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Inleiding

• Waarom deze voorlichting?

• AF poli

• Inzicht en informatie

• Steeds meer controle door de huisarts

• NHG standaard 2013

• http://www.npo.nl/ziekenhuis-en-verzekeraar-werken-aan-zorg-nieuwe-stijl/09-
01-2017/WO_NOS_6858304

http://www.npo.nl/ziekenhuis-en-verzekeraar-werken-aan-zorg-nieuwe-stijl/09-01-2017/WO_NOS_6858304


De cijfers

• 2010: 33,5 miljoen mensen wereldwijd

• Mannen>Vrouwen

• Meer in ontwikkelde wereld

• Europa/Amerika (geschat)

• Incidentie  1:4

• Prevalentie  3% in populatie >20jr

 Hoger in risicogroepen



Morbiditeit en mortaliteit

Event Associatie AF

Dood Toegenomen mortaliteit m.n. cardiovasculair

Stroke 20-30% veroorzaakt door AF

Ziekenhuisbezoek/opnames 10-40% van de AF patiënten per jaar

QoL Sterk verminderd bij onderbehandeling

LVF↓/ Hartfalen 20-30% AF patienten, veroorzaken en versterken elkaar 
(kip en ei)



Atriumfibrilleren

• Terminologie

• Beloop



Pathofysiologie

• Genetische aanleg

• Predisponerende genen

• Toekomst muziek

• Externe factoren

• Structurele veranderingen van atriale weefsel



Risico factoren



Diagnostiek

• Anamnese en LO
• Klachten AF

• Risicofactoren…

• Pols 

• Bloeddruk

• Decompensatie?

• Laboratorium onderzoek
• Schildklier

• Nierfunctie

• Hb



Diagnostiek

• ECG



Diagnostiek

• Trans thoracale echo

• Linker ventrikel functie

• Atriale dilatatie

• Kleplijden

• Holter onderzoek?

• Sterk vermoeden PAF

• Relatie PAF en klachten



Therapie

• Start zo snel mogelijk!

• Preventief
• Stroke % en mortaliteit ↓

• Voorkomen recidief

• Symptoombestrijding
• Klachten ↓ en QoL↑

• Invloed op behandelmogelijkheden

• ECV: ja/nee, wanneer?



Behandel bijdragende factoren

• Onderliggende problematiek

• Cardiovasculair ●OSAS/COPD

• Schildklier ● Infectie/Koorts

• Risicofactor inventarisatie

• Ruimte CVRM

• Roken, DM, hypertensie, overgewicht, stress

• Alcoholgebruik



Orale anticoagulantia

• Reductie mortaliteit en stroke

• Voor wie?
CHA2DS2-VASc Punten

Congestief hartfalen 1+

Hypertensie 1+

Leeftijd >75jr. 2+

Diabetes Mellitus 1+

(eerder) Stroke/TIA/Trombo-embolie 2+

Vaatlijden 1+

Leeftijd >65jr. 1+

Vrouwelijk geslacht 1+

Aanbevelingen

Orale anticoagulantia aanbevolen bij: 
mannen CHA2DS2-VASc 2 en vrouwen CHA2DS2-VASc 3

CHA2DS2-VASc mannen 0 en vrouwen 1 = geen (N)OAC

Indien mogelijk: NOAC voorkeur boven Vit. K antagonisten 

Vit. K antagonisten bij AF met mechanische hartklep of matig tot ernstige 
mitralis stenose (INR 2.0-3.0)

De combinatie (N)OAC en plaatjesremmers moet voorkomen worden 
indien geen strikte indicatie plaatjesremmer

Nooit plaatjesremmer als monotherapie ter voorkoming van stroke



Ritme en Rate controle

• Symptoom bestrijding

• Vermindering van klachten

• Behoud van cardiale functie

• Geen invloed lange termijn

• Morbiditeit en Mortaliteit

• Beslis samen met patiënt! 



Rate controle (<110 bpm)



Ritme controle



Follow up

• Cardioloog  Huisarts

• m.n. stabiel ingestelde patiënten

• Wanneer opnieuw contact?

Klinische condities

Hemodynamische instabiliteit

Oncontroleerbare (hoge) Hartslag

Bradycardie ondanks staken vertragende medicatie

AP of verslechtering LVF

TIA of Stroke



Vragen?



Bronnen

• The 2016 ESC AF guidelines

• Aanbevelingen en afbeeldingen

• NHG standaard Atriumfibrilleren 2013


