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Inleiding en doel  
 
 
Atriumfibrilleren, in de volksmond ook wel boezemfibrilleren genoemd, is de meest voorkomende 
ritmestoornis. De incidentie van atriumfibrilleren neemt sterk toe met leeftijd. Atriumfibrilleren is geen 
op zichzelf staande aandoening, maar gaat gepaard met andere co-morbiditeit zoals hypertensie, 
obesitas, klepafwijkingen, diabetes mellitus en chronische nierschade. De belangrijkste complicatie van 
onbehandeld atriumfibrilleren is het ischemisch CVA. Het is dan ook van groot belang deze patiënten 
vroegtijdig en actief op te sporen en te behandelen om verdere comorbiditeit te voorkomen.  
 
Ondanks de vooruitgang in de behandeling van patiënten met atriumfibrilleren, blijft deze ritmestoornis 
naast het CVA, ook  één van de belangrijkste oorzaken van hartfalen, plotselinge hartdood en 
cardiovasculaire morbiditeit (Kirchhof et al., 2017). Wereldwijd wordt het aantal mannen en vrouwen 
geschat op respectievelijk 20,9 en 12,6 miljoen met een hogere incidentie en prevalentie in ontwikkelde 
landen. De verwachting is zelfs dat één op de vier mensen van middelbare leeftijd in Europa 
atriumfibrilleren zal ontwikkelen. Nederland telt ongeveer 200.000 patiënten met atriumfibrilleren en 
naar schatting 100.000 mensen die niet weten dat ze atriumfibrilleren hebben omdat de diagnose nog 
niet gesteld is. Naar schatting is drie kwart van  de patiënten met atriumfibrilleren ouder dan 65 jaar. Elk 
jaar krijgen ongeveer 31.000 mensen voor het eerst te horen dat zij atriumfibrilleren. 

 
In Zeeland treft atriumfibrilleren jaarlijks een groot aantal Zeeuwen. In Vlissingen gaat het om 600 - 800 
inwoners. Deze patiënten melden zich vaak eerst bij de huisarts en worden zij doorverwezen naar de 
cardioloog. Het beleid voor wel of niet doorverwijzen is niet eenduidig. Huisartsen(praktijken) handelen 
verschillend. Hierdoor is de zorg aan mensen met atriumfibrilleren nog niet optimaal georganiseerd.  
 
Punten die verbeterd kunnen worden: 
 

• Voor de patiënt: een deel van de patiënten met atriumfibrilleren die nu in de tweede lijn 
behandeld worden, hoeft daar eigenlijk niet of minder vaak te zijn. Zij kunnen vaak in de eerste 
lijn geholpen worden. Ook zorg op afstand middels digitale monitoring krijgt een steeds 
prominentere plaats in de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Dat is voor hen minder 
belastend, scheelt hen reistijd en eigen risico. 
 

• Voor het ziekenhuis: indien alleen de patiënten die echt tweedelijnszorg nodig hebben naar het 
ziekenhuis worden verwezen, kunnen cardiologen efficiënter en effectiever werken. Immers: de 
juiste zorg wordt dan direct op de juiste plek geleverd. 

 

• Voor de huisartsenpraktijk: indien patiënten met atriumfibrilleren door zelfmonitoring en/of 
monitoring op afstand sneller gedetecteerd worden,  kan de huisarts, verpleegkundig specialist 
of POH-S efficiënter en effectiever werken, al dan niet ondersteund door consult op afstand van 
de cardioloog. 
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Dit zorgpad heeft als doel het ziekenhuisbezoek van patiënten met atriumfibrilleren met 30 à 40% te 
verminderen, zonder dat dit tot hogere werkdruk in de huisartsenpraktijk leidt en/of hogere zorgkosten. 
Het zorgpad atriumfibrilleren dient: 

• De zelfredzaamheid van patiënten te vergroten, waardoor zij minder vaak een zorgprofessional 
nodig hebben. 

• De professionele zorg zoveel mogelijk zorg thuis of dichtbij huis in de huisartsenpraktijk te 
organiseren 

• Heldere triageprotocollen te bevatten met behulp waarvan snel de juiste zorg op de juiste plek 
georganiseerd kan worden 

• Een heldere en logische taakverdeling weer te geven, tussen de betrokken zorgprofessionals 
onderling en tussen de zorgprofessionals en de patiënt 

• Te voldoen aan de vigerende kwaliteitskaders 
Tevens bevat het voorstellen hoe patiënten met atriumfibrillen actief op te sporen in de keten. 
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1. Definities 
 
Atriumfibrilleren is een atriale ritmestoornis dat op het ECG (of Holter-registratie) gekenmerkt 
wordt door een onregelmatig hartritme (variabel RR-interval), afwezigheid van P-toppen en een 
onregelmatige atriale basislijn (indien zichtbaar). Dit moet minimaal 30 seconden aanwezig zijn om van 
atriumfibrilleren te spreken.  
 
Atriumfibrilleren ontstaat onder invloed van structurele veranderingen in de hartspier die kunnen 
optreden als gevolg van biologische veroudering, maar treedt zoals eerder genoemd vaak op in 
combinatie met onderliggende cardiovasculaire aandoeningen zoals hypertensie, hartfalen, kleplijden, 
coronairlijden, chronische longziekten en diabetes mellitus. Atriumfibrilleren treedt vaak op in aanvallen 
en frequent optredende klachten zijn hartkloppingen, kortademigheid, verminderde 
inspanningstolerantie en vermoeidheid. 
 
Atriumfibrilleren wordt als volgt ingedeeld: 
 

1. Atriumfibrilleren de novo: atriumfibrilleren dat nog niet eerder is gediagnosticeerd, ongeacht de 
duur van de ritmestoornis. 

2. Paroxysmaal atriumfibrilleren: Meer dan één episode van atriumfibrilleren, die ≤ 7 dagen 
(vaak<48 uur) duurt en binnen die periode vanzelf of middels cardioversie eindigt. 

3. Persisterend atriumfibrilleren: atriumfibrilleren dat > 7 dagen duurt, inclusief episoden die 
worden beëindigd met een elektrische of farmacologische cardioversie. 

4. Langdurig persisterend atriumfibrilleren: atriumfibrilleren dat ≥ 1 jaar duurt, hoewel er nog een 
ritme controle strategie wordt toegepast. 

5. Permanent atriumfibrilleren: atriumfibrilleren dat door patiënt en arts geaccepteerd wordt. Er 
wordt geen poging tot cardioversie (meer) ondernomen. 

 
 

 figuur 1 
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2. Screening van atriumfibrilleren in de huisartsenpraktijk 
 
 
Uit diverse studies blijkt dat er sprake is van onderdiagnostiek in de huisartsenpraktijk. Naar schatting 
ervaart slechts 33% van de patiënten met atriumfibrilleren de novo klachten. Dit betekent dat 67% van 
deze groep geen of nauwelijks klachten ervaart. Deze laatste groep wordt pas gediagnosticeerd als zij 
met een trombo-embolische complicatie worden opgenomen in het ziekenhuis. Het is dan ook van groot 
belang deze patiënten in de huisartsenpraktijk te detecteren en zo mogelijk, actief op te sporen en 
vroegtijdig te behandelen met anticoagulantia, teneinde ernstige complicaties zoals een ischemisch CVA 
te voorkomen.  
 
De ESC-guidelines atriumfibrilleren, adviseren patiënten >65 jaar actief te screenen op atriumfibrilleren. 
Dit kan middels het voelen van de radialispols, luisteren van cortonen of aan de hand van het 
plethysmogram van een saturatiemeter. Bij vermoeden op atriumfibrilleren bij een irregulaire pols, 
corttonen of plethysmogram moet aanvullend een 12-afleidingen ECG gemaakt worden om 
atriumfibrilleren te objectiveren. Ook een Holter-registratie is voldoende om atriumfibrilleren vast te 
stellen en antitrombotische therapie te starten. De Werkgroep Atriumfibrilleren adviseert om jaarlijks 
alle patiënten in de CVRM-ketenzorg in de huisartsenpraktijk te controleren op minimaal het voelen van 
de pols en het meten van de zuurstofsaturatie. Huisartsen, verpleegkundig specialisten en de POH-S in 
de huisartsenpraktijk zullen geïnformeerd worden over de wijze waarop dit in de praktijk uitgevoerd kan 
worden en wanneer een ECG gemaakt moet worden.  
 
In de toekomst zal gekeken worden hoe bij vermoeden van paroxysmaal atriumfibrilleren de patiënt 
thuis gemonitord kan worden. De Werkgroep Atriumfbrilleren pleit er voor om patiënten 
asymptomatisch atriumfibrilleren op te sporen met behulp van een one-leads ECG. Hiervoor zijn diverse 
producten op de markt. Dit kan zowel in de huisartsenpraktijk als bij de patiënt thuis. De kwaliteit van de 
one-lead registratie is gelijk aan die van het 12-afleidingen ECG en wordt als zodanig een geaccepteerd 
alternatief geacht door de werkgroep voor het registreren van atriumfibrilleren als het maken van een 
12-afleidingen ECG of Holter niet mogelijk is.  

 
Er zijn devices die meer dan 100 ECG’s op kunnen slaan. De opgeslagen ritmestroken kunnen via een 
USB-verbinding worden uitgelezen in een computer. Via een door de cardioloog of verpleegkundig 
specialist toegankelijk webportaal worden de ECG’s getoond en kan atriumfibrilleren worden 
geobjectiveerd en gedocumenteerd. In geval van klachten die mogelijk zijn gerelateerd aan 
atriumfibrilleren, kan het device voor een bepaalde periode mee gegeven worden aan de patiënt naar 
huis. De patiënt kan dan thuis, op het werk of waar dan ook zelf een meting verrichten.  
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3. Proces atriumfibrilleren 
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Zie ook losse bijlage. 

Toelichting bij proces atriumfibrilleren 

Start 

Het stroomschema geeft 4 ingangsmomenten weer van de patiënt: 

• Er is een ECG gemaakt, waar bij toeval atriumfibrilleren wordt gezien; 

• Een patiënt presenteert zich met klachten van atriumfibrilleren op het spreekuur van de huisarts 
of verpleegkundig specialist; 

• De patiënt wordt actief gescreend in de CVRM-ketenzorg; 

• Van de patiënt wordt pols en/of saturatie gemeten. 

Voel radialispols, meet saturatie 

• Meet saturatie, voel radialispols 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Maak 12-afleidingen ECG 

• Maak indien mogelijk altijd een 12-afleidingen ECG 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Maak Holter 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Anamnese 

• Breng de patiënt in kaart door te kijken naar co-morbiditeit zoals oudere leeftijd, hypertensie, 
obesitas, nierinsufficiëntie, diabetes mellitus, OSAS, kleplijden, cardiale voorgeschiedenis of 
familiaire belasting (1e-graads familie met cardiovasculair event < 60 jaar)  

• Vraag naar klachten van moeheid, dyspnoe, palpitaties of pijn op de borst. Denk ook aan 
episodes van eventueel paroxysmaal atriumfibrilleren.  

• Is er sprake van uitlokkende factoren zoals (chronische)stress, infectie, anemie, koorts, alcohol, 
drugs, gebruik van corticosteroïden of schildklierdysfunctie. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Overweeg behandeling of nadere diagnostiek hartkloppingen afh. van oorzaak / symptomen 

Voor nadere diagnostiek kan verwezen worden naar poli cardiologie met ZorgDomein met 
gebruikmaking van de zorgvraag ‘vermoeden atriumfibrilleren’. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Lichamelijk onderzoek + bepaal CHA2DS2-VASc 
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• Ausculteer hart (souffle, 3e harttoon) en longen 
(crepitaties) 

• Meet bloeddruk en pols  

• Kijk naar beiderzijds perifeer pitting oedeem 
(unilateraal pitting oedeem wijst zelden op hartfalen) 

• Bepaal de CHA2DS2-VASc om te beoordelen of 
patiënt in aanmerking komt voor orale 
anticoagulantia (figuur 2)  

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Figuur 2 

Start DOAC (*1)  

• Start bij een CHA2DS2-VASc score van >1 (man) of >2 (vrouw) punt met orale anticoagulantia 

• De zogenaamde DOAC zijn superieur ten opzichte van de vitamine K-antagonisten (VKA). Contra-
indicaties voor een DOAC zijn een mechanische hartklepprothese, trombus in het hart en 
(reumatische) mitraalklepstenose. Gelet op werking, bijwerkingen, interacties en gebruiksgemak, 
geeft de werkgroep de voorkeur aan apixaban als er voorkeur is voor tweemaal daagse 
toediening en edoxaban wanneer er voorkeur is voor eenmaal daags. Wanneer het om 
(kwetsbare) ouderen gaat, adviseert de werkgroep te kiezen voor apixaban met tweemaal 
daagse dosis vanwege goede score op veiligheid. Dit maakt het ook ernstig wanneer een dosis 
vergeten wordt. Voor jongere patiënten is eenmaal daagse toediening van edoxaban een goed 
alternatief. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Start DOAC (*1)  in overleg met patiënt 

• Bij atriumfibrilleren met een CHA2DS2-VASc score > 0 punt start laagdrempelig met orale 
anticoagulantia (OAC) omdat bij eventuele (elektrische) cardioversie altijd minimaal 3 weken 
orale anticoagulantia wordt gegeven. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Start metoprolol (*2) 50-200 mg MGA bij HF > 100/min 

• Start afhankelijk van de ventriculaire respons met metoprolol 50 mg MGA. De dosering kan in 
stappen van 50 mg opgehoogd worden tot maximaal 200 mg. 

• Indien er een contra-indicatie is voor bètablokkade zoals bij ernstige obstructie als gevolg van 
astma of COPD, kan als alternatief gekozen worden voor een calciumantagonist zoals verapamil. 
Begin dosering is 120 mg. Dit kan opgehoogd worden tot maximaal 360 mg per dag. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Zie patiënt terug binnen 2 dagen en maak nieuw ECG 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist / ziekenhuis 

Streef naar HF < 100/min en > 60/min door ophogen metoprolol (*2). Voeg zo nodig digoxine (*4) 
toe 

• Voeg digoxine toe aan de bètablokker als geen adequate ventrikel verlaging wordt bereikt. Geef 
de eerste dag 0,75 mg, daarna 1 dd 0,25 mg; bij verhoogd risico op toxiciteit (leeftijd > 70 jaar, 
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verminderde nierfunctie, gewicht < 55 kg): eerste dag 3 dd 0,125 mg, daarna 1dd. 0,125 mg; bij 
meerdere risicofactoren voor toxiciteit of leeftijd > 85 jaar: eerste dag 3 dd 0,125 mg, daarna 1 
dd 0,0625 mg. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Voorkeur voor enkel rate-control (*5) behandeling als immobiele of a-vitale patiënt?   

Bij niet mobiele of -vitale patiënt kan om pragmatische redenen worden afgezien van aanvullende 
beeldvorming met echocardiografie 

Bepaal Hb, TSH glucose, electrolyten en nierfunctie 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Stel in op rate-control medicatie (*5)  HF<100/min met metoprolol (*2) 50-200 MGA. Voeg 
digoxine (*4) toe zo nodig. 

• Voeg digoxine toe aan de bètablokker als geen adequate ventrikel verlaging wordt bereikt. Geef 
de eerste dag 0,75 mg, daarna 1 dd 0,25 mg; bij verhoogd risico op toxiciteit (leeftijd > 70 jaar, 
verminderde nierfunctie, gewicht < 55 kg): eerste dag 3 dd 0,125 mg, daarna 1dd. 0,125 mg; bij 
meerdere risicofactoren voor toxiciteit of leeftijd > 85 jaar: eerste dag 3 dd 0,125 mg, daarna 1 
dd 0,0625 mg. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Controleer jaarlijks RR, electrolyten  nierfunctie en ECG 

Controleer jaarlijks RR, electrolyten, nierfunctie, ECG 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Maak volgende dag nieuw ECG 

Maak nieuw 12-afleidingen ECG. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist / ziekenhuis 

Start DOAC rondom cardioversie 

Zie ‘Start DOAC’. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Verwijs door naar cardioloog via SEH. Voeg ECG toe aan ZorgDomein. 

Doorverwijzing via SEH vindt plaats bij patiënten met: 

• Hemodynamische instabiliteit;  

• Atriumfibrilleren korter dan 48 uur ontstaan en niet spontaan binnen 24 uur converteert naar 
een sinusritme (al dan niet met bètablokkade) binnen 48-uur;  

• Een gemiddelde ventriculaire frequentie van  >130/min; 

• Tekenen van hartfalen (perifeer oedeem of crepitaties bij auscultatie); 

• Pijn op de borst of collaps. 

Bij doorverwijzing in ZorgDomein wordt hierbij de zorgvraag ‘aangetoond atriumfibrilleren’ gebruikt. 
ECG toevoegen aan verwijzing ZorgDomein, te openen via ‘Digitaal dossier’. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 
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Verwijs door voor cardiale analyse naar poli cardiologie. Voeg ECG toe aan ZorgDomein. 

Doorverwijzing van patiënten met sinusritme voor cardiale analyse in ZorgDomein via poli 
cardiologie vindt binnen 6 weken. Cardiale analyse op poli met ECG en echografie en directe 
terugverwijzing als geen belangrijke cardiale pathologie. 

Bij doorverwijzing in ZorgDomein wordt hierbij de zorgvraag ‘aangetoond atriumfibrilleren’ gebruikt. 
ECG toevoegen aan verwijzing ZorgDomein, te openen via ‘Digitaal dossier’. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Verwijs door naar poli cardiologie. Voeg ECG toe aan ZorgDomein. 

Doorverwijzing in ZorgDomein via poli cardiologie vindt binnen 6 weken plaats bij patiënten met: 

• Voorkeur voor rythm-control behandeling met anti-aritmica of doorverwezen willen worden 
voor ablatie;  

• Klachten waarbij ondanks medicatie, geen ventrikelverlaging kan worden bereikt; 

• Een ventriculaire frequentie lager dan 50/minuut. 

• WPW syndroom of plotse hartdood in familie 

Bij doorverwijzing in ZorgDomein wordt hierbij de zorgvraag ‘aangetoond atriumfibrilleren’ gebruikt. 
ECG toevoegen aan verwijzing ZorgDomein, te openen via ‘Digitaal dossier’. 

Verantwoordelijk: huisarts 
Uitvoerend: huisarts / verpleegkundig specialist 

Cardiale analyse op poli met ECG en echografie 

Verantwoordelijk: Cardioloog 
Uitvoerend: Cardioloog 

Belangrijke cardiale pathalogie? 

Indien geen belangrijke cardiale pathalogie wordt geconstateerd, kan de patiënt direct worden 
terugverwezen naar de 1e lijn. 
Terugverwezen worden over het algemeen ongecompliceerde patiënten:  

• Met eenmalig AF 

• Met Paroxismaal AF met acceptabele aanvalsfrequentie, zonder onderhoudsbehandeling 
met anti-arithmica (*6) 

• Met Paroxismaal AF met acceptabele aanvalsfrequentie, met aanvalsbehandeling (pill in the 
pocket) doormiddel van anti-arithmica (*6) 

• Met permanent AF en adequate ventrikelfrequentie. 

Cardioversie 

Verantwoordelijk: Cardioloog 
Uitvoerend: SEH arts 

2e lijns behandeling 

Verantwoordelijk: Cardioloog 
Uitvoerend: Cardioloog 

Bij controle: echo-cardiogram niet afwijkend en stabiel zonder anti-arithmica (*6) medicatie? 

De patiënt kan worden terugverwezen naar de eerste lijn als de patiënt gedurende 6 maanden 
onder medicatie stabiel is en geen andere cardiologische controle noodzakelijk is. Redenen om een 
patiënt NIET terug te verwijzen naar de eerste lijn zijn: 

• Blijvend symptomatisch onder medicatie; 

• Anti-arithmica medicatie (amiodaron, flecaïnide, sotalol); 

• Bijkomende cardiale problematiek zoals ischemische hartziekten of hartfalen; 
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• Aanwezigheid van een pacemaker of ICD. 

Verwijs terug naar 1e lijn 

Met behulp van in de bijlage opgenomen ontslagbrief wordt patiënt terugverwezen naar de 1e lijn.  

Verantwoordelijk: Cardioloog 
Uitvoerend: Cardioloog 

 
Digitaal adviesconsult  

Gedurende het hele proces is het voor de huisarts(praktijk) mogelijk om de cardioloog een advies te 
vragen via ZorgDomein met een digitaal adviesconsult. 

 

Voordelen DOAC’s zijn: 

• Er is geen controle van de trombosedienst nodig 

• Elke dag worden dezelfde hoeveelheid tabletten ingenomen 

• DOAC’s werken meteen, er hoeft geen spiegel in de bloed opgebouwd te worden en de werking 

is 12 tot 24 uur 

• DOAC’s kennen minder bijwerkingen dan Vitamine K remmers; de kans op een hersenbloeding 

blijkt kleiner 

• Voeding en alcohol hebben minder invloed op de werking van de middelen. 

• Er zijn slechts een beperkt aantal contra-indicaties (mechanische hartklepprothese, trombus in 

het hart en (reumatische) mitraalklepstenose) 

 
 
Bijlage – Ontslagbrief atriumfibrilleren 
 
Geachte collega 

 

Conclusie: 

Patiënt(e) is bekend met permanent atriumfibrilleren en er is gekozen voor ‘ritme controle’ middels de 

onderstaande medicatie. Hij/zij wordt naar u terugverwezen conform het ‘zorgpad atriumfibrilleren’. 

Belangrijk is dat u jaarlijks: 

• De hartfrequentie controleert middels een ECG. Doel van de hartfrequentie is een ritme tussen 60-

100/min in rust. Indien dit niet bereikt wordt, graag eerst de metoprolol ophogen tot een 

maximum van 200 mg. Eventueel aangevuld met digoxine. 

• Controle van de nierfuncties vanwege het gebruik van een DOAC.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken voor overleg via de dienstdoende cardioloog.  

 
 
 
 


