
(N)OAC’s bij atriumfibrilleren 

Samenwerking huisarts en specialist, 
het transmurale protocol 



Casus 1 mw Grote Bromhaar 

 



Mw GB 

• 68 jr 
• CVRM 3 maandelijkse controle 
• VG: Hypertensie, Diabetes Mellitus II, stress-incontinentie, 

recidiverende onychomycose 
• Medicatie: Enalapril 1x20, Metformin 2x500, Glimepiride 

1x3 
• Geen specifiek cardiale klachten, wel veel blaaskrampen en 

erg moe 
• Praktijkondersteuner roept u erbij, de pols is onregelmatig 

en de bloeddrukmeter geeft vreemde waarden 
• U constateert een irregulaire, inaequale pols en maakt een 

ECG 



ECG mw GB 

 



EN NU? 

 



Aanvullend onderzoek 

• Laboratoriumonderzoek: TSH, Hb en glucose; 
kreatinine (GFR) en kalium bij het begin van 
behandeling met digoxine. Bepaal BNP of NT-
proBNP alleen bij vermoeden van hartfalen 
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verwijsindicaties: 
 • leeftijd < 65 jaar en langer dan 48 uur bestaand atriumfibrilleren; 

• keuze voor NOAC als antitrombotische medicatie; 
• ventrikelfrequentie < 50/min zonder frequentieverlagende 

middelen; 
• persisterende klachten ondanks adequate ventrikelfrequentie; 
• onvoldoende daling van de ventrikelfrequentie door digoxine en 

bètablokker en (vermoeden van) hartfalen; 
• onvoldoende daling van de ventrikelfrequentie ondanks gebruik van 

2 frequentieverlagende middelen; 
• vermoeden van een hartklepafwijking en/of hartfalen; 
• aanwezigheid van het Wolff-Parkinson-White-syndroom of plotse 

hartdood in de familie; 
• PAF, wanneer de patiënt therapie wenst ter vermindering van het 

aantal aanvallen. 
 



Dhr Oude Nijeweme 

 



Dhr ON 

• Dienst huisartsenpost 11.00 zaterdagmorgen 
• Man van 44 jr 
• Vraagt een consult aan wegens hartkloppingen, blanco 

status 
• Medicatie geen 
• Hartkloppingen vanmorgen bij het ontbijt ontstaan 

(dubbele uitsmijter, met daarbij zwarte koffie) 
• RR 148/70, pols irr en snel, u schat ca 150, auscultatoir 

behoudens de snelle hartactie geen afwijkingen. 
• U hebt op de HAP niet de mogelijkheid om ECG’s te 

maken. 
 



EN NU? 

 



• Overleg direct met de cardioloog wanneer een jonge patiënt 
(< 65 jaar) korter dan 48 uur atriumfibrilleren heeft. 
Cardioversie is dan vaak succesvol en kan zonder antistolling 
plaatsvinden * 

NHG standaard M79 atriumfibrilleren 
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3. Dhr Scholte op Reimer 

 



3. Dhr S o R 

• Man van 72 jr. verzoekt tot afspraak op regulier 
spreekuur ivm toenemende kortademigheid en 
slapeloosheid (nachtelijke hoestaanvallen). 

• Voorgeschiedenis: Hypertensie waarvoor Enalapril 10, 
Prostatismeklachten waarvoor Tamsulosine 0,4 tot 10 
jr geleden gerookt. 

• Lich onderzoek: In rust niet kortademig. RR 155/100, 
pols regulair ca 150, bij lichamelijk onderzoek 
vermoedt u een systolische hartruis, het is wat lastig te 
beoordelen door de hoge frequentie. Tot halverwege 
de onderbenen treft u pitting oedeem aan. 

• U maakt een ECG:  



 



EN NU? 

 



Beleid 

• Voorlichting 

• Verlaging van de frequentie 

• Anticoagulantia 

– VitK antagonisten 

– Apixaban (Eliquis), Dabigatran (Pradaxa), 
Rivaroxaban (Xarelto), Edoxaban (Lixiana) 

• Behandeling van het hartfalen 



1 Insturen op (bewezen) 
ritmestoornis: AF – antistolling 

met NOAC? 
  
  

(Fax/E-)Verwijzing o.v.v.:  
“Spoedverwijzing 

antistollingsbeleid AF”     
- polibezoek < 3 werkdagen  

- zoals telefonisch overlegd met 
collega XX (dienst- doende 

cardioloog Hengelo; 088-708 
5204) 

- vermeld bij voorkeur dat u nog 
niet gestart bent met 

Antistolling 
  

Fax-nummer (doorsturen ECG): 
088 – 708 5289 

  
  

CHA2DS2-VASc en           HAS-
BLED 

  
  

Huisarts Acuut  
Bij kort bestaan ritmestoornis (< 48 uur) en/of 

haemodynamische instabiliteit – altijd 
telefonisch contact met de dienstdoende 

cardioloog (ZGT) de patient zal dan worden 
gezien op de EHH*. 

  
Niet Acuut  

Verwijzing middels fax / e-verwijzing voor 
reguliere afspraak 

 HA maakt o.b.v. totaal beeld van patiënt, 
verwachting rondom therapietrouw en 

korte check contra-indicaties al een 
inschatting of patiënt geschikt is voor 

behandeling met een NOAC 
 Dit ook o.b.v. CHA2DS2-VASc en evt. HAS-

BLED  
  

 Indien recent en bekend in de verwijzing 
vermelden/ meesturen**:  

 ECG, Ritmestrook 
 Nierfunctie (eGFR) en Creat. (mits max. 

86wkn. tevoren bepaald) 
 Hb/Ht 
 TSH 

 Trombocyten 
  

 Evt. ook meesturen: 
 Na en K 
 Glucose 

 Leverwaarden (gamma GT en ALAT) 
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Essentie 

• Korter dan 48 hr, hemodynamisch instabiel of 
in respiratoire distress  direct insturen 

• Langer dan 48 hr of paroxysmaal: 

– Vastleggen op ECG zelf faxen of pt meegeven) of 
direct naar ons sturen voor ECG 

– Labformulier aan pt meegeven: Nierfct, Hb, TSH, 
thrombocyten 

– Géén antistolling starten, evt. wel rate-control, wij 
zien de patient dan binnen 3 werkdagen 

 



Actie specialist 

• Na controle nierfunctie, Hb, thrombocyten en 
evt. interacties:  

– start NOAC (uitschrijven recept en invullen ZN 
formulier) 

– verdere analyse (echocardiografie) 

–  en behandeling atriumfibrilleren (rate-/ rhythm 
control)  



Vervolgens 

• Een jaarlijkse nier- en leverfunctie controle: 

– bij ongecompliceerd AF  

– bij Apixaban en Rivaroxaban 
•   

• Een half-jaarlijks controle dient plaats te 
vinden bij gebruik van een NOAC: 

– bij Dabigatran  

– patiënten met GFR 30-60 ml/min,  

– patiënten ouder dan 75 jaar of fragiel 



Wanneer terug naar de huisarts 

• Wanneer u zich bekwaam acht de 
verantwoordelijkheid voor het medicament te 
dragen (sinds juli vervolgrecepten/-ZN 
verklaringen via huisarts) 

• Pilot AF-ketenzorg in de huisartspraktijk (J van 
Soest, Nijverdal) 

• RTA voorziet hier (nog) niet in 



Bloedingen 

Lichte tot milde bloeding - geen spoed:  
• 1. lokale hemostase maatregel toepassen  
• 2. hechten indien nodig  
• 3. patiënt gaat pas weg als bloeding gestopt is  
• 4. overleg met ziekenhuis en patiënt insturen als bloeding niet stopt  
• 5. goede afspraken maken in geval van nabloeding  
• 6. Indien bloedingsrisico geweken: normale dosis NOAC hervatten  

 
Ernstige bloedingen - spoed  
• (alle zichtbare bloedingen gepaard gaande met een systolische 

hypotensie bloeddruk ≤ 90 mmHg):  
• 1. overleg met ziekenhuis  
• 2. patiënt insturen  

 
NB antidotum Dabigatran (Pradaxa:  idarucizumab)* 

 
*N Engl J Med. 2015 Aug 6;373(6):511-20 
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