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 Koorts (in <10% van de pten) ++

 Medicatie (ook ibuprofen niet) -

 ICD geen probleem -

Brugada syndroom, COVID-19 (vaccinatie)
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 Brugada syndroom is een afwijking op het ECG, ‘type 1’

 “SCN5A ziekte” 
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 Brugada syndroom en Lang QT syndroom

 is altijd een “SCN5A ziekte” 

Brugada syndroom en Lang QT syndroom
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 Wereldwijde database, 678 patienten met symptomen

 588 met bekende temp. op het moment van het symptoom

 35 van de 588 hadden koorts (6%)

 13/35 jonger dan 16jr

Brugada syndrome, koorts
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 77% van de kinderen heeft een SCN5A mutatie (volw. 27%)

 Review literatuur (2018): 40 koorts gerelateerde gevallen

 Genetica gedaan in 19 pts: 13 SCN5A + (68%) 

 Eigen ervaring (2008*): 4 koorts gerelateerd: 3 SCN5A +

Brugada syndrome, koorts
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*: Amin et al, Ann of Int Med 2008

Dus denken we dat vooral het hebben van een SCN5Amutatie

een risico met zich mee brengt



 Paracetamol uit voorzorg bij BrS patienten met
en zonder SCN5a mutatie.

 Dat geldt zeker voor pten met een SCN5a mut.

 Bij alle anderen alleen bij koorts

 Dus allemaal temperatuur meten

COVID-19 vaccinatie en Brugada syndroom

Heart  Centre











Wie zou er voorrang moeten krijgen?

 Patienten met een Brugada sydroom

 Patienten met een SCN5A mutatie

Alle patienten met LQTS/BrS en ritmestoornissen

COVID-19 vaccinatie en Brugada syndroom

Heart  Centre





BrS ptn zonder ICD

Hoog risico groep
• Natrium kanaal ziekte
• Jonger dan 26 jaar oud
• Ouder van 70 jaar
• Spontaan of bekend met koorts

geinduceerd type 1 patroon
• Wegraking (door ritmestoornis)

Nog koorts ≥ 38.5°na behandeling?

Ja

Ja

Contact ZH, presentatie geadviseerd
• ECG: type 1 patroon?*
• Monitoring voor ritmestoornissen

Brugada ptn met ICD

Yes
Ja

Nee

Volg algemene adviezen
+/- zelf-isolatie thuis

Ga naar ZH alleen bij andere
symptomen zoals wegraking, ICD 

shocks, kortademigheid

Brugada 
syndroom

Alle BrS ptn met koorts/verdenking
of diagnose COVID infectie

• Zelf behandeling met 
paracetamol/Ibuprofen

ICD aanwezig?

Nee

Laag risico Groep
Medicatie geïnduceerd Type 1 BrS

• Geen symptomen
• Geen spontaan type 1 ooit

Geen koorts meer en/of type 1 BrS ECG 
afwezig of verdwenen?* idealiter 3 verschillende ECGs met V1 en V2 

in de 4de, 3de en 2de intercostaal ruimtes

Type 1 patroon

Nee

Ja Nee
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