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Nieuwe draadloze pacemaker behandeling voor patiënten met 
hartritmestoornissen 
Bradyaritmieën (vertraagd hartritme) worden succesvol behandeld met pacemakers, welke wereldwijd bijna 1 
miljoen keer per jaar geïmplanteerd worden bij patiënten. De huidige complicaties van deze therapie, in 10-12% 
van patiënten, zijn primair gerelateerd aan de pacemakerdraad en het huidzakje waarin de pacemaker wordt 
geplaatst. Draadloze pacemakers zijn in 2012 geïntroduceerd met als doel om deze complicaties bij conventionele 
pacemaker systemen te voorkomen. 

Dit proefschrift beschrijft de eerste klinische ervaring met draadloze pacemakers - vanaf de initiële implantaties 
tot aan multi-center observationele studies. Daarnaast wordt een studie gepresenteerd waarmee onderzocht kan 
worden hoe deze nieuwe technologie voordelen kan bieden voor patiënten die tijdelijke pacing ondersteuning 
behoeven. Tenslotte worden in dit proefschrift toekomstige draadloze pacemaker- en defibrillatiesystemen in 
preklinische studies geëxploreerd.

In de LEADLESS studie is de Nanostim draadloze pacemaker voor het eerst in patiënten bestudeerd (33 patiënt-
en). Van de 31 patiënten waar de pacemaker succesvol werd geïmplanteerd, zijn na 3 jaar 23 nog in leven. Bij 
geen van de overleden patiënten was de pacemaker de doodsoorzaak. Van alle patiënten was 89,9% zonder 
complicaties. In totaal zijn er 3 patiënten van de 33 die een pacemaker-gerelateerde complicatie ervoeren. Twee 
daarvan waren procedure gerelateerd. De draadloze pacemakers functioneerden naar behoren gedurende de 3 
jaar waarin patiënten werden gevolgd. Bij een post-mortem analyse blijkt de draadloze pacemaker 19 maan-
den na implantatie, voor 60% ingekapseld met bindweefsel. Dit zou de vervanging op langere termijn kunnen 
bemoeilijken. Uit de gecombineerde data van een grote Europese en Amerikaanse studie (beiden Nanostim), kan 
geconcludeerd worden dat de ervaring van de implanterende arts invloed heeft op het optreden van complicaties. 
Na 10 implantaties wordt een afname geobserveerd van ernstige complicaties, procedure tijd en het aantal 
herpositioneringen.

Enkele jaren na introductie, laten zowel de Micra als Nanostim draadloze pacemaker vergelijkbare uitkomsten 
zien met betrekking tot acute complicaties - voor beiden voornamelijk gerelateerd aan de implantatieprocedure 
(perforaties, dislocaties en liescomplicaties). Tijdens deze studieperiode bleek één van de twee draadloze pace-
makers (Nanostim) een batterijprobleem te hebben waardoor de pacemaker vroegtijdig uit kan vallen. Wanneer 
dit precies gebeurt is onvoorspelbaar. Om die reden kregen hoogrisico patiënten ofwel direct een vervangende 
draadloze pacemaker (Micra) of conventionele pacemaker. Laagrisico patienten werden nauwgezet om de 3 
maanden vervolgd en indien batterijproblemen zich voordeden, werd de pacemaker gewisseld. De fabrikant van 
de Nanostim pacemaker heeft het gebruik van de pacemaker tot nader order stopgezet. Deze problemen zijn niet 
geconstateerd bij de Micra draadloze pacemaker. 

Een directe vergelijking tussen draadloze en conventionele één-kamer pacemakers is moeilijk te maken bij de 
afwezigheid van gerandomiseerde studies. Op basis van gerapporteerde historische complicatiecijfers lijken er 
op de korte termijn (< 3 maanden) enigszins meer complicaties geassocieerd te zijn met draadloze pacemakers 
in vergelijking met conventionele pacemakers. Echter, bij een analyse van 220 gematchte patiënten wordt een 
significant lager aantal complicaties op de middellange termijn (2 jaar) waargenomen bij de draadloze pacemaker 
groep, indien de batterijproblemen van één van de draadloze pacemakers buiten beschouwing worden gelaten. 
De verschillen tussen deze twee therapieën met betrekking tot complicaties op de lange termijn moeten nog 
worden bestudeerd.

Op basis van de eerste ervaringen met de draadloze pacemakers en de nieuwe manier van implanteren, zouden 
deze pacemakers mogelijk ook een voordeel kunnen opleveren voor patiënten die met tijdelijke pacing therapie 
worden behandeld. Eerst is een systematische review verricht om te beoordelen hoe groot het huidige probleem 
is met deze tijdelijke pacemaker therapie. Het blijkt dat in ongeveer zestig jaar tijd, de complicatiekans van 
31.7% gereduceerd is naar 22.6%, maar dat dit nog een opvallend hoog aantal patiënten betreft. Hieruit voort-
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komend hebben we een gerandomiseerde studie bedacht die zal gaan evalueren of het gebruik van draadloze 
pacemakers bij patiënten die geleidingsstoornissen ontwikkelen na een aortaklepvervanging minder complicaties 
tot gevolg heeft en leidt tot minder vervolgprocedures dan bij het gebruik van tijdelijke pacemaker therapie, de 
huidige standaardtherapie. 

In het laatste deel van dit proefschrift, wordt een volgende stap binnen de ontwikkelingen van draadloze pacing 
systemen beschreven. In de eerste preklinische studie naar een gecombineerde implantatie van een communic-
erende draadloze pacemaker met antitachycardia pacing (ATP)-functionaliteit en een subcutane implanteerbare 
cardioverter defibrillator (S-ICD) prototype, was de belangrijkste bevinding dat de draadloze communicatie in het 
lichaam tussen beide systemen succesvol verliep. In een vervolgstudie (n=40) werd na 3 maanden een correct 
werkende draadloze pacemaker, succesvolle draadloze communicatie tussen beide systemen, en ATP-therapie 
gedemonstreerd in alle diermodellen. Grotere en chronische studies zijn nodig voordat deze therapie geschikt is 
voor mensgebonden studies. 

Met betrekking tot één-kamer pacemakers zijn de aanbevelingen om de lange-termijn veiligheid en prestaties van 
de draadloze pacemaker te evalueren, en vervangingsstrategieën te ontwikkelen en testen. Meerkamer pace-
makers zouden de toepassing van draadloze pacing sterk verbreden, maar dit vraagt om een aantal technische 
ontwikkelingsstappen. Dit zijn met name (1) de ontwikkeling en het testen van veilige en robuuste slag-op-slag 
bidirectionele draadloze communicatie, (2) de ontwikkeling en testen van robuuste atriale fixatie-mechanismen, 
en (3) het vinden van oplossingen om draadloze pacing elementen in het linkerventrikel te kunnen plaatsen. 

Al met al is de ontwikkeling van draadloze pacemaker therapie veelbelovend, maar staat deze nog in haar kinder-
schoenen. De technologie zal op lange termijn betrouwbaar moeten blijken en in gerandomiseerd onderzoek in 
vergelijking met conventionele pacemakers zijn waarde moeten bewijzen.

In de toekomst verwacht ik dat ontwikkelingen in pacemaker technologie zullen leiden tot kleinere afmetingen, 
toenemende levensduur en uitbreiding van mogelijkheden van modulariteit (combineren van verschillende 
apparaten).  Daarmee samengaand hoop ik op een stap naar multi-locatie plaatsingen van draadloze pacing 
systemen waarbij deze intra- en extra-cardiale systemen samen een netwerk gaan vormen, om zo een optimale 
behandeling van hartritmestoornissen te geven.




