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Controleer ventrikelfrequentie bij elke patiënt met VKF en gebruik medicatie voor
hartfrequentie controle om een aanvaardbare frequentie te bekomen (<110 spm in
rust).
Verhoog de dosis of associeer bijkomende therapie voor hartfrequentie controle bij
patiënten die blijvende symptomen van VKF hebben.
Bij patiënten met linker ventrikel ejectie fractie (LVEF)  40% kunnen diltiazem,
verapamil, betablokkers of digoxine worden gebruitkt. Gebruik betablokkers of
digoxine wanneer LFEV <40%.
Het herstellen en behouden van sinusritme wordt bij specifieke patiënten beoogd
om symptomen van VKF te verbeteren.
Gebruik geen anti-aritmica bij asymptomatische VKF-patiënten, of in geval van
permanente VKF.
Elektrische en medicamenteuze reconversie kunnen worden gebruikt om het
sinusritme te herstellen bij bepaalde patiënten, na het inschatten en managen van
het risico op beroerte.
Opties voor ritmecontrole op lange termijn
Anti-aritmica, katheterablatie en chirurgische VKF ablatie zijn mogelijke opties om
het sinusritme op lange termijn te behouden.
Katheterablatie moet worden overwogen wanneer therapie met anti-aritmica faalt,
of bij bepaalde patiënten als eerstelijns therapie in geval van paroxysmale,
symptomatische VKF.
Doorgedreven ritmecontrole (inclusief chirurgie) moet worden besproken met de
patiënt en in een multidisciplinair VKF-team.
Anticoagulatie voor de preventie van beroerte moet levenslang aangehouden
worden, zelfs na schijnbaar succesvolle controle van het hartritme.
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Een geïntegreerde, gestructureerde aanpak voor VKF zorg wordt aanbevolen om
een consistent VKF management, conform de richtlijnen, te faciliteren voor alle
patiënten, met het oog op het verbeteren van resultaten.
Geïntegreerde zorg omvat een multidisciplinaire aanpak met medewerking van
gespecialiseerde VKF-verpleegkundigen, huisartsen, cardiologen, specialisten in
beroerte, andere betrokken gezondheidsmedewerkers en geïnformeerde patiënten.

VKF

Klinische tekens die vragen om urgente
betrokkenheid van een gespecialiseerde VKF
dienstverlening
Haemodynamische instabiliteit
Oncontroleerbare hartfrequentie
Symptomatische bradycardie, waarbij dosisreductie van medicatie voor
hartfrequentiecontrole niet mogelijk is
Ernstige angor of deterioratie van de linker ventrikelfunctie
Transiënt ischemische aanval of beroerte
(Anticoagulatie moet vroeg worden gestart wanneer geïndiceerd en vergt geen
routinematige input van een specialist).

RICHTLIJN VOOR HET MANAGEMENT VAN
VOORKAMERFIBRILLATIE
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De 5 domeinen voor een geïntegreerd management van VKF

Symptomen

Beschrijving

1

Geen

VKF veroorzaakt geen symptomen.

2a

Milde

VKF gerelateerde symptomen hebben geen invloed op
normale dagelijkse activiteiten.

2b

3
4

Matige

Ernstige
Invaliderende

VKF gerelateerde symptomen hebben geen invloed op
normale dagelijkse activiteiten maar zijn wel hinderlijk voor
patiënt.
VKF gerelateerde symptomen hebben invloed op normale
dagelijkse activiteiten.
Normale dagelijkse activiteiten niet mogelijk.

VKF=voorkamerfibrillatie ; EHRA=European Heart Rythm Association.
aEHRA Klasse 2a en 2b kunnen worden gedifferentieerd door te beoordelen of de functionaliteit
beïnvloed is door symptomen van VKF. De meest vooorkomende symptomen van VKF zijn
vermoeidheid /moeheid en inspanningsdyspnee, of minder frequent, hartkloppingen en pijn op de
borst.

Hypertensie
Bloeddruk in rust > 140/90 mmHg op minstens
2 verschillende metingen of lopende
behandeling met antihypertensiva
Leeftijd  75 jaar
Diabetes Mellitus
Nuchtere glycemie > 125 mg/dl (7 mmol/l) of
behandeling met orale antidiabetica en/of
insuline
Voorgeschiedenis van beroerte,
transiënte ischemische aanval, tromboembolie
Vaatlijden
Voorgeschiedenis van myocardinfarct, perifeer
arterieel vaatlijden, of atherosclerose

Punten Beïnvloedbare
risicofactoren voor
bloeding
+1
Hypertensie (in het bijzonder bij
systolische bloeddruk > 160
mmHg)
+1

+2
+1

Labiele INR of <60% van de tijd
binnen therapeutisch venster bij
patiënten onder vitamine K
antagonisten
Medicatie die bloeding in de hand
kan werken, zoals antiaggregantia
en
niet-steroïdale
antiinflammatoire drugs

+2

Overmatig alcoholgebruik ( 8
consumpties/week)
Potentieel beïnvloedbare
risicofactoren voor bloeding

+1

Anemie
Verstoorde nierfunctie

Leeftijd 65 – 74 jaar

+1

Vrouwelijk geslacht

+1

Verstoorde leverfunctie
Verlaagd aantal bloedplaatjes of
functie

Stroke prevention in atrial fibrillation
Mechanische kunstklep of matige of ernstige mitralisstenose
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