
Samengesteld door cardiologen Isala klinieken Zwolle en huisartsen Zwolle en omgeving.
Deze Werkafspraak sluit aan op de NHG standaard Atriumfibrilleren (AF), M79, 2013.  

BEGRIPPEN

Eerste aanval van AF Solitaire aanval of eerste gedocumenteerde 
aanval van atriumfibrilleren.

Paroxysmaal AF Aanvallen van AF die niet langer dan 7 dagen 
bestaan.

Persisterend AF De aandoening bestaat langer dan 7 dagen.

Permanent AF De aandoening bestaat langer dan 7 dagen en de 
ritmestoornis wordt geaccepteerd. 

OORZAKEN

De werkgroep vat hier de oorzaken van AF samen:

Extracardiaal Commentaar
Hypertensie Is de belangrijkste oorzaak!  

Hyperthyreoïdie

COPD Met evt pulmonale hypertensie en rechts-
decompensatie.

Intoxicatie Koffie, alcohol, drugs. 

Koortsende ziektes

Lichamelijke inspanning

Anemie

Cardiaal
Coronairlijden

Hartfalen

Kleplijden 

Aandoeningen met dilatatie 
van het linker of rechter atrium

Opmerking
- Normaal hart en geen duidelijke oorzaak: ”lone atrial fibrillation”.

GEVOLGEN

Trombo-embolie TIA, CVA.

Cardiologie  C
ATRIUMFIBRILLEREN DEEL I: DIAGNOSTIEK
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Zwolse Werkafspraken



Verminderde inspannings-
tolerantie

Moeheid Afname van de quality of life.

ANAMNESE

Let op de hierboven vermelde oorzaken 

Klachten Commentaar
Hartkloppingen Begin, duur, aanvallen? Onderscheid vagotone 

AF: vaker man, ’s nachts, betere prognose; en 
adrenerge AF met name bij inspanning.* 

Duizeligheid, wegrakingen Brady-tachy syndroom / sick sinus syndroom.

Inspanningstolerantie Verminderd, dyspnoe? 

Opmerking
Denk aan atriumfibrilleren bij een patiënt met een TIA of CVA.

LICHAMELIJK ONDERZOEK

Onderzoek Commentaar
Tensie Hypertensie is een belangrijke oorzaak van atrium-

fibrilleren. Electronische meting kan onbetrouw-
baar zijn! 

Auscultatie hart Souffle. Ritme en frequentie gedurende 30 secon-
den. Let op polsdeficit. Bij frequentie in rust < 90 
herhalen na lichte inspanning. 

Tekenen van hartfalen

AANVULLEND ONDERZOEK

Diagnostisch Commentaar
ECG Zo mogelijk tijdens aanval. Met name indien 

diagnose nog niet gesteld is. 

Holter Continue registratie 24 uur. Opsporen silent AF.
Verdenking frequent optredende ritmestoor-
nissen, met klachten, is een indicatie om een 
Holter te doen.                      

Event recorder Zie Werkafspraak Eventrecorder. 

Verder onderzoek
Laboratorium TSH, Hb, glucose, bij start digoxine: kreatinine, 

kalium. Eventueel NT-pro BNP.

Echo* Bijvoorbeeld als er een souffle is, en bij verdenking 
hartfalen. Bij AF is de aan- of afwezigheid van 
structureel hartlijden van belang. Een echo-
onderzoek kan hierover uitsluitsel geven.



EVALUATIE
Vastleggen Commentaar
Diagnose Via ECG registratie vastgelegd?

Type Eerste aanval, paroxysmaal, persisterend, 
permanent. 

Relevante comorbiditeit? Zie bij oorzaken. 

BELEID 

Voor voorlichting zie NHG standaard. Rythm en Rate controle hebben waarschijnlijk
dezelfde lange termijn consequenties, de keus wordt met name bepaald door klachten,
leeftijd en onderliggend lijden. 

Herstel en onderhoud sinusritme
Indicatie cardioversie Doel: herstel sinusiritme. Met name indien jonger 

dan 65 jaar. Bij een oudere patiënt kan ook 
cardioversie worden overwogen, als deze veel 
klachten ervaart door het atriumfibrilleren, met als 
doel dat de patiënt zich beter voelt. Nota bene: 
bij hartfalen of kleplijden is er weinig kans op 
blijvend succes en  de uiteindelijke prognose 
wordt niet beter door cardioversie.

Cardioversie Electrisch* of chemisch met behulp van intra-
veneuze medicatie. Tijdschema is van toe-
passing indien geen antistol gebruikt wordt. 

Duur < 24 uur Indien < 75 jaar, dan eventueel dezelfde dag naar 
cardioloog. 

Duur 24-48 uur Overleg cardioloog (NHG: pas na 48 uur, maar 
dat is logistiek niet praktisch). 

Duur > 48 uur of onbekend Dan pas electrische cardioversie na 4 weken 
antistol.

Opmerking
* - Electrische cardioversie. Er is geen contra-indicatie. Ook bij herhaald converteren
blijft het effectief bij 90%, met een grote recidiefkans. Nota bene: Een indicatie voor
antistol nu of later blijft bestaan indien sinusritme bereikt is.

Cardiologie  C
ATRIUMFIBRILLEREN DEEL II: BELEID

Zwolse Werkafspraken

Anti-aritmische medicatie Deze dient alleen door een cardioloog te worden 
gestart. Gezien de bijwerkingen is in principe 
cardiologische controle gewenst. Indien deze 
bijvoorbeeld wegens leeftijd gestaakt is en 
behoud van sinusritme niet erg relevant meer 
lijkt kan de huisarts deze medicatie, desgewenst 
na overleg met de cardioloog, stoppen. Bij 
continuering van met name amiodarongebruik is 
labcontrole wel relevant. 

Sotalol                                  80 tot 120 mg 2 dd. Een lagere dosis dan 
2 dd 80 mg werkt niet anti-aritmisch! Contra-
indicaties: hartfalen, AV-geleidingsstoornissen, 
bradycardie. Cave verlenging van het QT-interval 
door sotalol.

Flecaïnide Uitsluitend bij een normaal hart (Tambocor®).

Amiodaron            Dit kan worden geprobeerd als anti-aritmicum bij 
een slechte LV-functie met recidiverend AF, als 
de patiënt daar hinder van heeft (palpitaties, 
dyspnoe). Halfjaarlijks lab TSH en leverfuncties, 
jaarlijks X-thorax ivm kans op interstitiële fibrose.

Antitrombotische behandeling
Doel Voorkomen van een CVA door cardiogene 

trombo-embolie bij paroxysmaal, persisterend 
of permanent AF. 

Middel
Coumarinederivaat Voorkeur, indien geen contra-indicatie. 

Streefwaarde INR 2,5-3,5. Zie ook MCC Klik 
Werkafspraak Antistolzorg. 

Acetylsalicylzuur Heeft mogelijk een gering effect. Lijkt niet zinvol. 

NOAC Nieuwe Orale Anti Coagulantia. Niet geadviseerd 
door NHG. Alleen via cardioloog. Zie ook 
‘Formularium’ op Kliksite of app. 

Indicatie Coumarinederivaat wordt aanbevolen bij verhoogd 
risico, dat wil zeggen een CHA2DS2-VASC 
score ≥ 1 behalve als ‘vrouw’ enige risicofactor   
is. De hoogte van de score geeft de mate van 
risico weer. 
De bloedingskans bij antistolgebruik kan 
ook ingeschat worden met de HAS-BLED score, 
zie hieronder. Zie onder Hulpdocumenten voor 
een link naar een calculator: www.chadsvasc.org.
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Verlaging ventrikelfrequentie Commentaar
Indicatie - In rust frequentie > 90 /minuut (NHG: 110), 

gemeten bij auscultatie of op ECG. 
- Klachten bij inspanning en frequentie 
>110/minuut bij geringe inspanning.

- Bij een reguliere verwijzing kan desgewenst al 
met deze behandeling gestart worden. 

Betablocker 
bijvoorbeeld Metoprolol: - Dosering geleidelijk ophogen, op geleide van 

de ventrikelfrequentie. Geen bezwaar bij stabiel 
hartfalen.

Calciumantagonist - Bij COPD, perifeer vaatlijden, diabetes, niet bij 
hartfalen.

Verapamil                               40-80 mg 3 dd of langwerkend preparaat 1 dd.
Diltiazem                                60 mg 3 dd of langwerkend.

Diltiazem heeft de voorkeur bij angina pectoris. 

Digoxine - Bij AF bij een patiënt met hartfalen. Eventueel 
combineren met bètablokker of calcium-antagonist 
(lage doseringen, cave digoxine-interactie).

Opladen: - Dag 1: 0.75 mg,
- Daarna 1 dd 0.25 mg.
- Bij verhoogd risico op toxiciteit (bijvoorbeeld 
hoge leeftijd): Dag 1: 3 dd 0,125 mg, 
daarna 1 dd 0,125 mg of 0,0625 mg. 

- Dosering eventueel voorzichtig ophogen bij 
hoge ventrikelfrequentie. 

Behandeling van de oorzaak Commentaar
Hypertensie Belangrijk bij alle soorten AF! Zie voor behandeling 

Werkafspraak Cardiovasculair risico management.

CONTROLES

Evaluatie antistolindicatie De indicatie, te bepalen via de CHA2DS2-VASC 
score, blijft bestaan ook indien sinusritme lang-
durig bereikt is. Let dus bijvoorbeeld op het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar, of bij de 
ontdekking van hypertensie of diabetes. Bij het 
afsluiten van de cardiologische controle wordt 
de patiënt hierover ingelicht en wordt hierover 
melding gemaakt in de brief aan de huisarts. 

VERWIJZING:

Verwijsindicaties: Commentaar
Angineuze pijn Spoedverwijzing.

Acuut hartfalen Spoedverwijzing.

Verdenking hartklepafwijking Eventueel zelf echo aanvragen.

Verdenking hartfalen Eventueel zelf echo en pro-BNP aanvragen.

Jonge patiënt Arbitrair, < 65 jaar : nadere diagnostiek.

Paroxysmaal AF Cardioversie overwegen als het sinusritme zich 
of eerste aanval niet binnen enkele uren spontaan herstelt.

Frequentie-verlagende of anti-aritmische 
medicatie overwegen.

Persisteren van klachten Ondanks verlaging van de ventrikelfrequentie.

Ventrikelfrequentie < 50 Zonder frequentie-verlagende medicatie.

Wolff-Parkinson-White-syndroom 

CHA2DS2-VASC Score HAS-BLED score
Gegevens Punten Gegevens Punten
Leeftijd 65-74 jaar 1 H Hypertensie (syst>160) 1

> 74 jaar 2 A Abnormale nier-, leverfunctie 1
Geslacht Vrouw 1 S Beroerte in voorgeschiedenis 1
Hartfalen Nu of in verleden 1 B Bloeding in voorgeschiedenis 1
Hypertensie Behandeld of onbehandeld 1 L Labiele INRs 1
Diabetes mellitus 1 E Elderly: > 65 jaar 1
Vaatziekte In voorgeschiedenis 1 D Drugs, stollingsbeïnvloedend 1
CVA, TIA of VTE In voorgeschiedenis 2 Overmatig alcoholgebruik 1



Verlaging ventrikelfrequentie Commentaar
Indicatie - In rust frequentie > 90 /minuut (NHG: 110), 

gemeten bij auscultatie of op ECG. 
- Klachten bij inspanning en frequentie 
>110/minuut bij geringe inspanning.

- Bij een reguliere verwijzing kan desgewenst al 
met deze behandeling gestart worden. 

Betablocker 
bijvoorbeeld Metoprolol: - Dosering geleidelijk ophogen, op geleide van 

de ventrikelfrequentie. Geen bezwaar bij stabiel 
hartfalen.

Calciumantagonist - Bij COPD, perifeer vaatlijden, diabetes, niet bij 
hartfalen.

Verapamil                               40-80 mg 3 dd of langwerkend preparaat 1 dd.
Diltiazem                                60 mg 3 dd of langwerkend.

Diltiazem heeft de voorkeur bij angina pectoris. 

Digoxine - Bij AF bij een patiënt met hartfalen. Eventueel 
combineren met bètablokker of calcium-antagonist 
(lage doseringen, cave digoxine-interactie).

Opladen: - Dag 1: 0.75 mg,
- Daarna 1 dd 0.25 mg.
- Bij verhoogd risico op toxiciteit (bijvoorbeeld 
hoge leeftijd): Dag 1: 3 dd 0,125 mg, 
daarna 1 dd 0,125 mg of 0,0625 mg. 

- Dosering eventueel voorzichtig ophogen bij 
hoge ventrikelfrequentie. 

Behandeling van de oorzaak Commentaar
Hypertensie Belangrijk bij alle soorten AF! Zie voor behandeling 

Werkafspraak Cardiovasculair risico management.

CONTROLES

Evaluatie antistolindicatie De indicatie, te bepalen via de CHA2DS2-VASC 
score, blijft bestaan ook indien sinusritme lang-
durig bereikt is. Let dus bijvoorbeeld op het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar, of bij de 
ontdekking van hypertensie of diabetes. Bij het 
afsluiten van de cardiologische controle wordt 
de patiënt hierover ingelicht en wordt hierover 
melding gemaakt in de brief aan de huisarts. 

VERWIJZING:

Verwijsindicaties: Commentaar
Angineuze pijn Spoedverwijzing.

Acuut hartfalen Spoedverwijzing.

Verdenking hartklepafwijking Eventueel zelf echo aanvragen.

Verdenking hartfalen Eventueel zelf echo en pro-BNP aanvragen.

Jonge patiënt Arbitrair, < 65 jaar : nadere diagnostiek.

Paroxysmaal AF Cardioversie overwegen als het sinusritme zich 
of eerste aanval niet binnen enkele uren spontaan herstelt.

Frequentie-verlagende of anti-aritmische 
medicatie overwegen.

Persisteren van klachten Ondanks verlaging van de ventrikelfrequentie.

Ventrikelfrequentie < 50 Zonder frequentie-verlagende medicatie.

Wolff-Parkinson-White-syndroom 

CHA2DS2-VASC Score HAS-BLED score
Gegevens Punten Gegevens Punten
Leeftijd 65-74 jaar 1 H Hypertensie (syst>160) 1

> 74 jaar 2 A Abnormale nier-, leverfunctie 1
Geslacht Vrouw 1 S Beroerte in voorgeschiedenis 1
Hartfalen Nu of in verleden 1 B Bloeding in voorgeschiedenis 1
Hypertensie Behandeld of onbehandeld 1 L Labiele INRs 1
Diabetes mellitus 1 E Elderly: > 65 jaar 1
Vaatziekte In voorgeschiedenis 1 D Drugs, stollingsbeïnvloedend 1
CVA, TIA of VTE In voorgeschiedenis 2 Overmatig alcoholgebruik 1
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1. Inleiding           

 
 

 
Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis en de incidentie en 

prevalentie neemt toe met de toenemende vergrijzing. Vakgroep cardiologie is bezig met het 

optimaliseren van de zorg voor de patiënt met atriumfibrilleren.  
Er zijn meerdere redenen voor de herinrichting van de zorg voor AF patiënten: 

 

- De komende jaren is er een zeer sterke toename te verwachten van de prevalentie van 
patiënten met AF1 met een geschatte incidentie van >7% bij de leeftijdscategorie van 70 

jaar en ouder. Dit heeft met name te maken met de progressieve vergrijzing. Er is een 
flinke toename van aantal nieuwe patiënten met AF die naar de vakgroep cardiologie 

worden verwezen. De behandeling van patiënten met AF neemt een substantieel deel in 

van de in dit ziekenhuis gegeven zorg; een sterke toename ligt in het verschiet. 

- Recente onderzoeken hebben aangetoond dat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt 
met atriumfibrilleren nog niet optimaal is georganiseerd. Uit de European Heart Survey is 

gebleken dat de patiënt, die bekend is met atriumfibrilleren in slechts 60% van de 
gevallen volgens de door de beroepsgroep zelf vastgestelde richtlijnen wordt behandeld.2    

- De richtlijnen zelf evolueren de laatste jaren sterk, hierdoor wordt het lastiger voor de 
hulpverleners om deze in de praktijk bij te houden en toe te passen.  

- Er is een maatschappelijke ontwikkeling gaande, waarbij VWS zo veel als mogelijk de 
zorg voor de chronische patiënt in de eerste lijn wil beleggen, alleen transparante 
kwaliteit wil laten contracteren, en zo veel als mogelijk ook andere hulpverleners en 

zogenaamde e-health techniek wil inschakelen bij de zorg voor deze groeiende groep 
burgers.  

 

 
Naast de hier genoemde hoofddoelstellingen zijn er ook concrete doelen geformuleerd. 

- Levering van kwalitatief hoogstaande zorg door behandeling volgens de huidige 
richtlijnen en door extra tijd en energie voor begeleiding en lifestyle coaching van de 
patiënt. 

- Maximaal verantwoorde taakdelegatie; dit zal enerzijds de kosten drukken, anderzijds de 
physician assistants motiveren om in de Isala te komen werken/blijven werken. 

- Behoud van regie van vakgroep cardiologie en Isala over de zorg van de patiënt met 
atriumfibrilleren. 

- Transparante kwaliteit en kosten, zodat er een goede positie richting zorgverzekeraar 
wordt verkregen en met minimaal kostenrisico kan worden onderhandeld. 

- Zodra dit voor de patiënt met atriumfibrilleren aan de orde is, de zorg aan te bieden in de 
vorm van regionale ketenzorg, waarin andere hulpverleners kunnen participeren 
(bijvoorbeeld de 1e lijn; NVVC-connect, All-in studie en Trombosedienst) 

- Met het initiatief “optimale AF zorg” positieve media aandacht naar Isala en vakgroep 
cardiologie trekken door te laten zien dat we voorop lopen in het initiëren en 
implementeren van innovatieve zorg. 

  

Binnen het atriumfibrilleren polimodel worden patiënten met atriumfibrilleren poliklinisch 
begeleid en behandeld. Centraal hierbij staat een geprotocolleerde aanpak volgens de huidige 

                                                      
1 Boezemfibrilleren of Atriumfibrilleren is een ritmestoornis van het hart, die veel voorkomt en die veel morbiditeit 
met zich meebrengt, indien niet goed behandeld. Voorkomen: ongeveer 20% van de verwijzingen en productie van 
een gemiddelde cardiologische praktijk; morbiditeit: groot risico op Stroke (Herseninfarct) dan wel Hartfalen. Er 
bestaan goede richtlijnen, die in de praktijk niet goed – kunnen- worden gevolgd (zie later). 

2  European Registry Atrial Fibrillation (2005); o.a. sterke onderbehandeling met bijvoorbeeld antistolling heeft vaak 
dramatische gevolgen in de zin van herseninfarcten! 



4 
 

richtlijnen. Begeleiding en behandeling, binnen de atriumfibrilleren polikliniek, wordt verleend 

door de physician assistant in samenwerking met de cardioloog.  
 

Patiënten die op de atriumfibrilleren polikliniek worden gezien en behandeld zijn : 

1. Afkomstig uit het ziekenhuis na een recente opname in het ziekenhuis, c.q. 

EHLH/spoedopvang 

2. Verwezen door huisarts  

3. Verwezen door interne specialismen in het ziekenhuis 

 
De atriumfibrilleren polikliniek (AF poli)  is in 2014 gestart, waarvoor een verpleegkundig 

specialist van extern was aangenomen om dit zorgpad te starten en vorm te geven. In 2015 
is de atriumfibrilleren poli overgenomen door physician assistants die tevens de cardiale 

device poli’s deden. Aangezien zij aanliepen tegen meerdere knelpunten en onduidelijkheden 

binnen dit zorgpad, bestond de behoefte dit zorgpad te analyseren waarmee knelpunten 
helder zouden worden. Aan de hand van de geïdentificeerde knelpunten zijn inmiddels 

diverse acties ondernomen, en zullen nog een aantal acties ondernomen moeten worden. Er 
is inmiddels een aangepast AF zorgpad geformuleerd. 
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2. Algemeen proces zorgmodel atriumfibrilleren      

 
 

In het zorgmodel wordt aan vier factoren invulling gegeven: inzet physician assistant,  inzet 
cardioloog, inzet huidige richtlijn en inzet van een elektronisch patiënten dossier (EPD).  

 

 
Proces 

Het zorgmodel atriumfibrilleren bestaat uit verschillende onderdelen:  

1. Verwijzing/triage  

2. Diagnostisch traject 

3. Behandeltraject 

4. Follow-up traject 

5. Einde behandeling op de  polikliniek atriumfibrilleren.  

 
De AF patiënt zal de verschillende onderdelen moeten doorlopen, alvorens de juiste 

behandeling kan worden vastgelegd. Voor de patiënt begint het proces bij de objectivering 
van atriumfibrilleren en eindigt het proces bij de juiste behandeling van het ziektebeeld. De 

behandeling is een continu proces dat de patiënt blijft doorlopen.  
 

Wanneer een patiënt met nieuw geconstateerd atriumfibrilleren wordt doorgestuurd door 

bijvoorbeeld de huisarts, zal de triage gaan plaatsvinden. Op basis van de verwijsreden en 
geobjectiveerd atriumfibrilleren wordt de patiënt aangemeld bij de atriumfibrilleren poli. 

Aldaar zal de patiënt zo snel mogelijk worden ingepland voor een diagnostisch traject. Binnen 
dit traject wordt de patiënt gezien door physician assistant, die gespecialiseerd is in het 

behandelen en begeleiden van patiënten met atriumfibrilleren. Afhankelijk van de 

bevindingen binnen het diagnostisch traject, zal, in overleg met de cardioloog, het 
behandeltraject worden ingezet. Dit overleg vindt plaats middels een supervisiemoment ten 

tijde van een eerste bezoek van een nieuwe patiënt op de AF poli. Daarnaast vindt er 
wekelijks een bespreking van de patiënten met een supervisor plaats, i.e. met een van de 

electrofysiologen.. 
 

De behandeling en zorg die wordt gegeven vanuit de AF poli, moet voldoen aan de meest 

recente richtlijn Atriumfibrilleren (2016 ESC Guidelines for the management of atrial 
fibrillation developed in collaboration with EACTS). 

Hierin worden vele indicatoren beschreven die van belang zijn in de behandeling/zorg voor de 
patiënt met atriumfibrilleren.   

 

Onderstaande indicatoren zijn samengevat het meest essentieel en zijn allen meegenomen in 
het zorgmodel: 

1. Triggerpatroon voor AF. 
2. Echocardiogram 

3. Laboratoriumonderzoek: o.a. schildklierfunctie. 

4. Antistolling volgens CHA²DS²VASC-score en HESBLED bloedingsrisico. 
5. Geen voorschrift van klasse 1 anti-aritmische medicatie bij patiënten met structureel 

hartlijden. 
6. Geen ritmecontrole strategie bij a-symptomatische patiënten. 

7. Geen voorschrift van ritmecontrole medicatie bij patiënten met permanent 
boezemfibrilleren. 
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3. Verwijzing/triage           

 
 

 
   Gedocumenteerd AF                           AF poli 

    

         
 

         
Huisarts                   Omzetting OAC              NOAC  Expertise centrum AF poli 

(Andere 
Specialist) 

                 

                 
 

   Hartkloppingen eci.   Cardioloog 
 
         Versie Isala 11-2016  

 

Achtergrond/verantwoording 

Verwijzing naar de atriumfibrillerenpoli vindt plaats na het documenteren van 
boezemfibrilleren of boezemflutter middels ECG, een ritmestrook, 24 uurs holter, telemetrie of 

eventrecorder.  
De verwijzing vindt plaats door een huisarts, specialist intern of specialist extern (ander 

ziekenhuis). In het zorgdomein of in de verwijsbrief wordt voorgeschiedenis, volledige 

medicatielijst en reeds verricht onderzoek met uitslag vermeld (lab, ECG, holter, 
eventrecorder). ECG registratie wordt meegestuurd.  

  
 

Doel 

In dit zorgproces worden de patiënten met gedocumenteerd atriumfibrilleren / atriumflutter 
behandeld. Andere ritmestoornissen behoeven een ander behandeltraject en passen derhalve 

niet op de AF poli.  
Zodra atriumfibrilleren of atriumflutter is aangetoond, en aan de inclusie criteria (Bijlage 5) 

is voldaan, kan het behandeltraject worden ingezet en kan de afspraakvorm worden 
gedefinieerd.  

 

In Isala zal worden nagegaan door Diagram of de patiënten die worden aangemeld voor de 
AF poli worden benaderd om deel te nemen aan een studie.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kandidaat 
Race 4? 
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Verwijzing bij gedocumenteerd atriumfibrilleren 

 
 

Vaststellen diagnose   - ECG  
     - 24/48 uurs ritmeregistratie 

     - Ritmestrook  

     - Eventrecorder 
 

Diagnose traject    Atriumfibrilleren poli door PA 
     - Anamnese 

     - Lichamelijk onderzoek 
- Aanvullend onderzoek: 

- ECG 

- Echocardiogram 
- 24-uurs ritmeregistratie 

- Laboratoriumonderzoek 
- Ergometrie (op indicatie) 

- Diagnose: 

- Paroxysmaal atriumfibrilleren 
- Persisterend atriumfibrilleren 

- Permanent atriumfibrilleren 
- Atriumflutter 

 
- Andere cardiale diagnose 

- Andere niet-cardiale diagnose 

 
 

Behandeltraject  opstarten 
iom cardioloog:    - Behandeling: 

- Paroxysmaal atriumfibrilleren 

- Persisterend atriumfibrilleren 
- Permanent atriumfibrilleren 

- Atriumflutter 
 

- Ritme/Frequentie controle 

- Antistolling OAC/NOAC 
 

- Informatie ziektebeeld 
- Risicofactoren 

- Zelfmanagement / Leefregels 
 

 

Follow-up traject   - Door Physician Assistant  
- Half jaarlijks TSH controle bij amiodaron 

- Half of jaarlijkse controle nierfunctie bij 
DOAC. 

- ECG controle week na starten sotalol. 

- Ergometrie na starten flecaïnide.  
- Doorverwijzing cardioloog, andere specialist 

Eind behandeling 2de lijn  - Terug verwijzing naar huisarts  
 

 
    

 

 
 

 

T
ijd

s
lijn

 



8 
 

4. Diagnostisch traject          

 
 

 
 

Verwijzing via huisarts of 

andere specialist met ecg.*1,*2 
 

 
 

 
 

 

Diagnostisch traject starten 
door AF secretaresse. *3b 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

AF poli door  
Physician Assistant. 

 
 

 

 
 

Vaststellen medische diagnose 
 iom cardioloog. 

 

 
 

 
 

 
 

 

      Behandeltraject  
 

 
 

      

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Afspraak plannen 

Zorgbrief en ECG in 
EPD 

Anamnese *7 
Anamnese 

Lich onderzoek *8 

ECG *9 

Ergometrie *10 Functielaborant 

Triage arts bekijkt 
aanvraag en ECG 

Er wordt voldaan aan 
inclusie criteria AF poli 

Aanvraag naar 

Diagram: Race4? *3 

TTE *4 

Holter *5 

Lab *6 

Functielaborant 

Lab ziekenhuis 

Evt aanvullende diagnostiek 

Nucleaire 
geneeskunde 

Cardiale snelstraat, 
SPECT 

Check PA: welke  

diagnostiek inplannen *3ª 

Uitleg, uitslag 
onderzoeken, info 
materiaal,  

Medische brief 
naar HA en 
verwijzer 
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*1 Ritmestoornis atriumfibrilleren of atriumflutter is vastgelegd op elektrocardiogram, 24 

of 48 uurs ritmeregistratie, ritmestrook of op een eventrecorder. 
 

*2 Secretaresse AF poli (drie vaste secretaresses) krijgt melding via zorgdomein, 
consultaanvraag, CD cockpit en gaat na of het ECG met AF beschikbaar is. De triage 

arts van de functie afdeling selecteert of patiënt geschikt is voor AF poli en 

beoordeelt het ECG. Aanvraag gaat in “AF-bakje”. 
 

*3 Secretaresse AF poli stuurt de aanvragen naar Diagram om deelname aan studie met 
patiënt te bespreken.  

 
*3a  Aanvragen die terugkomen (niet geschikt voor studie) van Diagram worden door de 

PA’s gecontroleerd op aanwezigheid van actuele diagnostiek, zo nodig worden 

aanvragen geschreven. 

 
*3b  de secretaresse van de AF poli gaat de afspraak en onderzoeken inplannen. 

 
*4 Echocardiogram: dimensies/volumina ventrikels en atria, LVH/RVH, klepvitia, WMA’s, 

EF, vena cava, inspiratoire collaps, PHT en mogelijk zeldzame congenitale 

hartafwijkingen vast stellen.  
 

*5 Holter: paroxysmaal atriumfibrilleren/atriumflutter, (burden AF), opsporing andere 
ritmestoornissen (burden PVC’s), frequentie bij AF, AV-geleidingstijden, beschreven 

klachten in relatie met ritme. 

 
*6 Laboratoriumonderzoek: TSH, Hb, Ht, ureum, kreatinine CKD-EPI/eGFR_MDRD, 

elektrolyten, NT-proBNP, CRP. 

Op indicatie: glucose (HbA1C), leverfunctiestoornissen, cholesterol, Ft4 en Ft3. 
Het laboratoriumonderzoek vindt plaats in de eigen woonplaats bij het 

huisartsenlaboratorium of bij het ziekenhuis.  
 

*7 Anamnese: voorgeschiedenis, medicatie, klachten, tijdrelaties, EHRA AF symptoom 

score. 
 

*8 Lichamelijk onderzoek: algemene indruk, pols, bloeddruk, hart, longen, extremiteiten.  
 

*9 Electrocardiogram: ritme, geleidingstijden, p top en QRS morfologie, ST-T 

afwijkingen, QT tijd.  
 

*10 Ergometrie op indicatie (Cave LBTB, digitalis, snelle ventrikel respons bij AF, 
gewrichtsklachten onderste extremiteiten, ernstig COPD): Inspanningsvermogen, 

frequentiebeloop, bloeddrukbeloop, mogelijk induceerbare aritmie en ischemie te 

beoordelen. 
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Achtergrond / Verantwoording 

Atriumfibrilleren kan voorkomen als een primaire ritmestoornis zonder duidelijke structurele 
cardiale afwijkingen bij routine onderzoeken (zogenaamd “lone” AF). Het kan ook secundair 

voorkomen bij verschillende cardiovasculaire aandoeningen (arteriële hypertensie, hartfalen, 
coronairlijden, kleplijden), bij systeemaandoeningen (amyloïdose, lupus erythematosus), 

metabole aandoeningen (hypo- of hyperthyreoïdie) en bij het gebruik van geneesmiddelen 

(epinefrine, theofylline). 
De patiënt met “nieuw” atriumfibrilleren of atriumflutter wordt aangemeld bij de AF poli om 

het atriumfibrilleren nauwkeurig in kaart te brengen en een eventuele onderliggende 
aandoening vast te stellen. De juiste behandeling zal hier vervolgens op worden afgesteld.  

 
 

Doel 

Het doel van het diagnostische traject is het vaststellen van de symptomen, het risico op 
CVA/TIA of andere thrombo-embolische complicaties, , type AF (paroxysmaal, persisterend of 

permanent) een onderliggende oorzaak, de ziektebeelden gerelateerd aan atriumfibrilleren 
(cardiovasculair of andere) en de mogelijke complicaties veroorzaakt door het 

atriumfibrilleren. 

(bv tachycardiomyopathie) 
 

 
Werkwijze / activiteiten 

Om het diagnostisch traject ten uitvoer te brengen, zijn in ieder geval de volgende 
medewerkers nodig: cardioloog, secretaresse, statusadministratie, Diagram, medewerker 

laboratorium, functielaborant en physician assistant. 

Tijdens het diagnostisch traject zullen verschillende onderzoeken plaatsvinden om het 
hierboven beschreven doel te bereiken. De onderzoeken bestaan uit laboratoriumonderzoek, 

(zo nodig) een 24 uurs-ritme registratie / eventrecorder, elektrocardiogram, echocardiogram, 
ergometrie test op indicatie en lichamelijk onderzoek.  

 

De werkwijze binnen het diagnostisch traject zal beschreven worden op volgorde van de 
stappen die de patiënt doorloopt.  

 
De status administratie verzamelt gegevens uit patiënten historie.  

De voorgeschiedenis en medicatie uit LSP wordt in EPD ingevoerd. 

 
Bij het eerste bezoek aan de physician assistant binnen het diagnostisch traject, zal de 

anamnese worden afgenomen en het lichamelijk onderzoek zelfstandig worden uitgevoerd. 
Tijdens de anamnese wordt, naast de medicatie, het volgende in ieder geval gevraagd aan / 

besproken met patiënt:  
- Voelt het hartritme tijdens de aanval regelmatig of onregelmatig?  

- Is er een relatie met inspanning, stress (emotie) of alcohol gebruik? 

- Zijn de symptomen tijdens de aanvallen 
gemiddeld of heftig. De European Heart 

Rhythm Association (EHRA) AF symptoom -
score zal hiervoor worden ingezet. 

- Zijn de aanvallen frequent of niet-frequent 

en zijn ze van korte of lange duur? 
- Komt er in de voorgeschiedenis 

cardiovasculair ziektebeeld voor, zoals: 
hypertensie, coronairlijden, hartfalen, 

perifeer vaatlijden, cerebrovasculaire ziekte, 
CVA, diabetes mellitus  

- Positieve familieanamnese HVZ?  

- Chronische longziekte? OSAS? Obesitas? 
- Hoe is het alcohol gebruik, roken , drugs? 
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- Komt boezemfibrilleren of een andere ritmestoornis in de familie voor? 

- Medicatie 
Al deze gegevens worden door de physician assistant verwerkt in het EPD. 

 
Het lichamelijk onderzoek bestaat in ieder geval uit het meten van de bloeddruk, auscultatie 

van het hart en de longen en het bepalen van de centraal veneuze druk (CVD) en controleren 

op perifeer oedeem. 
 

Bij het eerste bezoek op de AF poli worden tevens de uitslag van de onderzoeken als ECG, 
Holter, lab uitslagen en TTE met de patiënt en diens naaste(n) besproken door de physician 

assistant. 
 

De physician assistant zal daarnaast aandacht besteden aan het ziektebeeld, risicofactoren en 

het stimuleren van het zelfmanagement. Een patiëntenfolder over atriumfibrilleren en 
behandelmogelijkheden van de Hartstichting en van Isala Hartcentrum worden meegegeven 

aan de patiënt.  
 

Aan de hand van de verkregen gegevens zal de physician assistant in overleg met de 

cardioloog de diagnose en het behandelplan opstellen volgens de geldende richtlijnen. Zo 
nodig wordt aanvullende diagnostiek aangevraagd. 

 
De physician assistant verwerkt de opdrachten in het EPD.   

 
De secretaresse plant de onderzoeken, geeft informatiebrochures van de desbetreffende 

onderzoeken en laboratoriumformulieren en de afspraakbrieven voor de onderzoeken aan de 

patiënt. Vervolgafspraak op de AF poli of bij cardioloog worden later ingepland en de patiënt 
krijgt hiervan schriftelijk bericht thuis. 

 
 De behandeling op de AF poli wordt voorgezet bij patiënten met paroxysmaal, 

persisterend of permanent atriumfibrilleren of bij een atriumflutter.  

 Wanneer er een andere cardiale diagnose wordt gesteld, zal de patiënt niet verder onder 
behandeling blijven op de AF poli, maar op de reguliere polikliniek binnen de Cardiologie.  

 Bij een niet cardiale diagnose wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts of wordt 
de patiënt doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis. 
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5. Behandeltraject          

 
Atriumfibrilleren zal moeten zijn geobjectiveerd alvorens de juiste behandeling kan worden 

ingezet. De behandeling van atriumfibrilleren bestaat uit frequentie (rate) of ritmecontrole, 
antistollingstherapie en de behandeling van het onderliggend lijden. Het behandelplan is 

vastgesteld door de physician assistant en de cardioloog, gebaseerd op de geldende richtlijn 

voor boezemfibrilleren. Het voorgestelde behandelplan wordt besproken met de patiënt.  
 

Behandeling van boezemfibrilleren middels rate- of ritmecontrole en behandeling van het 
onderliggende lijden, zal in overleg met of door de cardioloog worden uitgevoerd.  

 
Omdat ritmecontrole bij atriumfibrilleren geen meerwaarde op overleving heeft in vergelijking 

met frequentiecontrole, heeft herstel van het sinusritme door elektro- of medicamenteuze 

cardioversie alleen een plaats bij klachten van de patiënt ten gevolge van het atriumfibrilleren 
of als dit wenselijk is bij een bepaalde co morbiditeit.  

 
 

NOAC team 

Met de komst van de nieuwe of directie orale anticoagulantia NOAC of DOAC zijn er veel 
vragen van patiënten maar ook van andere medisch specialisten over hoe om te gaan met 

deze nieuwe middelen. 
Ook bij het overzetten van coumarine derivaten naar de nieuwe bloedverdunners of bij het 

starten met deze nieuwe bloedverdunners kan de physician assistant een beroep doen op het 
NOAC team. Het NOAC team van Isala Hartcentrum bestaat uit een cardioloog, arts assistent 

en enkele medewerkers van Diagram. Zij controleren of er geen contra indicaties zijn voor 

het starten van VKA/NOAC of vervangen van VKA door een NOAC. De patiënt krijgt een 
recept thuisgestuurd, instructies wanneer te stoppen met de VKA en te starten met de NOAC. 

Ook brengt het NOAC team de antistolzorg op de hoogte van de wijziging.    
 

 

Achtergrond / Verantwoording 
In tal van klinische studies is een uitgebreide onderbouwing aangetoond voor het gebruik van 

antistollingstherapie bij atriumfibrilleren/atriumflutter. De behandeling van atriumfibrilleren 
heeft als doel om de klachten te verminderen en het voorkomen van ernstige complicaties die 

gerelateerd zijn aan atriumfibrilleren. Het voorkomen van deze complicaties is afhankelijk van 

de juiste antistollingstherapie, de ventrikelfrequentie en adequate behandeling van aanwezige 
onderliggende hartaandoeningen. Het risico op het ontstaan van trombo-embolische 

complicaties bij patiënten met paroxysmaal boezemfibrilleren kan worden beschouwd als een 
vergelijkbaar risico bij patiënten met persisterend of permanent boezemfibrilleren.  

De risicostratificatie wordt uitgevoerd  met behulp van de CHA²DS²VASc-score. Zie tabel 
onder 5.1 

 

 
Doel 

Het doel van antistolling behandeling bij patiënten met boezemfibrilleren is het reduceren van 
het risico op een CVA / TIA of andere trombo-embolische complicaties. 

 

 
Werkwijze / Activiteiten 

 
1. Beoordeel het risico op een trombo-embolische complicatie als CVA of TIA. Vul de 

CHA²DS²VASc-score in het EPD.  

- Bij alle mannelijke patiënten met een CHADS-VASc  score 1 of hoger  en 2 of hoger bij 

vrouwen wordt chronische orale antistolling met een NOAC aanbevolen of met een VKA.  
- Vrouwen zonder risicofactoren vallen buiten deze regel. Zij scoren 1 punt vanwege hun 

geslacht. Zie tabel onder 5.1 
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2. Beoordeel het bloedingsrisico. 

In alle gevallen waar antistollingstherapie wordt overwogen, moet een beoordeling worden 
gemaakt van het bloedingsrisico (HAS-BLED, modifiable bleeding risk factors), zie tabel 11, 12 

onder hoofdstuk 5.1. 
 

3. Beoordeel (overige) contra-indicaties 

Bij overgevoeligheid voor acenocoumarol / fenprocoumon worden de nieuwe 
bloedverdunners voorgeschreven. Bij labiele- en sub therapeutische INR waarden wordt het 

voorschrijven van een NOAC overwogen.  
 

4. Informatie aan patiënt 
Informeer de patiënt over risico’s en bijwerkingen van antistolling. Informeer ook over invloed 

van voeding op INR bij acenocoumarol/fenprocoumon-gebruik.  
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5.1 Antitrombotische therapie 

 

 

 

 
ESC 2016 
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Risico scores voor trombo-embolische events en bloedingsrisico’s 

 

 

 

                       

ESC 2016 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Versie 2016, SY 
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5.2 Antistolling bij cardioversie 
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5.3 Ritme controle bij atriumfibrilleren / atriumflutter. 

 
 

 
 

ESC 2016 
 

 

 

 

ESC 2016 
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5.4 Plaats van katheterablatie bij nieuw atriumfibrilleren / atriumflutter. 

 
 

 
ESC 2016 
 

 

 
Post PVI protocol, Isala Hartcentrum 2016 

 FUP Onderzoeken  Actie  

1e afspraak c.a 2 a 3 mnd na PVI 
(eigen ziekenhuis) 

ECG Anti aritmia staken 

2e afspraak c.a 6 mnd na PVI 

(eigen ziekenhuis) 

holter onderzoek OAC staken bij SR en 

CHADS-VASc  0/7 

3e afspraak c.a 12 mnd na PVI 

(Isala) 

holter en echo onderzoek  

 
Controles vinden plaats bij de ritmecardioloog.  

Patiënten die deelnemen aan het Race 4 onderzoek en naar de AF poli hebben geloot kunnen 
een PVI ondergaan. Vervolgafspraken worden door Diagram ingepland en kunnen op de AF 

poli plaatsvinden. Goed afstemmen om dubbele en onnodige poli bezoeken te voorkomen.  
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5.5 Ratecontrole 

 

 
ESC 2016 

 
 

 

 
ESC 2016 
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6. Follow-up traject          

 
Door de physician assistant 

- 1-2 weken na starten medicatie op eventuele bijwerkingen, zie bijlage 2. 
- 1-2 week na starten Sotalol: controle ECG i.v.m. mogelijke verlengde QT tijd. 

- 1-2 week na starten Flecaïnide: nieuwe ergometrie test i.v.m. mogelijke toename 

QRS duur en pro-aritmie.  
- 4-6 weken  na ECV: controle en eventueel bespreken mogelijkheid voor aanpassen 

antistolling. 
- Rate controle bij a-symptomatische AF of bij geen kans op behouden van SR na ECV, 

zoals beschreven in de richtlijn. 
- Bij Amiodarone gebruik: iedere 6 maanden voor bloedonderzoek op schildklier- en 

leverfuncties; controle anamnese en lichamelijk onderzoek i.v.m. mogelijke 

bijwerkingen. Bij dyspnoe x-thorax. 
- Bij Digoxine gebruik regelmatig bloedonderzoek op nierfuncties, kaliumgehalte. 

- De PA maakt een brief voor verwijzer na eerste bezoek op de AF poli en bij 
vervolgbezoeken indien het beleid is gewijzigd of uitslag onderzoeken en bij laatste 

gesprek voor terug of doorverwijzing.  

- Aantekening in EPD bij status quo, bij elk contact (telefonisch of via mail) dat heeft 
plaatsgevonden tussen de patiënt en de PA. Of wanneer er overleg over de patiënt is 

geweest met een andere zorgverlener. 
 

Door de cardioloog: 
- Bij onderliggend lijden wat buiten de competenties valt van de physician assistant 

zoals: kleplijden, andere ritmestoornissen dan AF /AFL, aanwijzingen ischemie, 

persisterend slechte LV functie. 
- Kandidaat PVI   

 
Ander specialisme: 

- Bij een niet cardiale diagnose, bijv bij schildklierlijden verwijzing naar internist of bij 

verdenking OSAS naar longgeneeskunde. 
 

Terug verwijzing naar de huisarts: 
- Bij een niet cardiale diagnose, zoals hyperthyreoïdie. 

- Lone AF, bij structureel normaal hart 

- De oudere asymptomatische patiënt met geaccepteerd atriumfibrilleren en goed is 
ingesteld op antistolling en rate-controle medicatie. 

- Voor CVRM 
Als behandeling op de AF poli wordt afgesloten  krijgt de huisarts een overdracht met alle 

uitslagen, bevindingen, conclusie en beleid. 
 

 

NOAC Team 
Het voorschrijven van de NOAC’s zijn vooralsnog centraal geregeld. Nierfunctie controles 1-2 

maal per jaar worden door het NOAC team afgesproken.  Zij brengen de Trombosedienst op 
de hoogte wanneer een VKA wordt vervangen door een NOAC en sturen de patiënt een 

recept met instructies toe. 

 
Trombosedienst: 

Trombosedienst is verantwoordelijk voor de controle van de INR waarde bij patiënten die een 
vit K antagonisten gebruiken, tussen 2.0 en 3.0 bij boezemfibrilleren en tussen 3.0 en 4.0 bij 

kleplijden. 
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7. Huidige- en wenselijke situatie, werkafspraken, studies    

 
Huidige situatie 
In de huidige situatie zijn er op de poli cardiologie 3 PA’s werkzaam, namelijk Ritske Folkerts, 
Judith Niemeijer-Kamp, Jacqueline Visser-Croezen. 

 

Deze drie PA’s bemensen zowel de AF poli (4 dagdelen)  als de device poli (9 dagdelen) en 
dragen zij zorg voor het pre klinisch ICD traject. 

 
Er zijn drie secretaresses, namelijk Bep Boxum, Danine Kruidhof en Lysette Harke. Zij 

ontvangen de aanvragen voor de AF poli. Zij gaan na of er documentatie is van AF en 
plannen de onderzoeken en afspraken. 

 

De artsen planners zorgen dat er een supervisor is gekoppeld aan het eerste bezoek op de AF 
poli en wekelijks supervisie moment voor de PA’s.  

 
De huidige constructie is dat de AF poli niet op naam van de PA staat. Het komt dus op de AF 

secretaresses en Diagram aan om de vervolgafspraken bij de PA te plannen waar de patiënt 

bekend is. Dit is geen waterdicht systeem en gaat ten koste van de continuïteit.  
 

 Huidige indeling van de werkzaamheden van de PA’s. 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

ochtend JNK AF poli  
JVCDevice poli  

 

 
RF admin 

JVC AF poli 
RF Device poli 

 

 
 

Pre klinisch 
JV of JNK 

 

JNK AF poli  
RF Device poli  

 

 
 

JVC AF poli  
RF Device poli  

 

 JV of JNK 
admin 

middag RF device poli 
 

 
JVC admin 

JNK admin 

RF Device poli  
 

 
 

JVC admin 

pre klinisch 
JV of JNK 

JNKDevice poli  
 

 
 

RF admin 

JVCDevice poli  
 

 
 

RF admin 
Device poli 
JVC of JNK 

Roostervrij  JNK (verlof) RF JVC JNK 

 

 
AF poli, Isala 11-2016 

+ supervisie cardioloog, 
30min 

Nieuwe pt 1 uur (8x) 

Co pt 30 min  (8x) 

Belafspraken (8x) 

Randomisatie 
gesprekken Race 4  2-4x 
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Wenselijke situatie, 04-2017: 
- Uitbreiden AF poli met ook een dagdeel op een middag. 
- Mogelijkheden onderzoeken om patiënten naar de hartrevalidatie door te verwijzen voor 

begeleiding in leefstijl aanpassingen. 
- Verder vorm geven aan het  “Expertise centrum Atriumfibrilleren poli” All-In studie. 

Vragen POH komen binnen via atriumfibrilleren-poli@isala.nl  

Tot nu toe worden met name aanvragen voor closing visit’s via deze mailbox 
aangevraagd. 

- Inventariseren of een pre klinisch EFO/EP traject om de spreekuren van de ritme 
cardiologen te ontlasten wenselijk en haalbaar is. 

- Presentatie vakgroep cardiologen en arts assistanten onderwijs. 
 

Werk afspraken AF poli      versie 01-2017 

1. Dagelijks AF bakje legen 

Aanvragen screenen aan de hand van inclusie criteria en onder ‘secretariaatnotities’ 

noteren welke onderzoeken verricht moeten worden voor het eerste bezoek aan de AF 

poli. Check en noteer gedocumenteerd atriumfibrilleren (na initiële check door triage 

arts). 

Aantekening ‘secretariaatnotities’: geen kandidaat RACE4, reguliere AF poli plannen. 
Vooraf ECG, TTE, Fiets, 24u holter en lab: TSH, Nierfx, ProBNP, Lipiden, HB, Ht, Leuco’s 
Trombo’s, CRP. ECG = AF 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

AF bakje 
AF mail 

JNK JV JVC of JNK RF RF 

 

2. Dagelijks ingekomen mail AF poli behandelen: atriumfibrilleren-poli@isala.nl 

- Closing visit All-In studie mailen naar AF secretariaat 

- Evt vragen POH en of huisartsen beantwoorden 

- Verzoeken VKA vervangen door NOAC team laten regelen 
 

3. Data RACE 4 patiënten invoeren in CardioConsult.  

 
Gerelateerde studies 
Race 4, 2014 

IntegRAted chronic care program at specialized AF clinic versus usual CarE in patients with 
Atrial Fibrillation, a Multicenter Randomized Controlled Clinical Trial  

- zorg gespecialiseerde PA vs reguliere zorg bij cardioloog 

- inclusie via Diagram 

- Helft patiënten naar AF poli en helft naar controlegroep: reguliere zorg bij cardioloog 

- Betreft patiënten met (P)AF de novo 
 
All-in, 2016 

- integrale behandeling van boezemfibrilleren en antistolzorg door de huisarts en 

praktijkondersteuner (POH) 

- inclusie via Carline vd Dries, huisarts onderzoeker 

- betreft patiënten > 65jr met chronisch AF 
 
Detect AA per 2018 ? 
Het DETECT-AA project (DETECTie Asymptomatisch Atriumfibrilleren) heeft als doel om 
personen met Asymptomatisch Atriumfibrilleren in het Isala adherentiegebied: 

- te detecteren   

- optimaal  behandelen.   

- atriumfibrilleren gerelateerde complicaties  voorkomen 

 

Race 5 2018 ? 

 

mailto:atriumfibrilleren-poli@isala.nl
mailto:atriumfibrilleren-poli@isala.nl
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Bijlage 1.                  Sjabloon 1e bezoek  

 
Om het succes van AF poli te kunnen beoordelen aan de hand van queries is het belangrijk dat 
onderstaande items in ons EPD worden opgenomen. Deze items worden ingevuld door de physician 
assistant.   
 
Leeftijd: dient automatisch in het EPD te komen en in de tijd mee te lopen.  
 
Geslacht: m/v 
 
Reanimatie beleid 
 
Type atriumfibrilleren 

1. Eerste aanval AF:………….. 
2. Paroxismaal atriumfibrilleren, < 7 dgn. 
3. Persisterend atriumfibrilleren, > 7dgn. 
4. Langbestaand persisterend atriumfibrilleren, > 1j. 
5. Permanent atriumfibrilleren.  

 
Voorgeschiedenis 

- Hypertensie 
- Coronairlijden 
- Hartfalen 
- Perifeer vaatlijden 
- Cerebrovasculaire ziekte/ CVA 
- DM 
- Chronische longziekten, OSAS 
- Obesitas  

  
Anamnese 
EHRA klasse 
EHRA I: geen symptomen 
EHRA II: milde symptomen 

EHRA III: veel symptomen 
EHRA IV: kan niet meer functioneren.  
 
Uitlokkende factoren 

- Inspanning (adrenerg) 
- Emotie (adrenerg) 
- Alcohol (vagaal) 
- Rust, maaltijd (vagaal) 

 
Familiair voorkomen 

- Ja  
- Nee 

 
Onderzoeken 

- ECG, Echo cor, Holter, Lab, fietsergometrie 
 

Behandeling 
Rate: welke medicatie: 

- bètablokker 
- calciumantagonist 
- digoxine 
- amiodaron 

Ritme: welke medicatie 
- bètablokker 
- disopyramide 
- flecaïnide en propafenone 
- sotalol 
- amiodaron 

 
Soort bloedverdunner CHA²DS²VASC score: NOAC/ coumarine derivaat 
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Bijlage 2.                          Medicatie 

 
1. Beoordeel indicatie ritme controle (adrenerg, vagaal, symptomatisch, a‐symptomatisch) 

- De meeste patiënten met AF krijgen β‐blockers voor ritme controle. Amiodaron wordt  gegeven 

aan patiënten waarbij deze behandeling niet succesvol is of aan patiënten met onderliggend 

hartlijden. 
- Patiënten met AF zonder onderliggend hartlijden kunnen met bijna elk anti‐arrythmisch 

medicament worden behandeld. 
-  Bij patiënten met lone AF is een β‐blokker een prima keus om periodiek voorkomend AF te 

voorkomen als de ritmestoornis te relateren is aan psychische of mentale stress (adrenerg 
geïnduceerd AF). Flecaïnide, Propafenone, Sotalol wordt regelmatig voorgeschreven als β‐

blokkers niet voldoende effectief is bij de behandeling van lone AF. 
- Flecaïnide is een klasse Ic anti‐aritmicum, dus voorzichtigheid is geboden bij structureel 

hartlijden. Flecainide is gecontra-indiceerd bij verminderde LV‐functie. 

- Bij vagaal AF wordt verapamil in combinatie met flecainide gebruikt. 
- Bij patiënten met onderliggend hartlijden (matige linker ventrikel functie (LVF)) wordt beta 

blokker of eventueel amiodaron voorgeschreven. Sotalol in lage dosering (tot 2dd80mg) kan 
ook bij coronairlijden met goede LV functie worden gebruikt. 

- Bij patiënten met een linker ventrikel hypertrofie (LVH) kan Flecaïnide in combinatie met een 
beta blokker of verapamil en eventueel propafenone worden gegeven, maar geeft soms pro‐

arrythmie. Amiodaron kan eventueel bij oudere patienten worden gegeven als symptomatisch 
AF invloed heeft op de kwaliteit van leven. 

- Bij patiënten met coronairlijden en een behouden LV functie moet een betablokker of 
eventueel sotalol in lage dosering (tot 2dd80mg) worden gegeven. 

 
2. Beoordeel (overige) contra indicaties. 
       -    Bij het voorschrijven van medicatie zullen de volgende punten beoordeeld moeten    
            zijn: nierfunctiestoornissen, leverfunctiestoornissen, schildklierproblematiek,   
            longlijden, hartfalen, coronairlijden, huidaandoeningen, leeftijd, QT‐tijd. 

 
3. Bepaal in samenwerking met superviserend/behandelend cardioloog de medicatie. 
 
4. Informatie aan de patiënt. 

- Informeer de patiënt over de werking en de bijwerking van de voorgeschreven medicatie. 
- Medicatie heeft tijd nodig om in te werken. 
- Eventuele bijwerkingen kunnen in de loop van de tijd verminderen. 
- Compliance is van groot belang bij het instellen van medicatie. 
- Regelmatige controle (d.m.v . ECG, lab, röntgen) bij het instellen van medicatie is van belang. 
 

5. Beoordeel de eventuele bijwerkingen van het voorgeschreven medicament. 

- Door middel van een ECG mogelijke OT‐tijd verlenging en ritme. 

- Bloeddruk controle en hartfrequentie  controle. 

- Bijwerkingen ten gevolge van het parasympathicolytisch effect (potentieel gevaar bij 

glaucoom).  

- Door middel van laboratoriumonderzoek nierfuncties, leverfuncties en  

- Schildklierfuncties. 

- Door middel van een x‐thorax longlijden. 

- Informeer naar mogelijke huidafwijkingen en andere bijwerkingen. 
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Medicatie voor ritme controle 
 
 
1. Bètablokkers: 
 
Werking: 
De β‐blokkers, behorend tot de klasse II anti‐aritmica (Acebutolol, Atenolol, Esmolol, Metoprolol, 

Oxprenolol, Pindolol, Propranolol), vertragen de geleiding over de AV knoop en zorgen op die manier 
dat er minder atriale impulsen worden doorgegeven naar de ventrikels met als eindresultaat een 
afname van de ventrikel volgfrequentie. Daarom hebben deze middelen een gunstige invloed bij alle 
supravantriculaire tacycardieën (boezemfibrilleren, boezemtachycardieën, boezemflutter). Ook 
ritmestoornissen bij hyperthereoïdie kunnen gunstig reageren in afwachting van verdere behandeling. 
De effectiviteit met betrekking tot ritmecontrole is beperkt voor de ’gewone’ bètablokker. Sotalol is de 
enige bètablokker die als echt anti‐aritmicum kan worden beschouwd, daar het ook de refractaire 

periode van de boezemspiercellen verlengt. Hierdoor is het tevens effectief in het voorkomen van 
atriumfibrilleren. 
 
Toepassing: 

- Betablokkers zijn geschikte middelen om ventrikel volgfrequentie controle te bereiken en 
redelijk effectief bij ritme controle strategie. 

- Ook effectief bij thyreotoxicose. 
- Geschikt bij adrenerg geinduceerd AF (als ritmecontrole middel). 
- Symptomatische myocardiale ischemie tijdens AF. 
 

Cave: 
- Dyspnoe (bij COPD). 
- Bradycardie (bij pre‐existente bardycardie of al bekende AV geleidingsstoornissen). 

- Hypotensie. 
 

Voorzorgsmaatregelen: 
- ECG‐controle. 

- Bloeddruk controle. 
 

1. Sotalol: 
Werking: 
Sotalol heeft naast de β‐receptorblokkerende werking bijzondere elektrofysiologische eigenschappen 

doordat het de effectieve refractaire periode van myocardvezels in atrium en ventrikel verlengt; het is 
de enige β‐blokker die tevens een klasse III anti‐aritmicum is. 

 
Toepassing: 

- Ter behoud van sinusritme na conversie van een supraventriculaire tachycardie. 
 

Cave: 
- Pro‐aritmische werking, door verlenging van het QT‐interval. Dit risico is met name bij hoge 

dosering te verwachten. Dosering van sotalol tot 2dd80mg wordt beschouwd als betablokker 
therapie en boven die dosering begint het klasse III effect. 

- Torsade de points. 
 

Voorzorgsmaatregelen: 

- Goede controle QT‐tijd en T‐top. 

- Niet starten bij verlengde QT tijd. 
- Bij QT >500 ms Sotalol staken of dosis verlagen. 
- Vrouwen en patiënten met LVH, sinusbradycardie, verminderde nierfunctie of hypokaliëmie 

(gebruik van diuretica) hebben verhoogde kans op pro‐aritmie. 

 
2. Flecaïnide (Tambocor) en en propafenone (Rytmonorm): 
Werking: 
Klasse Ic anti‐arrhythmicum. Het verhoogt de prikkeldrempel van het hart, vertraagt de 

prikkelgeleiding en verlengt de refractaire periode. 
 
Toepassing: 

- Bij PAF. 
- Effectief bij vagaal AF (in combinatie met verapamil). 
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- Niet geschikt voor patiënten met hartfalen 

- Effectief middel bij farmacologische cardioversie 
- Redelijk effectief voor het behoud van sinusritme. 
- Veilig bij patiënten zonder structurele hartziektes. 
- AV‐nodale re‐entry tachycardie, Wolff‐Parkinson‐White‐syndroom en andere stoornissen met 

anomale bundels en antero‐ of retrograde geleiding. 

- Levensbedreigende ventriculaire aritmieën, zoals aanhoudende ventriculaire tachycardie. 
- Vaak in combinatie met een lage dosering bètablokker of calciumantagonist om 1:1 AV 

geleiding te voorkomen. 
 

Cave: 
- Niet geven bij LVH en coronairlijden. 
- Geleidingsstoornissen LBTB. 
- Toename van QRS duur >25 %. 
- Niet bij Atriumflutter. 
- Bij verminderde nierfunctie dosering aanpassen. 

   
Voorzorgsmaatregelen: 

- Regelmatige ECG‐controle. 

- Nierfunctie controle. 
- ECG controle tijdens ergometrie ter beoordeling QRS breedte. 

 
 
 
3. Amiodaron (Cordarone): 
Werking: 
Anti‐aritmische werking is complex, naast klasse III effect ook betablokkerende werking.   

 
Toepassing: 
     - Goed anti‐aritmicum, kan veilig worden gegeven bij structurele hartziektes en is een 

goede therapeutische optie op korte en middellange termijn. Langdurig gebruik is geassocieerd 
met potentieel ernstige bijwerkingen. 

     -     Effectief bij frequentie controle strategie als andere middelen niet afdoende werken. 

     -     Amiodaron wordt ook gegeven voor chronische behandeling als andere middelen niet  
           voldoende helpen. 
 
Cave: 

- Long‐ en schildklierafwijkingen. 

- Huiduitslag. 
- visusstoornissen 

Voorzorgsmaatregelen: 
- ECG‐controle in verband met QT‐interval. 

- Schildkliercontrole. 
- X‐thorax. 

- Voorzichtig met zonlicht. 
 
Medicatie voor frequentie (rate) controle 
 
Tachycardie bij permanent boezemfibrilleren kan worden beheerst met middelen die de geleiding over 
de atrioventriculaire knoop vertragen. De meest gebruikte medicijnen zijn bètablokkers, 
calciumantagonisten (verapamil of diltiazem) en Digoxine. Combinaties van deze medicijnen kunnen 
noodzakelijk zijn. Bij patiënten waarbij het moeilijk is frequentie controle in te stellen, kan overwogen 
worden een pacemaker te implanteren en een AV knoop ablatie te verrichten. De combinatie van een 
bètablokker met Digoxine kan gunstig zijn voor patiënten met hartfalen. 
 
1. Bètablokkers:  
Geschikt bij adrenerg geïnduceerd AF en symptomatische myocardiale ischemie tijdens AF. Bètablokkers 
worden over het algemeen gebruikt om frequentie controle te bereiken (zie verder bij ritmecontrole). 
 
2. Calcium antagonisten (Verapamil en Diltiazem): 
Werking: 
Het remt de langzame influx van Ca++‐ionen door de celmembraan van de contractiele en 
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prikkelgeleidende cellen in het hart en van glad spierweefsel van coronaire en perifere arteriën, 

waardoor de contractie vermindert en een remmend effect op de sinusknoop en de AV‐geleiding 

optreedt. 
 
Toepassing: 

- Paroxismale supraventriculaire tachycardie (profylactisch en therapeutisch). 
- Verhoogde kamerfrequentie bij boezemfibrilleren en –fladderen. 
- Effectief bij acute en chronische frequentie controle. 
 

Cave: 
- Verminderde lever‐ en nierfunctie. 

- Verapamil minder effectief bij inspanning gebonden frequentiestijging vergeleken met beta 
blokkers.  

 
Voorzorgsmaatregelen: 

- Lever‐ en nierfunctie controle. 

- Bij verminderde lever‐ en nierfunctie de dosering aanpassen. 

- Niet geschikt voor patiënten met systolisch hartfalen vanwege haar negatief inotroop effect (= 
verlaagt de contractiekracht van het hart). 

 
3. Digoxine: 
Werking: 
Digoxine zorgt voor een lichte verbetering van de contractiekracht van het hart (positief‐inotroop), 

verlaagt de hartfrequentie(negatief‐chronotroop) en vertraagt de AV‐geleiding (negatief‐dromotroop). 

 
Toepassing: 

- Effectief voor frequentie controle in rust, maar niet bij inspanning. In combinatie met    
een bètablokker kan het geschikt zijn voor patiënten met en zonder hartfalen. 
 

- Chronisch hartfalen, m.n. bij systolische disfunctie. 
- Supraventriculaire ritmestoornissen waarbij de beïnvloeding van de AV‐geleiding van belang is, 

m.n. boezemfibrilleren en ‐fladderen, gepaard gaande met een snel ventrikelritme. 

 

Cave: 

- Digoxine intoxicatie kan levensgevaarlijke complicaties veroorzaken en moet daarom met 
voorzichtigheid worden voorgeschreven. Voorzichtigheid is met name geboden bij patiënten 
met nierfunctiestoornissen. 

- Kan een vals positieve ergometrie geven. 
- Intoxicaties bij ouderen. 

 
Voorzorgsmaatregelen: 
       -    Nierfuncties controleren en evt. digoxinespiegel controleren. 
 
5. Amiodarone:  
Effectief voorfrequentie controle, echter dient met name te worden gereserveerd 
voor patiënten met atriumfibrilleren met hoge ventrikel volgfrequenties en patiënten die ernstig ziek zijn 
(bijv. opgenomen op een intensive care). 
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Bijlage 3.        Patiënten informatie   

 
Folders Isala Hartcentrum:  

Boezemfibrilleren  http://www.isala.nl/patienten/folders/6191-boezemfibrilleren  
Ablatie technieken  http://www.isala.nl/patienten/folders/6219-Ablatietechnieken-

boezemfibrilleren  

 
 

Patiënten educatie:    

   
 

 
Telefoonkaartje: ‘wat te doen als…’ 

 

http://www.isala.nl/patienten/folders/6191-boezemfibrilleren
http://www.isala.nl/patienten/folders/6219-Ablatietechnieken-boezemfibrilleren
http://www.isala.nl/patienten/folders/6219-Ablatietechnieken-boezemfibrilleren
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Bijlage 4.                     Zorgpad AF poli 
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Bijlage 5.       Inclusie criteria AF poli  

 
 
 

Doel AF poli 
De zorg voor patiënten met AF de novo wordt op een gestructureerde manier in kaart 
gebracht en uitgevoerd door de Physician Assistant in samenwerking met de cardioloog. 
 
Inclusie 

1. Nieuw gediagnosticeerd atriumfibrilleren vastgelegd op ECG, holter of eventrecorder. 

2. Gediagnosticeerd atriumfibrilleren in de voorgeschiedenis, waarbij géén reguliere controle 

voor AF bij de cardioloog in de afgelopen 2 jaar. 
 

 ECG met geobjectiveerd AF moet zijn terug te vinden in CardioDanos. 

 Voor het eerste bezoek op de AF poli worden TTE, ECG, Holter, Lab en op indicatie 

fietsergometrie verricht.  

 Eerste bezoek AF poli wordt, vanwege onderzoeken, op zijn vroegst 2-3 weken na 

binnenkomst aanvraag ingepland. 
 
Exclusiecriteria 

1. Geen geobjectiveerd atriumfibrilleren; 

2. Zeer symptomatische patiënten die < 2 weken gezien moet worden 

3. Verdenking AF, palpitaties, overige tachycardie. 

4. Patiënt met PVI of andere ablatie in de VG -> retour ritmecardioloog 

5. Patiënt reeds onder controle bij een cardioloog: ‘lopende patiënt’ 

6. Instabiel hartfalen. 

7. Onbehandelde hyperthyreoïdie  

8. Levensverwachting < 1 jaar.  
Bij vragen of problemen 
Wat betreft in- en exclusie: Jacqueline Visser-Croezen, Ritske Folkerts, Judith Niemeijer-
Kamp 
Wat betreft plannen van patiënten: Secretariaat: Bep Boxum, Danine Kruidhof, Lysette Harke 
Bij organisatorische vragen: opvolger Vera Verkleij 
Medisch supervisor AF poli: Arif Elvan 
Medisch supervisor NOAC team: Shu Yokota 
 
Betrokken physician assistants 
Ritske Folkerts   4268 
Judith Niemeijer-Kamp  4898 
Jacqueline Visser-Croezen 4896 
Mariska Koopman-Oosting 5618 

versie 04-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


