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Atriumfibrilleren (AF)

• Onregelmatig ritme, vaak snel, ineffectieve chaotische atriale 
activiteit

• Oorzaken: leeftijd, hypertensie, kleplijden, obesitas, hartfalen, OSAS 
etc

• Wereldwijd 33 miljoen personen met AF
• Geschat dat prevalentie stijgt met 250% in 2050

• Enorme belasting voor EHH/SEH
• In VS per jaar 3.5 biljoen USD besteed aan AF zorg
• In VK 1% van NHS budget besteed aan AF zorg

• Geassocieerd met verhoogde mortaliteit, mn door risico op CVA





Atriumflutter (AFL)

• Meestal regelmatig, snelle regelmatige atriale activiteit van typisch 
300 spm

• Herkenbaar aan zaagtandpatroon

• Typisch: re-entry in rechter boezem rondom tricuspidalisklep

• Atypisch: re-entry rondom litteken na eerdere chirurgie/ablatie of 
rondom mitralisklep

• Gaat vaak samen met AF

• Prevalentie ongeveer 1/10e van AF







Behandeling van AF/AFL in onstabiele 
patiënten
• Instabiliteit alleen tgv AF/AFL komt niet vaak voor, meestal andere 

oorzaken

• Electrische cardioversie (ECV)
• Evt TEE tevoren



Behandeling van stabiele patiënten

• Rate control versus rhythm control

• Keuze op geleide van klachten en mogelijkheden (antistolling, logistiek)

• Geen verschil in overleving

• Groot gedeelte van patiënten converteert spontaan weer naar SR
• ACWAS studie: 69% van patiënten met kort bestaand AF converteert spontaan naar SR < 48 uur

• Antistolling belangrijk!!
• Rhythm control mogelijk indien:

• AF < 48 uur bestaand
• Adequate antistolling ≥3 weken
• Exclusie van trombus in hartoor met TEE

• Hartoorsluiting/PVI geeft geen garantie



Rate control

• Doel is hartfrequentie in rust <110 spm
• Betablokkers

• Verapamil/diltiazem

• Lanoxin

• Evt amiodaron



ESC guideline 2016



Rhythm control

• Electrisch dmv ECV
• Meest effectief: ≈90% in EHH setting
• Niet altijd mogelijk qua logistiek: sedatie, nuchter, beschikbaarheid
• Indien niet effectief evt herhalen na voorbehandeling met anti-aritmicum

• Farmacologisch
• Effectief in 50-60%
• Flecainide (Tambocor)
• Propafenon
• Amiodaron (Cordarone)
• Ibutilide (Corvert)
• Vernakalant (Brinavess)



Farmacologische conversie





Klasse 1C anti-aritmica



Flecainide (Tambocor)

• Na-blokker

• Use-dependence

• Effectief in herstellen van SR (70-80% 8 uur na gift)
• Pill in the pocket (200-300 mg)
• 2 mg/kg met maximum van 150 mg in 10 min

• Risico’s:
• Hypotensie
• Atriumflutter met 1:1 geleiding
• QRS verbreding
• NIET geven in geval van ischemische of structurele hartziekte

• €7,43 per flacon 150 mg



Propafenon

• Na-blokker, vergelijkbaar met flecainide
• Niet selectieve betablokkende eigenschappen

• Effectief in herstellen van SR (70% 8 uur na gift)

• 2  mg/kg in 10 min
• Pill in the pocket

• Risico’s: vergelijkbaar met flecainide



Klasse III



Amiodaron (Cordarone)

• Klasse III anti-aritmicum vanwege K-blokkerende effecten

• Ook klasse I, II and IV eigenschappen
• Ook rate controle

• Trage conversie naar SR (8-12 u), slechts 18% na 90 min 

• 150-300 mg iv bolus

• Risico’s: flebitis, hypotensie

• Veel extracardiale bijwerkingen bij gebruik als onderhoud

• Kan ook gegeven worden bij structurele hartziekte of ischemie

• €1,55 per flacon 150 mg



Ibutilide (Corvert)

• K-blokkerend 

• Effectief in herstel van SR (40-77%) bij AF

• Meest effectief voor herstel van AFL (64-87%)

• Nauwelijks effecten op hemodynamiek

• 1 mg in 20 min, na 10 min nog eens 1 mg
• Bij gewicht <60 kg 0.01 mg/kg, evt herhalen na 10 min

• Nadien minimaal 4 uur telemetrische observatie

• Risico’s: QT verlenging, polymorfe VT/Torsade de pointes (4%), monomorfe VT (5%), 
vertraagt hartslag

• Niet geven bij QT verlenging (QTc>480 ms), hypokaliemie, ernstige LVH of verminderde 
LV functie (<30%)

• In geval van ventriculaire ritmestoornissen: magnesiumsuppletie, isoprenaline, pacing

• €105 per flacon 1 mg







Vernakalant (Brinavess)

• Multikanaal blokker (Na and K)
• Beter cardioversie effect vergeleken met amiodaron

• 54% na 90 min

• In Europa geïndiceerd voor cardioversie van AF<3 dagen postoperatief en
kortdurend bestaand AF (<7 dagen)
• Niet goedgekeurd door FDA

• 3 mg/kg in 10 min
• Kan ook worden gegeven bij patiënten met mild hartfalen (NYHA I-II) en

ischemische hartziekte tenzij hypotensief of ernstige aos
• Risico’s: hypotensie, ventriculaire aritmie, QT en QRS verlenging
• €434 per flacon 500 mg



Take home messages

• Bij instabiele patiënten ECV

• Bij stabiele patiënten keus tussen rate en rhythm control en evt
tussen ECV en farmacologische conversie

• Altijd aan antistolling denken!

• Meerdere medicamenteuze mogelijkheden voor farmacologische 
conversie



ESC guideline 2016


