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Disclosures belangen spreker

Voor de bijeenkomst mogelijke relevantie relaties met bedrijven:
• Jaap van Soest:

• Sprekersvergoeding en lid adviescommissie: Bristol Myers Squibb en Pfizer

• Lida van der Maat: 

• Sprekersvergoeding en lid adviescommissie: Bristol Myers Squibb en Pfizer



Antistollingsmedicatie bij AF

Voorkomen van stolsel vorming 
in het hart, waardoor beroertes 
en embolieën worden vermeden



Antistollingsmedicatie

VITAMINE K-ANTAGONISTEN 
(VKA)

• Vragen om regelmatige 
bloedcontroles door de 
trombosedienst of zelf controle

• Zijn niet altijd met andere 
medicijnen te combineren

• Voeding en alcohol hebben 
invloed op de werking

DIRECTE ORALE 
ANTICOAGULANTIA (DOAC)

• Constante werking
• Eten en drinken geen werking op 

medicijn
• Vaste dosering per dag
• Niet geschikt voor mensen met 

mechanische hartklep of zeer 
ernstige nierinsufficiëntie

• Niet te combineren met sommige 
medicatie



Twente als 
blauwdruk
• Werkgroep atriumfibrilleren 

opgezet in 2018

• Samenwerking tussen 
cardiologen MST en ZGT, 
Federatie Eerstelijnzorg Almelo 
en huisartsen onderneming 
Thoon

• Plusmodule AF



Samenwerking in de huisartsenpraktijk

• Rollen van:

• Doktersassistenten

• Praktijkondersteuners

• Apotheker

• Huisarts

• Wie doet wat? Wanneer wordt er overlegd?



Stappen bij nieuwe patiënt vermoeden AF

Stap 1. Vermoeden AF
- Anamnese 
- Lichamelijk onderzoek

Stap 2. Diagnose AF
- ECG, ritmestrook, holterregistratie of eventrecorder



Stappen bij nieuwe patiënt vermoeden AF

Stap 3. Diagnose gesteld
Hemodynamisch instabiel en/of vermoeden ACS?

- JA  doorverwijzing met spoed

- NEE
- korter dan 48 uur AF vitale patiënt: overleg cardioloog cardioversie
- onbekend of langer dan 48 uur AF: bepalen lab waarden, bepalen 

indicatiestelling d.m.v. CHADsVasc-score en starten antistolling, bepalen 
hartritme, check cardioloog



Stappen bij controle bestaande AF-patiënt

Voorafgaand

• Jaarlijkse controle onderdeel beleid en frequenter indien klachten of 
medicatiewijziging

• Patiënt includeren in zorgprogramma DM of CVRM

• Rol POH bij bestaande AF-patiënten



Stappen bij controle bestaande AF-patiënt

Stap 1: Anamnese

Stap 2: Lab onderzoek (E-GFR)

Stap 3: Check antistolling / bijwerkingen medicatie

Stap 4: Juiste overige medicatie / therapietrouw 

Stap 5: Zorg op de juiste plek

Stap 6: Invoeren / controleren meetwaarden in HIS of KOS



Kritisch moment in de praktijk I

AF ontdekken d.m.v.
POLSCHECK
• Regelmatig ritme
• Onregelmatig ritme

Wie?
Wat?
Wanneer?



Kritisch moment in de praktijk II

Labwaarden bepaling
• Nierfunctie (eGFR en 

serumcreatinine)

Wie?
Wat?
Wanneer?



Casus

Stel Felix komt op controle bezoek:

• 80 jaar en al sinds zijn 70e 
atriumfibrilleren

• Staat op een DOAC
• Nierfunctie problemen: nierfunctie  is 

omlaag gegaan <30 E-GFR

Uitdaging: wel of geen 
dosisaanpassing?



Kritische moment III

CHADS-VASc score bepaling 
Risico schatting op beroerte

CHA2DS2-VASc 
score

Beroerte risico
per jaar

0 0,2%

1 0,6%

2 2,5%

3 3,7%

4 5,5%

5 8,4%

6 11,4%

7 13,1%

8 12,6%

9 14,4%

Gemiddeld 5,0%

Wie?
Wat?
Wanneer?

Risico’s gebaseerd op Friberg L et al. Eur Heart J. 2012;33:1500–1510
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Casus

Stel Anneke komt op controle 
bezoek bij POH:

• 75 jaar
• 6 jaar geleden gediagnosticeerd met AF 

waarvoor behandeld met acenocoumarol 
(VKA)

• Geeft aan gehoord te hebben over DOAC 
van haar buurvrouw en wil er meer over 
weten

En hoe nu verder?



Kritisch moment IV

Acenocoumarol
Stap 1: Stop de acenocoumarol. Patiënt 
ontvangt recept DOAC maar wacht met 
inname

Stap 2: Patiënt laat na 2 dagen INR bepalen

Stap 3: De uitslag van de INR wordt met de 
patiënt gedeeld

o Bij een INR <2 starten DOAC
o Bij een INR >2 herhalen INR totdat 

INR<2 

Fenprocoumon:
Stap 1: Stop de fenprocoumon. Patiënt 
ontvangt recept DOAC maar wacht met 
inname

Stap 2: Patiënt laat na 5 dagen INR bepalen

Stap 3: De uitslag van de INR wordt met de 
patiënt gedeeld

o Bij een INR <2 starten DOAC
o Bij een INR >2 herhalen INR totdat 

INR<2 

Switch van VKA naar DOAC



Samen beslissen

Apotheker

POH Huisarts

AF-patiënt



Welke vraag heeft u 
voor Jaap en Lida?

Q&A
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