
Atriumfibrilleren
Een regionaal transmuraal zorgpad voor patiënten met atriumfibrilleren



Welkom

Aandachtspunten vooraf: 

 In principe alle microfoons uit

 Vragen stellen in de chat (eventuele mondelinge toelichting kan gevraagd worden 
door de spreker)

 Als iemand bezwaar heeft voor opname, graag melden

 Vanwege presentielijst volledige naam/namen weergeven in Teams (ook als je met 
meerdere bent)

 Link van de evaluatie in de chat





ZHCO- PeriScaldes

 Projectgroep voorstellen

 Zorgpad draagt bij aan:
Quadruple aim (viervoudig doel) ; verbeteren gezondheid van de bevolking, 
verlagen van de zorgkosten, verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg en 
verbeteren van de beleving van de zorgverlener.



Atriumfibrilleren werkgroep

o Dennis de Keuning (verpleegkundig specialist AGZ)

o Gert-Jan Milhous (cardioloog)

o Ismail Aksoy (cardioloog)

o Eric van Russen Groen (huisarts)

o Eric Rijken (huisarts)

o Sylvie Bertijn (projectleider kerngezond)

o Mirjam Braamse (beleidsmedewerker specialistische zorg ZHCo-PeriScaldes)

o Forine Polfliet (teamleider projecten en procesbeheer ADRZ)

o Philip Noordholland Reekers (apotheker)

o Isabelle Groenouwe (kwaliteitscoördinator ZHCo-PeriScaldes)



Zijn er vragen?



Kerngezond - Vlissingen



Atriumfibrilleren – doelstelling voor 
maken zorgpad

Zorgpad waarmee: 

• onnodige ziekenhuisbezoeken reduceren

• vroege opsporing van atriumfibrilleren in de praktijk

• zelfredzaamheid van patiënten groter

• patiënt minder vaak zorgprofessional nodig

• zorg zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis in de huisartsenpraktijk 

• na behandeling in de 2e lijn patiënt sneller terug naar de eerste lijn

• geen hogere werkdruk in de huisartsenpraktijk 

• geen hogere zorgkosten



Cijfers atriumfibrilleren

• Prevalentie (alle patiënten): 
344.000 (waarvan 188.400 
mannen en 155.600 vrouwen)

• Incidentie (nieuwe patiënten): 
117.800 (waarvan 64.900 
mannen en 52.900 vrouwen)

*Bron: cijferboek Hartstichting hart- en vaatziekten 2018            ** Bron: HIS 3 praktijken in Vlissingen

Incidentie / prevalentie
Dag- en ziekenhuis-

opnames Overlijdens

• Aantal overlijdens in 2018 in Nederland: 1.596 
(waarvan 606 mannen en 992 vrouwen)

• Kans op overlijden na eerste opname:
• Binnen 30 dagen: 1,9% (mannen 1,7%, 

vrouwen 2,1%)
• Binnen 1 jaar: 7,6% (mannen 7.1%, vrouwen 

8,3%)
• Binnen 5 jaar: 23,9% (mannen 22,1%, 

vrouwen 26,2%)

• Aantal dagopnames: 26.290 
(waarvan 17.512 mannen en 
8.778 vrouwen)

• Aantal ziekenhuisopnames: 
35.350 (waarvan 19.613 
mannen en 15.737 vrouwen)

• Gemiddeld aantal 
ligdagen per opname: 
2 dagen

Nederland (2018)*

Regio (2021)
• Vlissingen in huisartsenpraktijk**:

• nieuwe patiënten: 130
• alle patiënten: 1370

• Door Adrz behandeld:
• Patiënten: 2187
• Herhaalconsulten: 1431

• mogelijk 25-30% van de patiënten met AF niet gediagnosticeerd



Regionaal Transmuraal Zorgpad
Atriumfibrilleren

 Doel: uniforme afspraken maken over diagnostiek, behandelopties, verwijzing, 
terugverwijzing, communicatie, antistollingsbeleid en taken en rollen. 

 De belangrijkste uitgangspunten voor het proces van het zorgpad zijn:
 actief opsporen en vroegtijdig behandelen patiënten in de huisartsenpraktijk

 keuze voor antistollingsmiddelen met brede inclusiecriteria

 controle in de eerste lijn zodra dit mogelijk is

 Resultaten voor patiënten en professionals:
• effectieve en efficiënte behandeling door eenduidige afspraken en behandeling 

waarmee  complicaties en neveneffecten worden voorkomen;
• kwalitatief hoogwaardige en gestructureerde zorg dicht bij huis;
• Geen onnodige verwijzingen, dubbele informatieverstrekking of verschil van 

(behandel)inzicht bij zorgverleners;
• zorgverleners kennen elkaar en zijn bekend met elkaars zorgaanbod en werkwijze



Klankbord huisartsen

5 reacties (via ZHCo-PeriScaldes, uit Vlissingen, Middelburg, Arnemuiden, Zierikzee, ‘s-Heerenhoek)
Resultaten:

 Processchema en protocol begrijpelijk en uitvoerbaar

 Proces en protocol draagt bij aan:

 zorg dichter bij patiënt, waar mogelijk door huisarts en waar nodig door ziekenhuis

 Voorkomen van onnodige verwijzing naar en behandeling in ziekenhuis

 Efficiëntere inzet van zorgmedewerkers

 Meer tijdsbelasting voor de huisartsenpraktijk verwacht maar uitvoerbaar met beschikbare mensen en 
middelen

 Alle respondenten zijn voorstander van toepassen dit proces:

 Beter voor patiënt

 Passend bij huisarts

 Duidelijk en voor huisarts goed uit te voeren

 Goed dat meer AF patiënten huisarts als hoofd- en medebehandelaar hebben, zo nodig teleconsultatie
voor advies medicatie



Zijn er vragen?



Wat is atriumfibrilleren?



Vormen van atriumfibrilleren



Behandeling van atriumfibrilleren

Rythm-control (streven naar herstel van ritmestoornis naar sinusritme): 

 Chemische cardioversie met anti-aritmica (sotalol, amiodaron, flecaïnide)

 Selectieve bètablokkers en digoxine 

 Electrische cardioversie (ECV)

 Ablatie met pulmonaalvene isolatie (PVI) 

Rate-control (acceptatie atriumfibrilleren, gericht om reguleren frequentie):

 Medicamenteus met selectieve bètablokkers en digoxine 



Wanneer antistolling? 

• Start met orale anticoagulantia bij 
CHADSVASC van 2 of hoger bij 
mannen en vrouwen

• Bij CHADSVASC 0 of 1 punt is orale 
anticoagulantia niet noodzakelijk 
en kan in overleg met patiënt 
besloten worden wel of niet te 
starten 

• Vrouwen krijgen 1 punt voor 
geslacht

• Vrouwen van >65 jaar hebben dus 
altijd indicatie voor orale 
anticoagulantia.



Zijn er vragen?





In dit stroomschema kan de patiënt zich op 4 
verschillende manieren presenteren:

1. Als de patiënt klachten heeft van AF zoals 
palpitaties, dyspnoe of verminderde 
inspanningstolerantie

2. Patiënten in de CVRM-keten 

3. Patiënten tijdens spreekuur van huisarts, VS/PA of 
POH waarbij tijdens lichamelijk onderzoek een 
irregulair pols wordt gemeten

4. Patiënten met AF op een controle ECG of Holter



• Bepaal risicoprofiel van de patiënt
• Start bij geen contra-indicatie met een DOAC. 

Belangrijkste contra-indicaties zijn mechanische 
klepprothesen en (reumatische) 
mitralisklepstenose

• Controleer nierfunctie 
• Werkgroep adviseert bij kwetsbare ouderen 

apixaban en bij jongere patiënten edoxaban
• Start bij hartfrequentie >100/min met metoprolol 

met vertraagde afgifte. Kies op basis van 
patiëntkenmerken en frequentie voor 
startdosering 25-50-100 mg



• Directe doorverwijzing naar cardioloog via SEH bij:

Pijn op de borst
Symptomen van hartfalen (crepitaties bij auscultatie, 
perifeer pitting oedeem)
(Near) collaps 

• Is er een duidelijk ‘onset’ moment? Wacht 24 uur af en 
maak nieuw ECG. Bij geen conversie naar sinusritme 
patiënt < 48 insturen naar SEH voor cardioversie indien 
patiënt (nog) geen antistolling heeft. Start wel DOAC 
rondom cardioversie

• Streef bij AF naar hartfrequentie tussen 60-100/min

• Voeg altijd ECG toe in pdf aan verwijzing ZorgDomein!



• Behandel patiënt in de eerste lijn bij uitgebreide 
co-morbiditeit, cognitieve stoornissen, of hoge 
leeftijd

• Behandel reversibele ‘triggers’ voor AF zoals 
anemie, hyperthyreoïdie, infectie, stress, alcohol of 
medicatie 

• Stel in op rate-control met metoprolol eventueel 
aangevuld met digoxine 



• Verwijzing naar tweede lijn voor echo wordt 
geadviseerd bij patiënten met AF. Dit kan binnen 
termijn van 6 weken bij adequate rate-control en 
afwezigheid van hartfalen of souffles. 

• Bij geen belangrijk kleplijden of structurele 
afwijkingen snelle terugverwijzing naar eerste lijn 
met bijgevoegde brief 

• Behandeling met anti-aritmica is altijd 
behandeling in de tweede lijn





Vervolg Zorgpad

 september / oktober 2022 

 oktober 2022 t/m maart 2023

 sept 2022 t/m maart 2023

 2023

 Start zorgpad m.b.v. scholing en documentatie
 Verspreiding naar zorgcollega’s: hoe en wat nodig?

 Communicatie met patiënt: folder en mondelinge toelichting

 Monitoring en evaluatie

 Doorontwikkeling zorgpad
 Digitale screening & digitale monitoring thuis

 Verbeteren zorgpad n.a.v. monitoring en evaluatie

 Borging en afronden: centrale borging vanuit 
ZHCo-PeriScaldes



Zijn er vragen?



Ten slotte

 Wij vernemen graag wat u van deze bijeenkomst vond. Wilt u de QR-code 
scannen en het evaluatieformulier invullen? Of de link in de chat.

 Hartelijk bedankt voor uw medewerking.




