkings 

vuur impulse na die AV-knoop, wat gelukkig 

die impulse effe vertraag sodat die ventrikels 

teen sowat ’slegs’ 150 slae per minuut pomp. 

Dié sametrekkings is steeds hopeloos te vinnig. 

Mense met AF ondervind dikwels ook atriale 

fladdering, maar laasgenoemde is minder 

algemeen.

WAAROM GEBEUR DIT?
Atriale fladdering kan volg weens hart-de-

fekte of –siektes of weens siektes of middels 

wat as komplikasie of newe-effek die hart 

aantas.  Dit sluit die volgende in: hartvatsiek-

tes, hoë bloeddruk, hartklepdefekte, hart-

spiersiekte, ’n ooraktiewe tiroïed, ’n bloed-

stolsel in die hart of long, of emfiseem. Dit 

kan ook gebeur ná enige hartchirurgie, want 

hartweefsel word tóg tydens die chirurgie 

versteur of beskadig. Middels wat tot atriale 

fladdering kan lei, sluit in alkohol, opkikkers 

soos kokaïen, Tik, dieetpille (veral dié wat 

sibutramien of amfetamien bevat), kaffeïen 

en verkouemedisyne wat kaffeïen of kodeïen 

bevat. 

SIMPTOME VAN AF 

Pasiënte met atriale fladdering is kortasem, 

angstig, kry hartkloppings, voel ’n fladder-

ing in hul borskas, maar sommige het geen 

simptome nie. 

 

Rooi vlag 
As jy angina of borskaspyn kry, lighoofdig 

voel of flou word, moet jy onmiddellik by ’n 

dokter kom.

 

GEVARE 
 

As die hart so vinnig klop, kan dit nie voldoen-

de bloed na die hartspier en brein pomp nie, 

en dít kan tot hartversaking, ’n hartaanval of ’n 

beroerte lei. 

Bo: In ’n normale hart word elektriese seine 

vanaf die SA-knoop in die regter-atrium 

(RA) na die AV-knoop gelei, en vandaar al 

met septum af en dan om die wande van 

die regter- en linker-ventrikel (RV en LV). 

Onder: Tydens AF word bykomende seine 

afgevuur uit die mondings van die vier 

long-are (a, b, c en d). 

Met atriale fladdering klop die hart uiters 

vinnig weens ’n foutiewe elektriese stroom 

in die regter-atrium (RA). Die stroom is 

gewoonlik antikloksgewys en die meeste 

impulse glip deur die AV-knoop (AV).

TOETSE EN ONDERSOEKE
1. ’n EKG in die spreekkamer, en/of EKG-

meting gemeet oor ’n tydperk van ’n  

paar dae. Dis ’n Holter-opname.

2. ’n Eggokardiogram (sonar van die hart). 

DAAR IS HULP:
Met die regte behandeling kan die hart-

ritme herstel word (met medikasie of ’n 

hartskok (defibrillasie), en verdere voor-

valle voorkom word (met medikasie en/of 

radiofrekwensie-ablasie) om komplikasies 

soos beroerte en hartversaking te probeer-

voorkom.

GELEIDINGSWEEFSEL
NORMALE GELEIDING
FOUTIEWE GELEIDING

GELEIDINGSWEEFSEL
NORMALE GELEIDING
FOUTIEWE GELEIDING

SA

a

c
b

d

AV

LA

LV

RV

RA

RA
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AVHT en WPW
Die A-Z van

Het jy

“Ek speel nou 
die eerste keer 
in my lewe 
vol-uit hokkie 
en waterpolo, 
en sommer 
atletiek ook.’’

AVHT = AV-HERINGANGS TAGIKARDIE

Dié hartritme-afwyking lei in baie gevalle skie-

lik tot hewige hartkloppings. 

’n Voorbeeld van AVHT (AVRT in Engels)

is Wolff-Parkinson-White (WPW) sindroom, 

waar die simptome dikwels in die tienerjare of 

vroeë twintigerjare verskyn. Mense met WPW 

se hartklop is 160 – 220 slae per minuut. Hulle 

mag ook AF of atriale fladdering te kry, waar-

tydens die hartklop tot ’n verbysterende 250 

– 300 slae per minuut kan styg. In só ’n geval 

kan die persoon flou val of selfs dood neersak. 

WAAROM GEBEUR DIT?
Normaalweg is die AV-knoop die enigste 

tonnel waardeur elektriese impulse van die 

vulkamers na die pompkamers gelei kan 

word. Met AVHT word die impulse wel deur 

die AV-knoop gelei, maar dan loop dinge 

skeef. ’n Abnormale, ekstra (assesoriese) 

elektriese geleidingsbaan langs die AV-knoop 

maak dit moontlik vir die elektriese impulse 

om blitsig afwaarts te beweeg (soos in die 

geval van WPW) of selfs skielik stroom-op in 

die ekstra baan te beweeg, wat die hartritme 

erg deurmekaar kan krap. 

Navorsers reken WPW het ’n genetiese kom-

ponent. Mense wie se ma, pa, broer of suster 

aan WPW ly, kan getoets word vir WPW so-

dat hulle so gou moontlik behandel kan word. 

Pasiënte met AVHT se simptome kan op 

enige ouderdom tevoorskyn kom en het geen 

verband met ander hartprobleme nie. ’n Per-

soon mag die simptome een of twee keer per 

week kry, of net nou en dan, of selfs nooit.

In WPW-sindroom gelei ’n abnormale as-

sessoriese stroombaan die impulse verby 

die AV-knoop, en selfs stroom-op. 

Jonathan Jones (17)

DIE SIMPTOME

• kortasemheid,  

• hartkloppings (palpitasies) 

• lighoofdigheid en duiseligheid 

• kan maklik flou word

GEVARE 

Met AVKHT klop die hart vinnig omdat ’n 

ekstra stroombaan ook impulse deur die 

AV-knoop wil gelei. 

AVKHT?
WAT IS AVKHT?

Dit is die afkorting vir AV-knoop her-ingangs 

tagikardie (die Engelse afkorting is AVNRT).

Pasiënte met dié hartritme-stoornis het soms 

skielik ’n baie vinnige hartklop. Soms kan die 

pasiënt self die hartkloppings onder beheer 

bring soos om in te asem en dan vooroor te 

buig. Dit kan skielik begin en ook skielik van-

self stop.

Dit is naas AF, die algemeense hartritme-

stoornis. 

WAAROM GEBEUR DIT? 

Normaalweg word die elektriese impulse in 

die hart wat hartritme beheer in ’n enkele 

stroombaan via die AV-knoop van die atria 

na die ventrikels gelei. Maar weens ’n ekstra 

stroombaan wat ook deur die AV-knoop wil 

beur, bons van die elektriese impulse terug 

in die atria en dít prikkel die atria om ekstra 

sametrekkings tussen die normale hartslae 

te maak. Die elektriese impulse maal in die 

rondte in die atria. Omdat die gewone elek-

triese impulse plus die kortsluiting-impulse 

die AV-knoop vuur, en baie meer impulse as 

normaalweg deur dié knoop gaan, trek die 

ventrikels meer gereeld saam. Die gevolg is  

’n baie vinnige hartklop.

DIE SIMPTOME

Pasiënte met AVKHT se simptome kan op 

enige ouderdom tevoorskyn kom en het geen 

verband met ander hartprobleme nie.  

Kenmerkende simptome is:

• kortasemheid, 

• hartkloppings/palpitasies

• lighoofdigheid 

• selfs flou word

 

       GEVARE

As die hart so vinnig klop, kan dit tot 

onvoldoende bloedtoevoer na die hart en 

brein lei, met die gevolg dat die pasiënt 

flou kan word. 

 

TOETSE EN ONDERSOEKE
1. ’n EKG in die spreekkamer, en/of EKG-

meting wat ’n ’n tydperk van ’n paar dae 

gemeet word met ’n Holter-opname.

2. ’n Eggokardiogram (sonar van die hart). 

DAAR IS HULP: 
Daar ’n uitstekende kans om dié aritmie te 

herstel met radiofrekwensie-ablasie.

“Van alle hartritme-
  stoornisse, het AVKHT 
  die hoogste suksessyfer vir 
  herstel met radiofre-
  kwensie-ablasie.’’   
  – Dr Razeen Gopal
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      GEVARE

Episodes van WPW mag lei tot ’n lewens-

gevaarlike hartritme bekend as ventrikulêre 

fibrillasie. Gelukkig gebeur dit baie min. Die 

dra van ’n mediese armband om seker te 

maak ander dokters tree in ’n noodgeval 

reg op, kan jou lewe red. 

TOETSE EN ONDERSOEKE
’n EKG in die spreekkamer, en/of EKG-me-

ting oor ’n paar dae met ’n Holter-opname. 

In die geval van WPW sindroom, kan die 

abnormale assessoriese bondel meestal op 

’n rustende EKG waargeneem word as ’n 

delta-golf. In ander soorte AVHT moet die 

elektrofisioloog die vinnige hartklop in ’n 

teater opwek, om die toestand korrek te 

diagnoseer.

DAAR IS HULP: 
Met die regte behandeling kan die hart-

ritme herstel word (met medikasie om 

skielike episodes van vinnige hartklop 

te behandel of te voorkom, en/of radio-

frekwensie-ablasie). Die abnormale bondel 

kan gewoonlik met een of twee ablasie-

prosedures vernietig word.

GELEIDINGSWEEFSEL
NORMALE GELEIDING
FOUTIEWE GELEIDING

GELEIDINGSWEEFSEL
NORMALE GELEIDING
FOUTIEWE GELEIDING

AV

AV

LV

RV
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ventrikulêre tagikardie
Wat beteken

VT in ’n normale hart onstaan gewoonllik 

weens ekstra elektriese impulse wat net 

onder die pulmonale klep ontstaan. Sekere 

medikasie of chemiese veranderings in die 

bloed kan die primêre oorsaak wees.

Die EKG toon ’n reeks van vier vinnige en 

abnormale hartslae. 

in ’n normale hart?
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Waarom is 
VT in ’n pasiënt

met hartprobleme gevaarlik?
WAT BEHELS VT IN ’N HARTPASIËNT?

Ventrikulêre tagikardie beteken letterlik ’n vin-

nige hartklop (’n polsslag vinniger as 100 slae 

per minuut) wat in die ventrikels ontstaan.  

As dit ontstaan in ’n pasiënt wat reeds hart-

probleme het, kan dit lewensgevaarlik wees en 

onmiddellike mediese behandeling – ’n elek-

triese skok of defibrillasie – is dan nodig om 

die hartritme te normaliseer om die pasiënt se 

lewe te red. 

WAAROM GEBEUR DIT?
VT kan ontwikkel as ’n vroeë of latere kom-

plikasie ná ’n hartaanval, veral waar littek-

enweefsel in die hartspier vorm. Dit kan ook 

ontwikkel in pasiënte met enige hartprobeem 

wat die struktuur van die hart verander. 

Dit sluit in klepdefekte, hartversaking, ná 

hartchirurgie, kardiomiopatie (’n beskadigde 

hartspier) of miokarditis (ontsteking in die 

hartspier).  

 

SIMPTOME VAN AF

Pasiënte met VT se simptome sluit gewoonlik 

die volgende in:

• kortasemheid,

• hartkloppings

• lighoofdigheid en gevoel dat jy gaan 

 flou word

• borskaspyn

Maar sommige pasiënte ondervind geen simp-

tome nie.

 

GEVARE 

As jy hartkloppings het en voel jy gaan flou 

word, moet jy onmiddellik by ’n dokter of 

harteenheid kom.  

TOETSE EN ONDERSOEKE
1. ’n EKG in die spreekkamer, en/of EKG-

meting oor ’n paar dae met ’n Holter 

monitor of ’n baie klein ingeplante 

 EKG monitor.

2. Ondersoeke in ’n elektrofiosologie 

teater.

DAAR IS HULP: 
’n Pasiënt met bestaande hartprobleme 

en VT, hoef nie daagliks in vrees te lewe 

nie. Die behandeling sluit gewoonlik die 

inplanting van ’n klein hart-defibrillator 

(IHD) onder die vel. In Engels is dit bekend 

as ’n ICD – implantable cardiac defribrilla-

tor). Die IHD het konneksies tot in die hart, 

in. Die behandeling kan ook medikasie en/

of radiofrekwensie-ablasie insluit.

“Een ablasie-prosedure  
  is meestal voldoende om 
  pasiënte met VT en ’n 
  normale hartstruktuur 
  te genees”

“VT kan lewensgevaarlik 
wees in pasiënt wat reeds 
ander hartprobleme het.”

Die vinnige hartkloppings van VT in ’n 

abnormale hart volg weens ekstra en 

abnormale elektriese seine wat in die hart 

onstaan. Dié seine ontstaan dikwels by lit-

tekenweefsel wat ná ’n hartaanval vorm.

GELEIDINGSWEEFSEL
NORMALE GELEIDING
FOUTIEWE GELEIDING

GELEIDINGSWEEFSEL
NORMALE GELEIDING
FOUTIEWE GELEIDING

RV

WAT IS VENTRIKULÊRE TAGIKARDIE?

Ventrikulêre tagikardie (VT) beteken dat die 

hart uiters vinnig klop weens vinnige ekstra 

elektriese impulse wat in een van die ventrikels 

ontstaan. Die hart klop teen meer as 100 slae 

per minuut, en daar is minstens drie onreël-

matige hartkloppe agtermekaar. Weens die 

vreeslike vinnige hartklop, kry die vulkamers 

en pompkamers nie kans om met bloed te vul 

tussen sametrekkings nie. 

VT kan lewensgevaarlik wees in mense met 

hartprobleme. In pasiënte sonder ander hart-

probleme kan dit met ’n kateter-ablasie herstel 

word. 

WAAROM GEBEUR DIT?
As VT ontstaan in ’n hart met ’n normale 

hartstruktuur, is die oorsaak moontlik anti-

aritmie-medikasie, ’n lae bloedkaliumvlak of 

ander veranderings in die bloed se chemiese 

samestelling of pH, of ’n suurstofgebrek.  

“Torsade de pointes” is a vorm van VT wat 

dikwels weens aangebore (kongenitale) hart-

defekte or vanweë sekere medisyne ontstaan. 

 HERKEN JY DIE ALGEMENE SIMPTOME? 

Die vinnige hartklop kan skielik begin en skielik 

ophou. Jy sal die palpitasies in jou borskas kan 

voel en ook selfs lighoofdig voel. 

 

GEVARE 

As jy hartkloppings het, en jy het borskaspyn 

en jy voel jy gaan flou word, moet jy blitsig by 

’n dokter of hospitaal se hart-eenheid uitkom, 

want jou lewe is dan in gevaar.

TOETSE EN ONDERSOEKE
1. ’n EKG in die spreekkamer, en/of EKG- 

me ting oor ’n paar dae met ’n klein inge-

plante EKG monitor of ’n Holter monitor.

2. ’n Elektrofisiologiese studie van die hart.

3. Bloedtoetse.

DAAR IS HULP: 
’n Enkele behandeling met radiofrekwensie-

ablasie is in baie gevalle voldoende om 

pasiënte met VT en ’n normale 

hartstruktuur te genees.
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ekstrasistole? 
Ondervind jy

Die ekstra hartklop in mense met ekstrasi-

tole word meestal afgevuur van ’n plek net 

onder die pulmonale klep in die regter-ven-

trikel. Gewoonlik keer die hartritme onmid-

dellik terug na sy normale ritme. 

DAAR IS HULP: 
In die meeste gevalle word die probleem 

opgelos deur die onderliggende oorsake te 

behandel: deur minder koffie te drink, op te 

hou rook, nie te oor-oefen nie, of tiroïed-

medikasie. Indien die ekstrasistole deur 

’n elektriese defek in die hart veroorsaak 

word, kan dit met medikasie en/of radiofre-

kwensie-ablasie herstel word.

WAT IS EKSTRASISTOLE?

Met hierdie baie algemene ritme-stoornis klop 

die hart gouer as wat hy veronderstel is om te 

klop. ’n Enkele ekstra hartklop staan bekend 

as ’n ekstrasistool of ventrikulêre premature

kloppings (PVKs) (Engels: Premature ventricu-

lar complex, oftewel PVCs). Gewoonlik keer 

die hartritme byna onmiddellik terug na sy 

gewone ritme. 

Die ritme-stoornis ontstaan meestal in die 

pompkamers, maar kan ook in die vulkamers 

ontstaan, en dit kan in mense met of sonder 

ander hartprobleme ontstaan. 

WAAROM GEBEUR DIT?
In sommige gevalle volg die ekstrasistool of 

ekstrasistole weens stres, te veel kaffeïen of 

nikotien, of selfs te veel oefening. Maar in 

sommige gevalle word die ekstrasistole ge-

stimuleer deur ’n hartdefek of ’n elektroliet-

wanbalans. Mense met lae vlakke van tiroïed-

hormoon se hartspoed kan verstadig, en dan 

probeer die hart ’opvang’ deur ekstrasistole. 

DIE SIMPTOME

Herken jy hierdie algemene simptome? 

Pasiënte met ekstrasistole ervaar die ekstra 

hartklop dikwels as ’n vinnige fladderring 

agter die ribbes. 

 

GEVARE 

Ekstrasistole is baie algemeen en meestal glad 

nie gevaarlik nie. As jy egter baie ekstrasistole 

per dag ervaar of as jy borskaspyn en lighoof-

digheid saam met dit ervaar, moet jy liefs ’n 

dokter of kardioloog raadpleeg. 

TOETSE EN ONDERSOEKE 

1. ’n EKG in die spreekkamer, en/of EKG-

 meting oor ’n paar dae.

2. Bloedtoetse om tiroïed-wanfuksie en ander 

metaboliese probleme te diagnoseer. 

GELEIDINGSWEEFSEL
NORMALE GELEIDING
FOUTIEWE GELEIDING

RV

Sieksinus-sin-

doom: met dié 

toestand stuur 

die SA-knoop  

uiters stadige 

seine na die AV-

knoop. Die hart 

klop dan baie 

stadig.

Met hartblok 

word die 

geleiding van 

seine deur 

die AV-knoop 

geblok. Die blok 

kan gedeeltelik 

of volledig wees. 

Benodig jy 
’n pasaangeër of
ingeplante defibrillator?

TOETSE EN ONDERSOEKE
1. ’n EKG in die spreekkamer, en/of EKG-

meting oor ’n paar dae.

2. Eggokardiogram (sonar van die hart). 

DAAR IS HULP: 
Met die inplant van toestelle soos ’n bi-

ventrikulêre pasaangeër of ’n inplantbare 

defibrillator kan dié pasiënte se lewen-

skwaliteit verbeter.

HOEKOM ’N PASAANGEËR?

As jou hart te swak of te stadig klop (bradikar-

die), benodig jy ’n pasaangeër.  

Voorbeelde van defekte in die elektriese 

geleidingsweefsel van die hart wat tot ’n té 

stadige, of vinnige maar swak polsslag lei, is:

• Sieksinus-sindroom. As die SA-knoop ab-

normaal funksioneer, stuur dit uiters stadig 

elektriese impulse na die AV-knoop. Die hart 

klop dan te stadig.

• Hartblok. As die elektriese impulse by die 

AV-knoop geblokkeer word, kan die hart-

ritme stadig en selfs onreëlmatig word. 

• Ventrikulêre fibrillasie en hartversaking. 

As jou hart ongekoördineerd tril (fibrilleer) 

sodat die hart eintlik te swak saamtrek 

om bloed na die liggaam te pomp, kan dit 

lewensgevaarlik wees. Die twee ventrikels 

klop ook nie altyd gesinchroniseerd nie. 

Dit benodig ’n pasaangeër en dikwels ook 

’n inplantbare defibrillator. Hartversaking 

gaan dikwels gepaard met nierversaking en 

kaliumwanbalanse wat ook behandel moet 

word.

• Hartdefekte soos ’n vergrote linkerventrikel 

of ’n linkerventrikel met ’n verdikte wand 

word ook soms met spesiale 

 pasaangeërs behandel. 

WAAROM GEBEUR DIT? 

Die probleem ontstaan meestal weens ’n fout 

in die elektriese geleidingstelsel van die hart.

DIE SIMPTOME?

Pasiënte met ’n stadige of swak hartklop voel 

gewoonlik:

• baie moeg

• het nie krag in die bene om te loop nie

• is kortasem 

• het ’n flou en stadige hartklop of ’n baie  

vinnige, maar swak hartklop (hartversaking). 

GEVARE 

’n Hartklop laer as 35 slae per minuut kan nie 

lewe onderhou nie, en is dus lewensgevaarlik. GELEIDINGSWEEFSEL
NORMALE GELEIDING
FOUTIEWE GELEIDING

AV

SA
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Melinda Schutte is ’n 

spesialis anti-aritmie  

verpleegkundige. 

Sy versorg pasiënte 

in ‘n hartsaal in 

Mediclinic Panorama 

terwyl hulle herstel 

ná ’n prosedure.

Dr Razeen Gopal, intervensionele kardioloog wat aan die 

Universiteit van Stellenbosch gestudeer het, is in Engeland 

en België verder in die super-spesialisveld elektrofisiologie 

opgelei en is ’n internasionaal gerekende elektrofisioloog. 

Hy is op hoogte van die nuutste ontwikkelings op die 

gebied van elektrofisiologiese behandeling van hartritme-

stoornisse en pas ook die beste nuwe tegnologie in die 

eenheid toe. Hy doen meer as 300 prosedures (insluitend 

krioballon- en radiofrekwensie-ablasies) per jaar.

HANDEJY IS IN 
GOEIE

Ryan Leon, kliniese tegno-

loog in hart-elektrofisiologie. 

Sy geoefende oog neem 

onmiddellik ’n afwyking op 

die rekenaarskerms waar. 

Carl Rossouw is ’n 

kliniese tegnoloog.

Dr Willem Buys is ’n 

spesialis-narkotiseur. 

Hy is een van die  

spesialis-narkotiseurs 

wat deel is van die 

span in die teater.

Ontmoet ses lede van die span kundiges van die 
Cape Town AF Centre wat help om hartritme-
defekte in die hoë-tegnologie teater akkuraat te 
identifiseer en so noukeurig moontlik te herstel.
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Op dié groot rekenaarskerm kan al die besonder-

hede van die elektriese aktwiteite in die hart met 

een oogopslag gesien word. Die EKG-golwe toon 

presies waar en wat die ritme-stoornis is; die twee 

beelde onder op die skerm toon die posisie van 

die hartkateter-gidsdrade; en die middelste beeld 

toon ’n geskandeerde beeld van die hart uit enige 

moontlik hoek. 

Al die inligting wat in die teater op die groot skerm 

gesien kan word, word ook in die monitorkamer, 

wat met ’n groot glas-afskorting van die teater 

geskei word, op verskeie rekenaars gesien. Die 

monitorkamer, met al die rekenaarskerms, is Ryan 

Leon, die kliniese tegnoloog, se beheersentrum.

Die span in die monitorkamer is voortdurend in gesprek 

met die span in die teater, sodat die elektrofisioloog 

in die teater so akkuraat as moontlik die presiese 

oorsprong van die ritme-stoornis kan opspoor en kan 

behandel. In baie gevalle moet die hartritme eers in die 

teater onder beheerde omstandighede opgewek word 

sodat die presiese plek waar dit ontstaan, identifiseer 

kan word.

Met die skandering 

kan die hart letterlik 

uit enige hoek beskou 

word. Hier kan die 

in reële tyd van bo 

gesien word.

Die gespesialiseerde 

rekenaars wat al die 

data van die elektriese 

geleiding van die pasiënt 

se hart verwerk en op die 

rekenaarskerm vertoon.

Dr Razeen Gopal, leier van die span, sit 

gewoonlik aan die regterkant van die 

pasiënt. Die gidsdrade van die hartkateter, 

wat deur die groot aar in die lies van die 

been tot in die hart gestoot word, kan 

by sy regterhand gesien word. Agter die 

pasiënt is die narkotiseur (links) 

en die teaterverpleegster.

7 200
LITER
DIE HOEVEELHEID BLOED 
WAT JOU HART IN ’N 
ENKELE DAG POMP

Eerstes in eenhede buite VSA, VK en Europa: Die eerste 
kateter-ablasie met die nuutste krioballon-tegnologie, 
die eerste inplanting van ’n ingewikkelde vierpolige 
pasaangeërdraad en die eerste inplanting van die kleinste  
en nuutste EKG-monitor het alles in dié teater geskied.

Die nuuste tegnologie word in hierdie 
elektrofisiologie teater ingespan om 
hartritme-stoornisse te identifiseer 
en te herstel.

Die algemeenste manier om die hartkateter se gidsdraad 

te volg – en dis noodsaaklik om presies te weet waar dit in 

die hart is – is met fluoroskopie met die hulp van X-strale. 

Dr. Gopal en die ander mediese personeel in die teater dra 

lood-voorskote onder hul teaterklere om bestraling op hulself 

te verminder. Dr Gopal se bril help ook om die bestraling te 

verminder. Die bestralingsdosis is baie laag vir ’n pasiënt, wat 

gewoonlik net een maal in die teater kom. Die kateters mag 

ook deur gebruik van ’n drie-dimensionele ’mapping’ sisteem 

gelokaliseer word - veral in ingewikkelde ablasie-prosedures.
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Ná krioballon-ablasie: Die defektiewe im-

pulse vanuit die long-are kan nou nie meer 

oor die aaneenlopende sirkel vernietigde 

hartweefsel tot in die hart kom nie. ’n Elek-

triese stilte is geskep.

AF vóór krioballon-ablasie: Die abnomale 

elektriese selle in die mondings van die 

long-are vuur elektriese impusle af wat die   

hart vinnig en onreëlmatig laat klop.

Krioballon-ablasie (weefselvernietiging deur 

intense koue) is een van die nuwer tegnieke 

wat vir die behandeling van die meeste 

gevalle van AF (atriale fibrillasie) gebruik kan 

word. Die Cape Town AF Centre te Mediclinic 

Panorama was die eerste sentrum in Afrika, 

die Midde-Ooste en die ontwikkelende wêreld 

waar die jongste tegnologie vir krioballon-

ablasie toegepas is.

Stap 1 Soos met alle ablasies, word die gids-

drade vanaf die femorale venes in die lies, tot 

in die regter-atria gestoot.  

Stap 2 Dan word twee klein gaatjies in die 

septum tussen die twee atria, geboor. 

Stap 3 Die twee punte van die gidsdraad-

jie – een met die afgeblaasde krioballon aan 

die voorpunt en die ander met elektrodes 

wat elektriese impulse opvang, aan die ander 

voorpunt - word deur die twee klein gaatjies 

tot in die linker-atria, wat sowat 3-4cm in 

deursnit is, gedruk. 

Die twee gidsdrade en ’n ballon wat sowat 

2.8 cm in deursnit is, moet met uiterse ak-

’n Opgeblaasde krioballon 

in die bek van een van die 

long-are (longvenes).

Die onderstaande sketse 

toon hoe die vernietiging 

van die hartweefsel in ’n 

kring aan die basis van die 

long-are letterlik verhoed 

dat die defektiewe im-

pulse nie verby die kring 

kan ontsnap nie.

1. HOE WERK KRIOBALLON-ABLASIE? ONS VERDUIDELIK IN 6 STAPPE

kuraatheid in die piepklein ruimte van die 

hartkamer gemanoevreer word. 

Krioballon-ablasie is veral geskik om pa-

siënte met paroksismale (oftewel intermit-

terende) AF, waar die mens se hart meestal 

reëlmatig klop en dan skielik vir kort rukkies 

vinnig en onreëlmatig klop, te behandel.

Stap 4 Omdat dit nou, danksy mediese 

navorsing, bekend is presies waar die 

grootste konsentrasie selle geleë is wat AF 

veroorsaak (dis in die bek van die long-

are), word die krioballon om die beurt in 

die bek van elk van die vier openinge waar 

die vier long-are in die linkervulkamer uit-

mond, geplaas. 

Stap 5 Dan word dit opgeblaas, en die 

rand van die ballon word gevries. Die koue 

vernietig dan, in ’n netjiese aaneenlopende 

sirkel, die defektiewe elektriese fokuspunte 

met minimum-skade aan gesonde weefsel.  

Stap 6 Verskillende metings word daarna 

uitgevoer om die elektriese stilte binne die 

long-are te bevestig.

LA
“Die tegnologie van kateter-ablasie gaan 
met spronge vooruit. Dit is nou moontlik 
om akkurater en veiliger te werk as ooit 
tevore.” Dr. Razeen Gopal

Wat gebeur in 
die teater, 
en hoe werk 

ablasies?

WAT GEBEUR IN DIE TEATER?  
Sodra jy rustig op die teaterbed lê, sal die narkotiseur jou 

algemene narkose toedien, of hy sal jou onder bewuste sedasie 

plaas sodat jy eintlik wakker is, maar geen pyn voel nie, en later 

niks van die prosedure sal onthou nie. 

Twee kateters met ’n gidspunt aan die voorpunt word deur ’n 

klein gaatjie in elk van die pasiënt se lieste tot in die groot been-are 

(die femorale venes) gedruk en dan versigtig opgestoot tot in die 

regtervulkamer van die hart. 

Die spesialis volg op spesiale X-straalbeelde (bekend as fluoro-

skopie) die weg van die kateters tot in die hart. Met die hulp van 

hoogs gesofistikeerde rekenaar-sagteware word driedimensionele 

beelde in die hart verkry, terwyl die elektrofisioloog die kateters met 

presisie manipuleer. Afhangend van watter tegnieke gebruik word, 

kan minimale hoeveelheid bestraling nog verder beperk word. 

Indien die presiese ligging van die oorsprong van die foutiewe 

elektriese impulse nie bekend is nie, word die ritmestoornis in die 

teater opgewek deur die hart te prikkel. Sodra die presiese oor-

sprong van die foutiewe impulse gekarteer kan word, kan dit deur 

kateter-ablasie vernietig word. 

Twee soorte kateter-ablasietegnieke kan ingespan word om defek-

tiewe elektriese weefsel in die hart te vernietig om die opwekking 

van die foutiewe impulse te stop of te blokkeer. Die twee soorte 

tegnieke is 

1. Enkel-skoot tegnieke soos krioballon-ablasie, of 

2. multi-skoot ablasie soos radiofrekwensie-ablasie (RF-ablasie 

oftewel hitte-ablasie). 

Die span by die eenheid selekteer die tegnieke wat ingespan word, 

met sorg, en is in baie gevalle die eerste sentrum buite Amerika, 

Brittanje en Europa om nuwe tegnieke, wat bewese goeie resultate 

lewer, uit te voer. 

12  C A P E T O W N A F C E N T R E . C O . Z A
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HOE VEILIG EN SUKSESVOL IS 
KRIOBALLON-ABLASIE?
Die krioballon-prosedure is, soos radiofrek-

wensie-ablasie, effektief, akkuraat en veilig 

in die hande van ‘n vaardige spesialis. Daar 

is moontlik minder skade aan die gesonde 

weefsel van die linker-vulkamer met die 

vriesingstegniek as met die hitte-energie van 

radiofrekwensie-ablasie. Die gevolg is dat die 

lastige ritme-stoornisse wat ontstaan weens 

skade aan gesonde weefsel, byna nooit ná 

krioballon-ablasie gesien word nie en veral nie 

ná behandeling van pasiënte met paroksis-

male AF (AF wat net soms teenwoordig is.) 

Omdat nuwe fokuspunte wel voordurend 

kan vorm, het enkele pasiënte met AF meer as 

twee of drie prosedures nodig.

Sowat 75% van pasiënte met paroksismale 

AF kan binne ’n jaar sodanig herstel dat hulle 

nie meer anti-arritmiese middels nodig het 

nie, terwyl 60% van diegene met volgehoue 

(persisterende) AF, se AF verdwyn ná ’n reeks 

ablasies. Dié suksessyfers  geld vir die beste 

eenhede ter wêreld, insluitend die Cape Town 

AF Centre.

Die beste resultate word verkry in pasiënte 

wie se harte nog struktureel normaal is.  

Pasiënte met harte waarvan die struktuur 

beskadig is weens hoë bloeddruk, hartklep-

siekte, isgemiese hartsiekte met hartspier-

skade, of by hartspiersiekte soos kardiomiopa-

tie waar volgehoue (persisterende) atriale 

fibrillasie teenwoordig is, word krioballon-

ablasie en RF-ablasie gekombineer of slegs 

RF-ablasies gedoen juis omdat veel meer 

skade aan atriale weefsel  hier benodig word.

WAT KAN SKEEFLOOP?  

Mens moet aanvaar dat geen prosedure ooit 

sonder ’n mate van risiko of komplikasies is 

nie, maak nie saak welke tegnologie ter sprake 

is nie. 

   Hoe ingewikkelder die intervensie – veral in 

HEIN PIETERSE (36)
van Malmesbury, was die 
eerste pasiënt in Afrika en 
die Midde-Ooste wat met 
die nuutste krioballon-
ablasie-tegnologie behandel 
is. Hy  lewe nie meer in 
vrees vir ’n beroerte nie, 
nadat sy AF in November 
2012  (toe hy 34 jaar oud 
was) in ’n enkele prosedure 
herstel is.

GEATWIN RIDDLES 
(10) van Riversdal het 
aan WPW-sindroom gely 
en het soms skielike en 
geweldige hartkloppings 
gelei het. Geatwin moes 
verlangend toegekyk terwyl 
sy maats rugby en krieket 
speel, nou kan hyself weer 
op die sportveld rondhard-
loop. Sy ma kry hom nie 
selde tuis, want hy speel 
heeltyd buite. 

ZANELLE FRANCKEN 
(9) van Brackenfell, het 
agttien maande gelede 
begin kla oor hartklop-
pings, en lewensbedreigende 
WPW-sindroom is toe ook 
by haar gediagnoseer. Sy is 
ná ’n tweede kateter-ablasie 
prosedure nou ’n bondeltjie 
energie. 

SARAH SALLIE (15) van 
Woodstock het aan VT gely. 
Haar hartritme kon enige 
dag so op hol raak dat haar 
hart sou ingee en sy sou 
sterf. Ná ’n kort 5-minute 
stap skool toe, moes sy ’n uur 
tot twee rus voordat haar 
hart weer bedaar het. Nou 
speel sy hokkie en netbal en 
raak-rugby terwyl haar ouers 
bly-verbaas toekyk. 

2. WAT IS RADIOFREKWENSIE-ABLASIE?

Alle hartritme-defekte insluitend AF word 

met goeie sukses met radiofrekwensie-ablasie 

(RF-ablasie), waar hitte ingespan word om 

die defektiewe weefsel te vernietig, behandel. 

Omdat die span baie konserwatief optree om 

so min moontlik hartweefsel tydens ablasie te 

beskadig, is ’n tweede prosedure soms nodig. 

 

Met radiofrekwensie-ablasie word die kateters 

weereens deur die lies tot in die hart gestoot, 

en die hitte-punt word met groot presisie op 

die defektiewe elektriese weefsel geplaas om 

dit te vernietig. Dikwels word ’n kol weefsel or 

’n ry weefsel só vernietig.  

 

Die hartritme-defekte wat met RF-ablasie be-

handel word, sluit in die algemene hartritme-

stoornis bekend as supra-ventrikulêre tagi-

kardie (SVT), waar die hart heeltyd hopeloos 

te vinnig maar meestal reëlmatig klop. SVTs 

maak byna die helfte van alle ritme-stoornisse 

uit, en kom in alle ouderdomsgroepe voor. Dit 

sluit die aangebore hartritmedefek bekend 

as Wolff-Parkinson-White (WPW) sindroom, 

in. Ander hartritme-defekte sluit ventrikulêre 

tagikardie (VT) in, wat minder algemeen is, 

maar dodelik kan wees.

Met RF-ablasie word hitte ingespan om die hart-

weefsel op die presiese plek waar die foutiewe 

elektriese siene afgevuur word, te vernietig. Die 

presiese ligging word vasgestel deur die ritme-

stoornis in die teater op te wek.

“ Alle hartritme-defekte 
word met goeie sukses met radio-

frekwensie-ablasie behandel.’’

baie siek pasiënte – hoe groter is die risiko 

en hoe laer is die drempel waarteen die 

siek liggaam sulke risikos en komplikasies 

aanvaar en verwerk.

Kritieke punte in die krioballon-prose-

dure is waar die kateter-gidsdrade tot in 

die hart gedruk word en wanneer die gids-

drade deur die septum tot in die linkerhart 

gedruk word. 

Indien die spesialis nie uiters bekwaam, 

uiters handvaardig en baie goed opgelei is 

nie, bestaan die gevaar dat die gidsdrade 

dwarsdeur die hart gedruk kan word. 

In die hande van ’n bekwame en en 

goedopgeleide elektrofisioloog is die kans 

op enige van die komplikasies kleiner. 

Daar is ’n klein risiko dat die senuwee 

wat die regterdeel van die diafragma laat 

beweeg tydens asemhaling, met die krio-

ballon-prosedure tydelik verlam kan raak, 

maar die verlamming herstel gewoonlik.  

  

TER BESKERMING VAN DIE PASIËNT 
word aanbeveel dat die volgende in ag 

geneem moet word voordat ’n pasiënt 

toelaat dat ’n AF-ablasie op hom/haar 

uitgevoer word: 

• Maak seker dat die kardioloog minstens 

twee tot drie jaar lank by ’n goeie geak-

krediteerde akademiese universiteit in die 

buiteland as elektrofisioloog opgelei is. 

Dié opleiding is nie vrylik en in voldoende 

volumes in akademiese sentra in Suid-

Afrika beskikbaar nie

• Dis wesenlik dat die hart-eenheid waar-

heen jy jou wend hanteer hoë volumes 

van die prosedures – dit is minstens 

50-100 AF ablasies per jaar – met hoë 

suksessyfers en lae komplikasiesyfers wat 

internasionaal aanvaarbaar is. 

Dit is die pasiënt se reg om ’n dokter te 

vra om bogenoemde aan hom beskikbaar 

te stel.

GELEIDINGSWEEFSEL
NORMALE GELEIDING
FOUTIEWE GELEIDING



Dié toestelle word ingeplant om mense met 

lewensbedreigende ritme-stoornisse se lewens-

kwaliteit te verbeter, en in baie gevalle hulle 

lewens te red.  

   ’n Pasaangeër reguleer die ritme en tempo 

van jou hartklop. ’n Inplantbare defibrillator (in 

Engels inplantable cardiac defibrillator oftewel 

’n ICD) is ’n toestel wat letterlik jou hart weer 

aan die gang skok as dit begin fibrilleer (tril). 

Beide ’n pasaangeër en inplantbare defibrillator 

word onder die vel, gewoonlik op die borskas 

net onder die sleutelbeen, ingeplant. Die drade 

van die toestel word via die groot aar wat net 

onder die sleutelbeen loop, tot in die regter-

atrium gedruk. Afhanged van die soort toestel, 

word die drade in verskillende dele van die hart 

geplaas sodat die elektriese impulse via die 

drade daardie spesifieke deel van die hart sal 

stimuleer om saam te trek. 

Danksy die vooruitgang in tegnologie, is ver-

skillende soorte pasaangeërs nou beskikbaar 

en kan die beste soort vir die behandeling van 

’n spesifieke ritmestoornis gekies word. 

WATTER TOESTEL VIR WIE? 
• ’n Enkel-hartkamer pasaangeër, wat via ’n 

enkeldraad die hart se geleidingsweefsel 

net onder die geblokte AV-knoop stimuleer, 

kan ingeplant word vir mense met totale 

hartblok.

• As jy aan sieksinus-sindroom lei of aan totale 

hartblok, kan ’n tweehartkamer-pasaangeër 

van pas wees. Dié pasaangeër het twee 

drade tot in die hart wat die geleidingsweef-

sel bokant die AV-knoop, sowel as tussen die 

twee ventrikels stimuleer. 

• ’n Biventrikulêre pasaangeër kan mense 

met hartversaking en geleidingsweefsel-

stoornisse se lewenskwaliteit verbeter. Dié 

toestel het drie drade wat die weefsel bokant 

die AV-knoop asook die hartspier van elke 

ventrikel afsonderlik stimuleer. (Sien skets 

regs.)

• ’n Inplantbare hart-defibrillator (IHD) kan die 

lewe red van iemand met ’n lewensgevaarlike 

ventrikulêre aritmie.

• Pasiënte met hartversaking en ventrikulêre 

ritme-stoornisse benodig dikwels ’n biventri-

kulêre pasaangeër én IHD. 

Hoe werk
pasaangeërs en 

inplantbare defibrillators?
INTERESSANTE FEIT

 

Dr. Gopal het in 2012 ook geskiedenis ge-

maak toe hy die nuutste vierpolige linker-

ventrikulere pasaangeër-draad in die linker-

ventrikel van ’n pasiënt met gevorderde 

middelweerstandige hartversaking geplaas 

is. Die pasiënt vorder baie goed. 

VERDERE VOORUITGANG

Dit is nou ook moontlik om pasaangeër-

drade en -sisteme, wat weens chroniese 

infeksie of wanfunksie tydens ’n baie in-

gewikkelde proses verwyder moet word, te 

verwyder sonder om die pasiënt se borskas 

oop te sny. 

Die drie drade van die biventrikulére pas-

aangeër loop via die groot aar onder die 

sleutelbeen na die regter-atrium en ook 

na altwee ventrikels en kan ’n pasiënt met 

hartversaking help. 

“Die soort ritme-stoornis 
bepaal watter soort 
pasaangeër en/of defibrillator 
gebruik sal word.”

Tegnologiese ontwikkelings het oor jare 

dramaties versnel. Toestelle word kleiner en 

beter, batterye hou langer, en hitte en koue 

word op vernuwende en interessante maniere 

ingespan om die mens te bevoordeel. 

Aldrie voorbeelde op dié bladsy word in hul 

werklike groottes uitgebeeld.  

DIE NUUTSE EKG-MONITOR
Deesdae kan ’n piepklein EKG monitor onder 

die vel van jou borskas ingespuit word om jou 

hartklop- en –ritmes oor dae, weke of selfs 

maande te meet. Die kardioloog kan enige tyd 

op sy rekenaarskerm die pasiënt wat hon-

derde kilometer van hom kan wees, in reeële 

tyd moniteer. Die nuutste monitor is so dun 

soos ’n potlood en korter as mens se pinkie.

SÓ LYK DIE KRIOBALLON 

Die afgeblaasde krioballon word in die linker-

atrium (3- 4 cm wyd) gedruk, opgeblaas tot 

2.8 cm in deursnit, en om die beurt in die 

opening van die vier inkomende long-are 

gedruk. Die koue van die ballon vries die 

weefsel in ’n netjies sirkel, en verhoed dan dat 

foutiewe elektriese impulse uit die long-are tot 

in die hart ontsnap. 

Só lyk die nuutste 
tegnologie

Elke 3 sekondes word nog 
’n mens in die wêreld se lewe 
verander of gered danksy die 
nuwe tegnologie.

HET JY GEWEET? 
 

Die wêreld se kleinste pasaangeër weeg 

net 17 gram is 40mm x 32mm x 7mm groot. 

Dis spesiaal ontwerp vir kinders en kleinge-

boude grootmense. Die eerste pasaangeërs 

was sowat 4 cm lank.

1957

Die eerste prototipe 

van ’n battery-

aangedrewe uitwen-

dige pasaangeër. 

Dit is deur Earl 

Bakken, stigter van 

Medtronic, ontwerp. 

 

VAN TOEKA TOT NOU
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8 Oktober 1958 

Die heel eerste inplantbare pasaangeër 

word in Swede in ’n pasiënt ingeplant. 

Die battery word in ’n sak buite die lig-

gaam gedra.  

2014

Daar is nou ’n 

verskeidenheid pas-

aangeërs en inplant-

bare defibrillators 

beskikbaar. Almal 

is baie klein, en 

die battteryleeftye 

word al langer.

Die klein EKG monitor is 44mm lank, 

6mm wyd en 3mm breed. Dit kan tot 

3 jaar onder ’n mens se vel bly en 

steeds seine uitstuur.



Baie pasiënte het reeds vóór ablasiebehande-

ling verskeie soorte medisyne nodig. Dalk 

is dit medisyne om jou hartritme te probeer 

verstadig, of om jou hart meer reëlmatig of 

sterker te laat klop. 

Baie ouer pasiënte gebruik waarskynlik ook 

middels om hoë bloeddruk te verlaag, of 

statiene om hul cholesterolvlakke te verlaag. 

Ander benodig aspirien of Warfarin om hul 

bloed dunner te maak. 

In baie gevalle – veral in die geval van 

kinders – is die hartritme ná die ablasiepro-

sedure so reëlmatig dat hulle nie meer enige 

medikasie nodig het nie.

Selfs grootmense het ná ’n ablasie of die 

inplanting van ’n pasaangeër of inplantbare 

defibrillator dalk nie meer pille nodig om hul 

hartspoed te normaliseer nie. Die kans is egter 

skraal dat jy van jou bloeddruk- en choleste-

rolpille ontslae sal kan raak. 

Jou kardioloog sal alles met jou bespreek, 

maar dit is uiters belangrik dat jou bloed-

druk beheer moet word op ’n vlak so naby 

as moontlik aan 120/80 -  140/90 mmHg, en 

jou LDL-cholesterol op 2.5 – 3 mmol/L. As jy 

diabetes het, moet jou glukosevlakke uiters 

akkuraat en streng beheer word.  

ANTISTOLMIDDELS 
In die geval van AF, het die meeste pasiënte 

selfs ná die prosedure steeds sterk antistol-

middels nodig, omdat die risiko vir beroerte 

weens stolselvorming steeds hoog is. Indien 

AF nie met medikasie (insluitend sterk bloed-

verdunners) en/of ablasie behandel word nie, 

het mense met dié onreëlmatige hartritme ’n 

vyfhonderdvoudige (500x) groter kans op 

beroerte, veral as bykomende risikofaktore 

teenwoordig is soos hoë bloeddruk, diabetes, 

hartversaking, vorige beroerte en ouderdom 

bo 65 jaar.

Dit is dus belangrik dat AF behandel moet 

word, en – of die pasiënt ’n ablasie-prosedure 

ondergaan of nie - wel met  ’n sterk antistol-

middel om die kans op beroerte te verminder. 

Aspirien is nie voldoende nie, en pasiënte 

benodig ’n middel soos Warfarin, of van die 

nuwe generasie antistolmiddels soos Pradaxa 

of Xarelto, veral as die bykomende risikofak-

tore hierbo genoem, teenwoordig is.

Jy en jou 
medisyne
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ATRIA
Vulkamers. 

Die twee boonste kamers van die hart

AF
Atriale Fibrillasie

Die vinnige en onreëlmatige hartklop wat 

in die atria ontstaan 

AV-KNOOP 
Dis tussen die atria en die ventrikels geleë 

en dien as die ’tonnel’ waardeur impulse 

van die SA-knoop gelei en effe vertraag 

word. Vanaf die AV-knoop word die im-

pulse al met geleidingsbondels langs na 

die twee ventrikels gelei.

BRADIKARDIE
Stadige hartklop 

FIBRILLASIE 
Die hart klop so vinnig en onreëlmatig dat 

hy tril (fibrilleer). Met defibrillasie word 

die hart uit fibrillasie tot normale ritme 

geskok, uitwendig of deur ’n inplantbare 

defribrillator. 

SA-KNOOP
Sino-Atriale Knoop 

Die elektriese fokuspunt in die regter-

atrium is die hart se natuurlike pasaangeër. 

en beheer normaalweg hartspoed en 

-ritme. Normale sinusritme is 60 – 100 slae 

per minuut. 

SUPRA
Bokant 

TAGIKARDIE 
Vinnige hartklop tussen 100 en selfs 200 

slae per minuut. Die vinnige hartklop kan 

reëlmatig of onreëlmatig wees. 

VENTRIKELS
Pompkamers. 

Dit is die twee onderste kamers van die 

hart wat die bloed na die liggaam (vanaf 

linker-ventrikel) en die longe (vanaf die 

regter-ventrikel) pomp.

MEDIESE TERME?

Meeste pasiënte voel onmiddellik beter ná 

’n kateter-ablasie (of in sommige gevalle, 

’n reeks ablasies) en die vrees vir ’n skie-

like hartstilstand verminder ná die inplant-

ing van ’n pasaangeër en/of ’n defibrillator.  

 

Baie pasiënte het voor die span se oë 

verander van mense wat skaars ’n paar 

treë kon loop sonder om flou te voel tot 

iemand wat met oorgawe aan sport deel-

neem. Daar is baie voorbeelde, soos wat jy 

in dié boekie en ook op www.capetownaf-

centre.co.za kan ontmoet. 

“Geniet jou verbeterde lewenskwaliteit. 

Neem jou medikasie soos voorgeskryf, 

vertrou die tegnlogie en doen waarvoor jy 

kans sien. Lewe jou beste lewe. Moenie te 

veel tob nie. Die lewe is te kosbaar om in 

vrees te lewe,’’ is dr. Gopal se raad. 

WANNEER MOET JY WEER JOU 
DOKTER BESOEK? 

Besoek jou algemene praktisyn gereeld 

sodat hy jou vordering kan dophou, en 

waar nodig, jou bloedcholesterolvlakke, 

jou tipe 2 diabetes, jou bloedstolbaarheid 

of enige ander gesondheidsprobleem so 

goed as moontlik kan help beheer.  

 

Rooi vlag! 
MOENIE DIÉ GEVAARTEKENS 
IGNOREER NIE 
Besoek jou kardioloog volgens die opvolg-

ondersoeke wat hy aanbeveel, maar on-

middellik indien jy enige van die volgende 

simptome of tekens ervaar: 

• Borskaspyn of angina, of ’n gevoel van 

groot drukking op jou bors

• Hartkloppings wat jou duiselig en flou 

laat voel.

  Ná die 
prosedure…
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1 Maak ’n lysie van jou daaglikse chroniese 

medikasie

2 Ken jou pille – weet watter een is vir 

bloeddruk, ens.

3 Drink jou medikasie presies soos 

voorgeskryf, al voel jy hoe gesond en 

sterk en al voel jy jy het dit nie nodig nie. 

Jou bloeddruk is net onder beheer solank 

jy jou pille gereeld drink. Dit geld ook vir 

jou cholesterol- en moontlike diabetes-

medikasie. 

4 As jy op Warfarin is, laat jou bloed se stol-

baarheid (INR) gereeld maandeliks toets. 

Elke minuut wat jou INR nie binne die 

regte vlakke is nie, is jou kans op beroerte 

verhoog. Onthou ook dat sekere groen 

blaargroente en middels soos Procydin, St 

Johns Wort, Ginseng en andere die werk-

ing van Warfarin kan benadeel. Jy moet 

dus of absoluut gereeld die aanvullers/

kruiemiddels neem of glad nie, wat dalk 

die beste is. Vra ook jou kardioloog uit 

oor die moontlike gebruik van die nuwer 

soort antistolmiddels soos Pradaxa of 

Xarelto. Aspirien is te flou om hond haar-

af te maak teen jou beroerte-risiko. 

5 Sorg dat jy genoeg slaap kry en dinge 

doen wat vir jou aangenaam is.

http://www.capetownafcentre.co.za
http://www.capetownafcentre.co.za


NOTAS
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SA

AV

LA

LV

RV

RA



Die Cape Town AF Centre is geleë in die Mediclinic Panorama se Harteenheid 

Rothschild Boulevard, Panorama

 

www.capetownafcentre.co.za

CONTACT US FOR MORE INFORMATION: 

Tel: (021) 911 0731/3  •  Fax: (021) 911 0661 

Email: rrgopal@telkomsa.net

Professor Christiaan Barnard, 
hartoorplantingspionier, het gesê  

“die hart is net ’n pomp”. 

Ons sê, dis nogal ’n ingewikkelde  
pomp wat slegs teen die regte tempo  

en reëlmaat sy werk kan verrig.

http://www.capetownafcentre.co.za
mailto:rrgopal@telkomsa.net

