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Dit nummer van Hart & Slagaders is gewijd aan voorkamerfibrillatie (VKF) 
of boezemfibrillatie. Dat is een hartritmestoornis die tot uiting komt door 
volstrekt onregelmatige hartslagen die als hinderlijk kunnen worden ervaren 
(hartkloppingen) maar in een kwart tot een derde van de gevallen niet door 
de patiënt worden opgemerkt. Screening is dan ook een noodzaak, vooral 
als er sprake is van bevorderlijke factoren voor dit soort ritmestoornissen. 
Leeftijd komt daarbij op de eerste plaats, VKF komt immers met het ouder 
worden almaar meer voor; de aandoening kan zich echter ook voordoen bij 
jongere mensen die aan sport doen. Andere risicofactoren zijn het bestaan 
van hartafwijkingen (kleppen, kransslagaders), maar ook hoge bloeddruk, 
zwaarlijvigheid, slaapapneu, hyperthyroïdie, overmatig alcoholgebruik, enz.

De mechanismen achter het ontstaan van VKF zijn nog niet helemaal 
opgehelderd, maar het lijkt verband te houden met het bestaan van centra 
van elektrische overprikkeling ("ectopische haarden") rond de opening van de 
longaders die in de linker voorkamer uitkomen en, secundair, een elektrische 
desorganisatie van de voorkamers, gevolgd door onregelmatige overdracht 
naar de hartkamers.

VKF vormt op zich geen onmiddellijk levensbedreigend risico (in tegenstelling 
tot  ventrikelfibrillatie). Het grote gevaar is echter de vorming van klonters 
in de voorkamer, die zich kunnen verplaatsen naar de slagaders, vooral de 
hersenslagaders. Zo kan zich een cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte 
voordoen, een risico dat bij alle VKF-types (paroxysmaal, persisterend of 
permanent) bestaat. Daarom is bij de meeste patiënten een behandeling met 
antistollingsmiddelen noodzakelijk.

De modaliteiten voor deze behandeling zijn duidelijke gecodeerd voor indicaties 
en contra-indicaties. De komst van  nieuwe orale antistollingsmiddelen maken 
het voor patiënten en hun behandelende artsen een stuk makkelijker doordat 
regelmatige controle van de stolling via bloedafname niet meer nodig is, zoals 
het geval was met vitamine K-antagonisten (Sintrom, cumarine). Is er sprake 
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van een contra-indicatie voor antistollingsmiddelen, 
dan kan men via een prik in de lies een sluiting 
van het linker hartoortje (plaats waar klonters zich 
meestal vormen) uitvoeren.

Zodra met de antistollingsbehandeling begonnen is, 
rijst de vraag naar het behandelen van de ritmestoornis 
zelf en de keuze tussen controle van de hartslag en de 
herstelling van het normale sinusritme. De ene optie 
is niet beter dan de andere wat levensverwachting 
betreft, maar men zal de voorkeur geven aan de 
terugkeer naar en het handhaven van het sinusritme 
om te vermijden dat het VKF zich bestendigt na het 
elektrisch remodelleren van de voorkamers.

De hartslag onder controle houden gebeurt met 
hartslagvertragende geneesmiddelen. Die worden 
doorgaans goed verdragen maar zijn te vermijden 
bij VKF die van zichzelf al langzaam is of wanneer 
er sprake is van geleidingsproblemen tussen boezem 
en kamer. Het doel van de behandeling is tot een 
voldoende vertraagde hartslag te komen om het 
gevoel van hartkloppingen weg te nemen en te 
vermijden dat de ziekte evolueert tot uitputting van 
de pompfunctie van het hart.

De herstelling van het sinusritme kan verwezenlijkt 
worden met een elektrische ingreep (elektrische 
cardioversie door uitwendige elektrische schok) of 
met geneesmiddelen (antiaritmica).

Elektrische cardioversie vergt bijkomende 
onderzoeken (echocardiogram) en wordt uitgevoerd 
door het toedienen van een elektrische schok op de 
borstkas onder een korte algemene verdoving en 
vergt een kort verblijf in het ziekenhuis.

Antiaritmica behoren hoofdzakelijk tot twee 
categorieën. Ze kunnen doeltreffend blijken maar 
bijwerkingen zijn mogelijk. Voor het merendeel van 
de tijd is dit de behandeling waaraan het eerst wordt 
gedacht. 

Blijft succes uit, dan kunnen we nu ook een beroep 
doen op  ablatie van de ectopische haarden rond de 
opening van de longaders. Dat vereist een ingreep 
door hartkatheterisatie en met volledige anesthesie. 
Deze ablatietechnieken bestaan erin dat men de 
zones die ectopische haarden opwekken vernietigt 
door toediening van een radiofrequentie (elektrische 
energie) of koude (cryotherapie). Het onmiddellijke 
succes daarvan is in goed getrainde centra zo 
groot (rond 90%) dat sommigen overwegen er een 
eerstelijnsbehandeling van te maken, bijvoorbeeld 
bij jongere mensen, zonder al te hoog gevaar 
voor recidief. Is er toch sprake van recidief, dan 
bespreekt men de keuze tussen behandeling met 
geneesmiddelen en een nieuwe ablatiepoging.

Besluit: VKF is de meest voorkomende 
hartritmestoornis en ze komt vaker voor naarmate 
men ouder wordt. Door de vergrijzing van de bevolking 
wordt dat dus een volksgezondheidsprobleem. De 
aandoening kan ontdekt worden door naar het hart te 
luisteren en door de polsslag te voelen, maar voor de 
formele diagnose is een elektrocardiogram vereist. Er 
bestaan allerlei hulpmiddelen waarmee men zelf aan 
opsporing kan doen (draagbare monitor, horloge met 
netverbinding) maar de aanpak daarna vergt overleg 
tussen de patiënt en diens artsen over de keuze van 
de best mogelijke behandeling en het bestrijden van 
bevorderlijke factoren. Deze uiteenlopende aspecten 
komen aan bod in dit nummer van ons kwartaalblad

PROF. EM. CHRISTIAN BROHET

definitie

VOORKAMERFIBRILLATIE: 

DEFINITIE EN VOORNAAMSTE KENMERKEN

Voorkamerfibrillatie (VKF) is een hartritmestoornis 
die wordt gekenmerkt door een doorgaans snelle en 
volkomen onregelmatige polsslag gedurende langere 
of minder lange periodes. Naast voorkamerfibrillatie 
spreekt men in het Nederlands ook van 
atriumfibrilleren, boezemfibrillatie of atriale fibrillatie, 
wat dan eigenlijk een leenvertaling uit het Engels is 
("atrial fibrillation"). De aandoening betreft dan ook 
de atria (enkelvoud atrium), de (hart)boezems, ook 
wel voorkamers of hartoortjes genoemd. Die termen 

verwijzen allemaal naar de twee bovenste holten van 
de hartspier, waarvan het bloed terechtkomt in de 
daaronder liggende hartkamers, die het vervolgens 
naar de verschillende organen pompen.

In de jongste aanbevelingen van de European Society 
of Cardiology werd de classificatie van VKF herzien1. 
VKF kan van korte duur zijn, niet langer dan een paar 
minuten of enkele uren, en spontaan stoppen of na 
een behandeling (elektrisch of met geneesmiddelen); 
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dan spreekt men van "paroxysmaal" VKF. Duurt 
het langer dan zeven dagen, dan gaat het om 
"persisterend" VKF. Als VKF langer aanhoudt dan een 
jaar, zal men spreken van "verlengde persistentie", 
terwijl de term "permanent" VKF voorbehouden is 
voor een VKF dat geaccepteerd wordt zonder dat 
er nog pogingen worden gedaan om het normale 
sinusritme te herstellen, in overleg tussen de patiënt 
en de arts.

Deze hartritmestoornis was al in de oudheid bekend 
("pulsus irregularis perpetuus") en het is dan ook 
de tachyaritmie (d.w.z. een ritmestoornis met 
snelle en onregelmatige hartslag) die het meest 
voorkomt. In de algemene bevolking gaat het om 
1%, maar met de leeftijd neemt dat percentage fors 
toe: tot 8 à 10% onder de 80-plussers – een soort 
"vergrijzingssymptoom" van het hart als het ware! 
Iemand van 40 jaar heeft 25% risico ooit in zijn leven 
aan VKF te zullen lijden…

Voorkamerfibrillatie is een heus 
volksgezondheidsprobleem. De voornaamste 
verwikkelingen zijn immers het gevaar voor trombo-
embolie (meer bepaald een cerebrovasculair 
accident) en het efficiëntieverlies van de hartpomp 
(progressie naar hartfalen).

Welk fysiopathologisch mechanisme is bij VKF aan 
het werk?

In normale toestand wordt de hartspier geactiveerd 
– met andere woorden: gestimuleerd om zich 
samen te trekken en het bloed dat ze bevat weg te 
pompen – door een elektrische impuls die ontstaat 

aan de bovenkant van de rechter hartboezem. Die 
plek noemt men de "sinusknoop". Van daar trekt de 
elektrische activering naar de twee hartboezems, 
ze gaat verder tot aan de verbinding tussen de 
boezems en de kamers (de "auriculo-ventriculaire 
knoop" en van daar doorheen de twee hartkamers. 
Deze opeenvolging is het kenmerk van het normale 
hartritme, dat men "sinusritme" noemt. Op een 
elektrocardiogram (ECG) is deze activering van de 
hartboezems vanuit de sinusknoop te zien als een 
opwaarts golfje, de zogeheten "P-golf". Het sinusritme 
is doorgaans regelmatig, met een frequentie van 60-
100 hartslagen per minuut (BPM) in rust.

Bij VKF doet die opeenvolging van elektrische 
impulsen zich niet meer voor. In de plaats komt een 
reeks kleine, ongeordende elektrische impulsen 
vanuit de linker hartboezem. Die volgen elkaar 
zeer snel op, tussen 400 en 600 per minuut. Bij 
zo'n frequentie kunnen niet alle impulsen naar de 
hartkamers overgedragen worden, want de auriculo-
ventriculaire knoop speelt een filterende rol. Hij laat, 
willekeurig, slechts een deel van de impulsen door. 
Het gevolg is een onregelmatig ventriculair ritme, 
tussen 80 en 180 BPM, gemiddeld doorgaans rond 
de 150 BPM. Op een ECG is de diagnose makkelijk 
te bevestigen: er is geen sinusale P-golf, soms zijn er 
kleine trillingen in de basislijn en de ruimten tussen 
de ventriculaire complexen zijn onregelmatig (fig.1). 
Als dit patroon langer dan 30 seconden duurt op 
een eenmalige strook (bij monitoring) of zichtbaar 
is over het totale ecg-tracé van 12 derivaties, is de 
diagnose VKF formeel.

Links bovenaan: voortplanting van de elektrische impulsvanaf de 
sinusknoop. Onderaan vertoont het ECG een regelmatig ventriculair 

ritme, beginnend met een P-golf.

Rechts bovenaan: voorkamerfibrillatie gekenmerkt door snelle en 
ongeordende impulsen van de hartboezems, onregelmatig doorge-
geven aan de hartkamers. Onderaan: geen P-golf, kleine trillingen 

van de basislijn (fibrillatiegolven) en onregelmatige ruimten tussen 
de ventriculaire complexen.

NORMAAL VKF
LINKER 

VOORKAMER

RECHTER 
VOORKAMER

SINUSKNOOP DIE 
HET HARTRITME 

BEPAALT

AV KNOOP
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Een gevolg van die ritmestoornis is dat de 
hartboezems zich minder samentrekken, terwijl 
door die samentrekking normaal al het bloed uit 
de hartboezems naar de hartkamers gaat, net voor 
die zich op hun beurt samentrekken. Het bloed 
heeft daardoor de neiging te stagneren in die 
boezems (vooral in een uitstulping van de linker 
hartboezem, het "linker hartoortje") en zo kunnen 
zich daar klonters ("thrombi") vormen. Die kunnen 
in de linker hartkamer terechtkomen en via de 
aorta in verschillende slagaders ("embolie"). Het 
vaakst komt zo'n "trombo-embolie" voor in een 
hersenslagader en dan hebben we het over een 
ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) – de 
meest gevreesde verwikkeling van VKF (fig.2). 

    

                         

Ten minste 1 CVA op 5 is het gevolg van VKF en 
men meent dat het CVA-risico verviervoudigd of 
vervijfvoudigd wordt door VKF.

Een ander gevolg van de ritmestoornis is dat de 
pompfunctie van het hart aan efficiëntie verliest. Het 
gevaar bestaat dat dit evolueert tot hartfalen en een 
hogere sterfte, vooral indien het VKF gepaard gaat 
met nog een andere hartkwaal.

Zijn er factoren die het ontstaan van VKF in de hand 
werken?

Naast de leeftijd kunnen meerdere factoren, zowel 
binnen als buiten het hart, het ontstaan van VKF 
in de hand werken. Hartgebonden factoren zijn 
onder meer afwijkingen aan de kleppen (vooral 
vernauwing van de mitralisklep tussen de linker 
hartboezem en linker hartkamer), afwijkingen van 
de hartspier (cardiomyopathieën), een recente 
heelkundige ingreep aan het hart, hoge bloeddruk, 
kransslagaderlijden, enz. Factoren die niet gerelateerd 
zijn aan het hart zijn onder meer hyperthyroïdie, 

zwaarlijvigheid en diabetes, slaapapneu, chronische 
obstructieve bronchopneumopathie, longembolie, 
chronische nieraandoening, infectie met koorts, 
overmatig alcoholgebruik. Het dient nochtans 
vermeld te worden dat VKF zich ook zonder al 
die risicofactoren kan voordoen, bij iemand die 
ogenschijnlijk kerngezond is. We hebben het dan 
over zogeheten "idiopathisch VKF". Er zijn zelfs 
VKF-episodes vastgesteld bij jonge mensen, meer 
bepaald bij mensen die intensief aan sport doen.

Is VKF makkelijk vast te stellen? Hoe spoort men 
VKF op?

Vaak is de patiënt zich van de ritmestoornis 
bewust door krachtige, onregelmatige en 
hinderlijke hartkloppingen in de borstkas, 
ademhalingsmoeilijkheden (dyspneu bij inspanning), 
duizeligheid, een vermoeid gevoel. Maar VKF kan net 
zo goed bestaan zonder enig symptoom: de patiënt 
is er zich niet van bewust en leidt een normaal leven! 
Ongeveer een kwart tot een derde van de patiënten 
voelt niets van hun VKF. Zowat de helft van de 
ischemische CVA's die het gevolg zijn van VKF, doen 
zich voor bij patiënten bij wie de diagnose VKF niet 
was gesteld! 

De arts stelt de diagnose door de polsslag te 
voelen, naar het hart te luisteren en vooral een 
ECG te nemen waarop de aanwezigheid van VKF 
te zien is. Gaat het evenwel om een voorbijgaande 
ritmestoornis (paroxysmaal VKF), dan zal men zijn 
toevlucht moeten nemen tot andere methodes, 
zoals een continue registratie van het ECG ("Holter") 
gedurende 24 uur of langer, of permanent registreren 
via een miniatuurtoestel onder de huid. Er zijn steeds 
meer draagbare registratietoestelletjes  te verkrijgen 
die men op de huid aanbrengt of in de vorm van een 
smartwatch, die kan men zelf gebruiken voordat men 
de diagnose laat bevestigen door een arts.

Hoe wordt VKF behandeld?

De belangrijkste voorzorg is vermijden dat zich 
een trombo-embolie voordoet, dit kan door  
risicopatiënten een antistollingsbehandeling te 
geven. Er bestaat een score om op te sporen welke 
patiënten zo'n behandeling vereisen. Gaat het om VKF 
bij iemand met een aandoening aan de hartkleppen, 
dan gebruikt men een antistollingsmiddel van het 
type anti-vitamine K. Heeft de VKF-patiënt geen 
klepaandoening, dan gaat de voorkeur momenteel 
naar de nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC).

Het is mogelijk de symptomen van hinderlijke 
hartkloppingen te verminderen door het hartritme 
te vertragen met de juiste geneesmiddelen, die 
doorgaans goed worden verdragen. Ideaal is nog 
altijd dat het sinusritme hersteld kan worden. 
Daartoe gebruikt men antiaritmica van verschillende 

Figuur 2. CVA (cerebrovasculair accident) door 
verplaatsing van een bloedklonter vanuit het hart naar de 

hersenen bij voorkamerfibrillatie. cv risicofactor

WIE LOOPT RISICO OP HET KRIJGEN VAN 
VOORKAMERFIBRILLATIE?

 OPSPORING, SCREENING, ALGEMENE AANPAK
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therapeutische klassen, die veelal doeltreffend zijn 
maar bijwerkingen kunnen veroorzaken.

Er zijn ook behandelingen zonder geneesmiddelen, 
zoals elektrische cardioversie (uitwendige 
elektrische schok) en ablatietechnieken met warmte 
(radiofrequentie) of koude (cryoablatie). Bedoeling 
daarbij is het wegnemen van de haarden die de 
ritmestoornissen veroorzaken (door extrasystolen 
die VKF op gang brengen te veroorzaken); die 
bevinden zich veelal rond de plaats waar de 
longaders uitkomen in de linker hartboezem. 
Wanneer antistollingsmiddelen niet aangewezen zijn, 
kan via hartkatheterisatie een soort plug aangebracht 
worden om het linker hartoortje, waar zich makkelijk 
bloedklonters vormen, te sluiten.

Leven met VKF

Hebt u nooit eerder dergelijke klachten gehad, dan 
zal uw arts een volledig hartonderzoek voorstellen: 
ECG in rust, ECG bij inspanning, echocardiogram, om 
eventuele afwijkingen (aan kleppen, kransslagaders, 
hartkamerfunctie) op te sporen die het ontstaan van 
de ritmestoornis kunnen verklaren.

U begrijpt dat VKF meestal betekent dat u een 
antistollingsmiddel (bloedverdunner) moet nemen; 
dat moet nauwgezet gebeuren, met inachtneming 
van de adviezen van uw behandelend arts of 
cardioloog. U moet goed letten op eventuele 
bloedingen (bloedneus, bloedend tandvlees, bloed 

in de stoelgang) en indien nodig de dosering van het 
middel laten aanpassen.

U moet ook aan uw levensstijl werken: stoppen 
met roken, minder of geen alcohol meer drinken, 
overgewicht bestrijden, hoge bloeddruk en 
slaapapneu behandelen.

Gaat het om een permanent VKF dat niet reageert 
op de pogingen om het sinusritme te herstellen, 
dan wordt dit VKF doorgaans goed verdragen. 
Een degelijke antistollingsbehandeling behoedt de 
meeste patiënten dan voor een trombo-embolie en 
ze leiden dan jarenlang een nagenoeg normaal leven.

1. Hindricks et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and 

management of atrial fibrillation developed in collaboration 

with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery. 

Eur. Heart J. (25020) 42, 373-498.

cv risicofactor

WIE LOOPT RISICO OP HET KRIJGEN VAN 
VOORKAMERFIBRILLATIE?

 OPSPORING, SCREENING, ALGEMENE AANPAK

PROF. EM. JEAN-LUC VANDENBOSSCHE, ULB

1.  Inleiding

Dat voorkamerfibrillatie (VKF) steeds vaker 
voorkomt is uiteraard geen toeval maar weerspiegelt 
de toename van een hele reeks factoren 
(zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk, diabetes…). 
Het gemeenschappelijke daaraan is dat het om 
ontregelingen van de stofwisseling gaat die verband 
houden met het gebrek aan beweging in de westerse 
wereld.

2. Waarom komt VKF voor en hoe gebeurt dat?

Een groot aantal aandoeningen (opgenomen in de 

tabel hieronder, op basis van de aanbevelingen van 

de European Society of Cardiology met betrekking 

tot VKF, gepubliceerd in 2020) zijn factoren die 

de ontwikkeling van VKF in de hand werken.  
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Veel van die factoren houden rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband met onze manier van 
leven. Dit artikel is bedoeld om het hele proces te 
beschrijven en preventiemethoden voor te stellen.

Deze ontregelingen van de stofwisselingen stimuleren 
de geactiveerde vetcellen tot het aanmaken van 
atherogene en inflammatoire factoren, die de groei 
van fibrose in de hartwand en de vaatwanden 
stimuleren. Vooral vetcellen op het oppervlak van het 
hart (epicardiaal vet, dat zeer vaak en overvloedig 
voorkomt bij zwaarlijvigheid) zouden een bijzonder 
rampzalige rol spelen.

De fibrose dringt in de hartcellen door en verhindert 
de fysisch-chemische communicatie tussen de 
hartcellen. Ook de capaciteit om elektrische stromen 
homogeen door te geven heeft daaronder te lijden. 
Zo ontstaan zones die op een niet-homogene manier 
geactiveerd worden en dat werkt een soort kleine 
"kortsluitingen" in de hand die bevorderlijk zijn voor 
ritmestoornissen. 

Ook is het zo dat dit onstabiel elektrisch substraat 
de hardnekkigheid van ritmestoornissen bevordert 
waarvan de bron in ectopische haarden te vinden is, 
bij de verbinding tussen de longaders en de linker 
hartboezem. De "ablatietechniek" (gedetailleerd 
beschreven in het artikel van dr. S. Knecht in 
dit nummer) is een manier om deze verbinding 
elektrisch te isoleren en is doeltreffend gebleken om 
te vermijden dat ectopische instroom dit instabielere 
gebied binnendringt. Deze techniek kan op lange 
termijn des te doeltreffender zijn naarmate dat 
substraat stabieler is zoals bijvoorbeeld bij jongere 
mensen, of  wanneer de VKF recent gestart  is. De 
fibrillatie zet immers een vicieuze cirkel in werking: de 
verwijding als gevolg van een minder goede lediging 
doordat de samentrekking niet meer zo doeltreffend 

is, veroorzaakt binnen de wand spanningen die de 
elektrische instabiliteit erger maken.

VKF is met andere woorden een soort merker, een 
getuige van de jarenlange toename van deze fibrose, 
die op haar beurt in de hand wordt gewerkt door 
jarenlange blootstelling aan de reeds vermelde 
nadelige factoren. Het gaat in werkelijkheid om 
een heuse aandoening van de hartboezemwand: 
"atrio(cardio)myopathie". Dat concept is onlangs 
gepresenteerd door onderzoekers van de European 
Society of Cardiology1 en wordt beschreven als 
gelijkaardig en parallel aan wat zich voordoet in de 
hartkamerwand. Ook die wordt immers stijver, verliest 
een deel van zijn elasticiteit en van zijn vermogen om 
na een samentrekking snel weer te ontspannen zodat 
hartfalen met behouden pompfunctie ontstaat.

Dat verklaart waarom louter het wegnemen van de 
VKF, met geneesmiddelen of door ablatietechnieken, 
weinig of niets oplevert wat verlengde levensduur 
betreft indien de negatieve factoren niet met kracht 
worden bestreden. Het wegnemen van de fibrillatie 
verbetert wel de levenskwaliteit aanzienlijk. Daardoor 
verdwijnen immers de hinderlijke hartkloppingen, 
verbetert het hartdebiet door de regularisering en de 
vertraging van het hartritme, wat op zijn beurt voor 
een beter rendement van de "hartpomp" zorgt. Het 
remt eveneens het onomkeerbare verwijdingsproces 
van de hartboezems af, dat er anders uiteindelijk 
toe leidt dat de mitralisklep en de tricuspidalisklep 
verslappen en open gaan staan, wat tekenen van 
verstopping van de longader en de perifere ader 
veroorzaakt.

3. Belang van preventie

Zoals bekend hamert de Belgische Cardiologische 
Liga op preventie. Het lijkt ons dan ook primordiaal 

Voorkamer-
fibrillatie

Kaukasische 
etnische afkomst
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geslacht

Genetisch
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te voorkomen dat deze fibrose kan optreden 
en dus moeten we de onderliggende oorzaken 
ervan aanpakken: de algemene cardiovasculaire 
risicofactoren die al sinds jaar en dag bekend 
zijn, al belet dat niet dat sommige ervan nog 
duidelijk toenemen – gebrek aan beweging, 
zwaarlijvigheid, diabetes type 2, hoge bloeddruk 
door vaatwandstijfheid, obstructieve slaapapneu. 

In tegenstelling tot de andere factoren wordt vaak niet 
aan slaapapneu gedacht omdat de slaap nu eenmaal 
onvoldoende onderzocht is. Maar slaapapneu kan 
zeer vaak optreden en de daling van het zuurstofpeil 
in het bloed waarmee dat telkens gepaard gaat, 
brengt een alarm op gang in de vorm van adrenaline 
en andere hormonen die het ademhalingscentrum 
gaan prikkelen. Tegelijk heeft dat soort alarm een 
ongunstig effect op hart en bloedvaten doordat 
het hoge bloeddruk en ritmestoornissen in de hand 
werkt. Aan slaapapneu kan men denken wanneer 
men overdag slaperig is, wanneer iemand met 
overgewicht niet genoeg kan recupereren omdat zijn 
slaap door apneu wordt onderbroken. Apneu kan 
vaak worden vastgesteld door de partner, terwijl de 
betrokkene zelf zich er niet van bewust is. Formeel 
kan apneu worden bevestigd door polysomnografie. 
Er kan vooral veel aan gedaan worden door gebruik 
te maken van een CPAP. Dat is een toestelletje dat 
via een maskertje lucht in de luchtwegen blaast.

Idealiter moet die preventie zo vroeg mogelijk 
gebeuren, maar beeldvormingstechnieken en 
klinisch-biologische technieken met dosering van 
merkers maken het momenteel mogelijk preklinische 
vormen van deze atrio-(cardio)myopathie aan te 
tonen. Er zijn dan nog helemaal geen symptomen 
maar dat maakt preventiemaatregelen niet minder 
dwingend.

Dit artikel beschrijft de algemene preventie van 
VKF en vroegtijdige opsporing zodat de evolutie 
kan afgeblokt worden en verwikkelingen vermeden 
kunnen worden.

4. Strategie voor het opsporen van VKF: screening 
van de mensen die het grootste risico lopen

De hier beschreven vorm van VKF komt het meest 
voor. Hij doet zich meestal voor na zeventig jaar en 
in het bijzonder bij tachtigers.

Het gaat om een heel relevante vraag omdat VKF 
zich niet altijd manifesteert door symptomen. 
Waarschijnlijk wordt een kwart van de mensen die 
aan VKF lijden geen enkel symptoom gewaar. Toch 
kan dit fibrilleren ernstige risico's inhouden, namelijk 
de vorming van bloedklonters in de holte van de 
hartboezem en meer bepaald in een uitstulping ervan 
(auriculum genaamd) waar het bloed kan stilstaan. 
Die klonters kunnen los geraken en stukken ervan 
kunnen dan via de bloedsomloop terechtkomen in 
kleine slagaders, die daardoor verstopt raken. Gaat 
het daarbij om een hersenslagader, dan spreken we 
van een CVA of beroerte. Anderzijds kan fibrilleren, 
op een eerder geniepige wijze, het hart uitputten 
en de min of meer onomkeerbare verwijding ervan 
veroorzaken.

Aangezien VKF niet van bij het begin permanent is 
maar zich met tussenpozen en soms gedurende heel 
korte tijd kan voordoen, zou zelfs massale screening 
met een jaarlijks ECG niet volstaan. Zo'n ECG kan 
immers afgenomen worden terwijl het fibrilleren zich 
niet voordoet. Het lijkt dan ook opportuner gericht 
te screenen bij mensen die meer risico vertonen, 
mensen die ouder zijn dan zeventig jaar.

Uit een analyse van heel recente literatuur blijkt 
dat massaal ongericht screenen vanaf 50 jaar niet 
aanbevolen is (gepubliceerd door de US Preventive 
Services Task Force.)

Mensen die een groot risico lopen zijn mensen die 
hoge waarden vertonen voor klinische scores, die zijn 
samengesteld uit meerdere klinische risicofactoren. 
Voorbeelden zijn CHARGE-AF (score die men 
verkrijgt door een reeks klinische gegevens tegenover 
elkaar af te wegen: leeftijd, gewicht, lichaamslengte, 
systolische en diastolische bloeddruk, actief roken, 
behandelde hoge bloeddruk, diabetes, hartfalen, 
reeds een infarct gehad) en de score CHA2DS2-
VASC: hartfalen, hoge bloeddruk, leeftijd >65 jaar, 
leeftijd >75 jaar (= 2 punten), CVA (=2 punten), 
vaataandoening, vrouw zijn. De tweede score haalt 
er minder goed dan de eerste de mensen uit bij wie 
het risico dat ze fibrillatie ontwikkelen hoog is, maar 
blijft essentieel om uit te maken hoe hoog het risico 
van een trombo-embolie is en te beslissen over een 
behandeling met een antistollingsmiddel.
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Recent is een combinatie van de klinische score 
CHARGE-AF met een ECG-index die men verkrijgt 
door het  gebruik van artificiële intelligentie  (ECG-
AI), waardoor wijzigingen gemeten worden die 
het menselijk oog niet kan waarnemen, nog beter 
gebleken. Mensen die voor deze combinatie hoog 
scoren, vertonen op vijf jaar een risico van 20% dat 
ze VKF ontwikkelen2

5. Screening met nieuwe technieken bij mensen met 
een hoog risico

Zodra die mensen met een hoog risico bekend zijn, 
kan op verschillende manieren aan systematische 
screening gedaan worden, nieuwe geconnecteerde 
technieken (smartphones en trackers die als een 
horloge gedragen worden) zullen die opsporing 
in de zeer nabije toekomst beslist verbeteren. 
Systematische controle van het ritme, twee keer per 
dag gedurende een minuut, zou overwogen kunnen 
worden. Zo kan men hopen dat, zodra een aanval 
van VKF zich voordoet, alarmsignalen de betrokkene 
zullen laten weten dat hij onmiddellijk contact moet 
opnemen met zijn huisarts en cardioloog voor verdere 
diagnose en voor een aangewezen behandeling. De 
studie STROKESTOP heeft een daling van het aantal 
beroertes aangetoond bij bejaarde mensen met een 
hoog risico, door antistollingsmiddelen toe te dienen 
aan diegenen met een positieve analoge screening3.

6. Officiële aanbevelingen in 2022

De European Society of Cardiology adviseert 
momenteel dat artsen bij elk medisch contact via de 
polsslag of met een ECG op zoek gaan naar fibrillatie 
bij iedereen die ouder is dan 65. Dat is wat men 
dan "opportunistische screening" noemt. Een meer 
systematische opsporing zou overwogen moeten 
worden na 75 jaar of bij mensen met een hoog risico 
op een beroerte, bijvoorbeeld bij mensen met een 
hoge CHA2DS2VASC (>=2). Die aanpak zou kunnen 
evolueren tot een meer systematische opsporing 
met behulp van geconnecteerde toestellen indien 
wetenschappelijk onderzoek het nut daarvan 
bevestigt.

7. Besluit

Al staat het nog niet vast dat opsporing echt heilzaam 

is, toch leidt het geen twijfel dat een globale aanpak 

essentieel blijft, door de thans bekende risicofactoren 

te bestrijden. Het gaat bij deze aanpak om niets 

anders dan algemene cardiovasculaire preventie. 

Die begint met maatregelen i.v.m. gezond leven, 

zoals gezonde voeding en regelmatig en voldoende 

bewegen, weinig alcohol. Daarna volgt eventueel het 

gebruik van moderne bloeddrukverlagers, middelen 

tegen diabetes en hypercholesterolemie. Bij die 

geneesmiddelen zullen hoogstwaarschijnlijk nieuwe 

moleculen komen waarmee men iets kan doen aan 

de fibrose- en ontstekingsprocessen die in het begin 

van dit artikel aan bod kwamen. 

Het is niet uitgesloten te mogen denken dat deze 

aandoening, die tot voor kort als iets onafwendbaars 

werd beschouwd vanaf zeventig jaar, sterk gaat 

afnemen of voor veel potentiële slachtoffers 

zelfs compleet verdwijnt, althans wanneer zij de 

cardiovasculaire preventiemaatregelen naleven.

Toch kan men niet anders dan vaststellen dat 

zwaarlijvigheid, diabetes en hoge bloeddruk nog 

terreinwinst boeken, wat individuele en collectieve 

preventiemaatregelen des te dwingender maakt.

1. Atrial disease and heart failure: the common soil hypothesis 
proposed by the Heart Failure 
Association of the European Society of Cardiology. European 
Heart Journal (2021) 00, 1–5

2. ECG-Based Deep Learning and Clinical Risk Factors to Predict 
Atrial Fibrillation.  
Circulation. 2022;145:122–133

3. Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation 
(STROKESTOP): a multicentre, parallel group, 
unmasked,randomised controlled trial. The Lancet. 2021; 398: 
1461-1540.
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Meer info op onze website

echo's van de Liga

‘

Dat was de boodschap van de Belgische 
Cardiologische Liga ter gelegenheid van Valentijn. 
Het feest van de liefde is een goede reden om even 
stil te staan bij de gezondheid van ons hart en dat 
van anderen. 

Maar hoe dragen we zorg voor ons hart?

Volgens cardiologen is een gezonde levensstijl 
toepassen gemakkelijker als men het samen doet!

Bekommernis tonen voor onze naasten betekent dat 
we onze manier van leven aanpassen om zo lang, 
zo gezond en zo fit mogelijk met hen samen te zijn. 
Zorg dragen voor hen en tijd maken  om samen fijne 
dingen te doen die goed zijn voor de gezondheid van 
lichaam, hart en geest.

Volgens het wetenschappelijk comité van de 

Belgische Cardiologische Liga bestaan er tal van 
manieren om zorg te dragen voor geliefde harten:

• Als u rookt, doe dat dan niet in de nabijheid van 
uw naasten, om hun longen niet te schaden. 
Rookt iemand die u dierbaar is, waarom zou u 
het onderwerp dan niet aankaarten en hem of 
haar helpen met stoppen?

• Gezonde gerechtjes bereiden voor het hele 
gezin is een manier om te bewegen tijdens de 
voorbereiding en vervolgens van een gezonde 
maaltijd te genieten: 100% in orde voor de 
gezondheid van hart en bloedvaten!

• Een luisterend oor zijn voor mensen van wie 
men houdt kan hun dagelijkse stress helpen 
verminderen en dat is heilzaam voor de 
gezondheid van hart, lichaam en geest.

• Een opleiding ‘eerste hulp’ geeft u op een 
dag misschien de moed en de mogelijkheid 
om iemand te redden die u dierbaar is. Dat is 
een heel mooie blijk van liefde. Niets doen is 
gevaarlijker dan een poging tot reanimeren… 
Volg een opleiding!

• En uiteraard moet u waakzaam zijn voor 
lichamelijke signalen bij uw geliefde en hem of 
haar aanraden een cardioloog te raadplegen 
zodra er sprake is van abnormale symptomen 
(dyspnoe, kortademigheid, hartkloppingen, 
extreme vermoeidheid).

"ZORG VOOR HET HART WAAR U VAN HOUDT"

PLEASE STAND UP & MOVE

UNE CAMPAGNE DE LA LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE
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Gebrek aan lichaamsbeweging is één van de vier 

meest dodelijke risicofactoren wereldwijd. 

Daarom lanceren wij de vierde editie van onze 

Please Stand Up & Move-campagne. Het is tijd om te 

bewegen en samen te vechten tegen een sedentaire 

levensstijl!

Met de Belgische Cardiologische Liga is gezondheid 

helemaal gratis. Bereidt u voor om van 25 april tot 6 

mei uit uw stoel te komen en mee te bewegen.
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GEEN PATIËNTENVERENIGING IN UW BUURT? 
VIND HIER ONZE TOOLKIT EN RICHT ER ZELF EEN OP!

Waarom een vereniging voor hartpatiënten 
oprichten? 

De Belgische Cardiologische Liga vindt het heel 

belangrijk dat hartpatiënten ook na een opname, 

behandeling of revalidatie hun activiteiten kunnen 

verderzetten.  Sport beoefenen met andere 

hartpatiënten en elkaar steunen is bijzonder belangrijk 

voor het fysieke en psychologische genezingsproces 

en voor het voorkomen van een tweede (of derde) 

hartaandoening.  

Het doel van de vereniging is in de eerste plaats het 

organiseren van sportactiviteiten aangepast aan de 

behoeften en mogelijkheden van hartpatiënten, het 

verbetert hun fysieke én mentale gezondheid.

De mogelijkheid om ervaringen te delen met 
lotgenoten  creëert  een gevoel van verbondenheid 
en geeft steun aan patiënten en hun naasten.

Deze toolkit is alleen nuttig indien er nog geen 
verening voor hartpatiënten bestaat in uw regio

• Volg de link naar de lijst van bestaande verenigingen  
https://liguecardioliga.be/hartclubs/).

• Volg de link  naar de toolkit  
https://liguecardioliga.be/oprichten-een-
vereniging-voor-hartpatienten/

Slachtoffers van hart- en vaatziekten vertellen 
hun levensverhaal. Een arts geeft de nodige 
wetenschappelijke achtergrondinformatie.

Hoe zag het leven van deze mensen eruit voor de 
ziekte? Hoe gaan ze nu verder? Wat is de impact 
van hun ziekte op het leven van hun partners en de 
omgeving?

Deze vragen worden steeds op een eigen manier 
beantwoord. Ieder verhaal is verschillend, maar 
steeds even boeiend.

PODCAST VAN DE LIGA "DIT MOET VAN MIJN HART"

Wilt u ook uw verhaal vertellen? 
Aarzel dan niet om contact met 

ons op te nemen via volgend 
e-mail adres:

info@liguecardioliga.be
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vereniging aan het woord

CATO, EEN VERENIGING MET EEN HART 
VOOR ZIJN LEDEN

CATO VZW

www.vzwcato.be

Noordlaan 34

9200 Dendermonde

Bent u op zoek naar een 
patiëntenvereniging in uw 

streek?

Bezoek dan onze website: 
www.liguecardioliga.be, 
tabblad "Leven met" - 

Hartclubs.

“40 jaar geleden namen enkele (ex)patiënten 
met hart- en/of vaatziekten het initiatief om een 
‘patiëntenvereniging’ op te richten. In de jaren 
tachtig was dat zeker geen evidentie, want van 
patiëntenrechten en het verdedigen ervan was er 
nog weinig sprake”, blikt voorzitster Reinhilde Van 
Hoyweghen terug. “Ook bleven patiënten na een 
ziekte of ingreep vaak geïsoleerd achter. De sterksten, 
zowel op lichamelijk als mentaal vlak, vonden snel 
weer hun draai, maar anderen bleven al te dikwijls 
verweesd achter. Tijd dus om voor hartpatiënten een 
vereniging op poten te zetten.”

De oprichting van de vzw Cato is vrij vlot verlopen. 
Slechts een tweetal contactvergaderingen zijn aan 
de eigenlijke stichtingsvergadering voorafgegaan. 
Op 25 mei 1981 kon in de bureaus van Intercom aan 
de Grote Markt te Dendermonde overgegaan worden 
tot de officiële oprichting van de zelfhulpgroep 
vzw Cato, voluit vzw Cardio-Tonica, wat staat voor 
“Vriendenkring voor hart- en vaatpatiënten uit het 
arrondissement Dendermonde”. Met de oprichting 
van deze vriendenkring wilden de initiatiefnemers 
net gevolg geven aan de vraag naar begeleiding 
van hart- en vaatpatiënten. Opvallend is ook, dat 
de nadruk lag op ‘vriendenkring’ eerder dan op 
‘patiëntenrechten’. Tot op vandaag is en blijft dat 
nog steeds de insteek van CATO.

“Dhr. Constant Vermeulen, die bij de samenstelling 
van het bestuur tot voorzitter werd verkozen, 

was, na zijn hartinfarct, in het UZ Gent opgevolgd 
door een team dat klaar stond om de hartpatiënt 
op een efficiënte manier te begeleiden tijdens 
de revalidatieperiode en ook daarna”, weet 
Reinhilde nog steeds. “Aangezien iets dergelijks 
in de regio Dendermonde onbestaande was, werd 
besloten hier iets aan te doen. Men nam contact 
op met verschillende hartpatiënten uit de regio 
Dendermonde. Enkele samenkomsten volstonden 
om in grote lijnen de verwachtingen inzake opvang, 
begeleiding en nazorg, vast te leggen.”

Op 24 december 1981 waren de oprichters met het 
administratieve gedeelte klaar en werden de statuten 
in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

“Onze vereniging stelt zicht tot doel, met uitsluiting 
van elke politieke of confessionele strekking 
het samenbrengen en het weerbaar maken van 
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personen die op één of andere manier met hart- 
en vaatproblemen te maken hebben door het 
informeren, het behartigen van de belangen, het 
organiseren van emotionele steun, het ondersteunen 
van alle mogelijke activiteiten die erop gericht zijn 
het welzijn van de hart- en vaatpatiënten en hun 
partner te bevorderen.” 

De vereniging tracht het omschreven belangeloos 
doel te bereiken door (onder andere) het  publiceren 
van informatief materiaal en het organiseren van 
cursussen en groep bevorderende activiteiten. 
“In die 40 jaar bleef CATO de ideeën van de 
oprichters trouw en tekenden de opeenvolgende 
Bestuursorganen (zoals de Raad van Bestuur sinds 
de nieuwe vzw wetgeving heet) voor een massa 
activiteiten op socio-cultureel vlak, waardoor de 
leden elkaar frequent ontmoeten en hun rol van 
‘zelfhulpgroep’ echt kunnen vervullen”, gaat Reinhilde 
Van Hoyweghen verder. ‘Hart- en vaatziekten zijn 
echt een cultuurziekte en een teken van onze tijd’, 
vertellen de begeleidende cardiologen. ‘De steun 
van lotgenoten aan elkaar en onder elkaar is cruciaal 
om een andere, gezondere levensstijl na een hart- 
of vaatziekte aan te houden.’ Culturele uitstappen, 
bezoeken aan tentoonstellingen, infoavonden over 
gezond eten en leven, toneelvoorstellingen bijwonen 
en vele andere sociale en culturele activiteiten vullen 
ieder jaar de kalender van Cato. Jaar na jaar telt de 
vereniging steeds een 150-tal leden.

Cato schuwt ook de moeilijkere of gevoeligere 
onderwerpen voor gespreksavonden niet. “Op 11 
maart nodigden we professor Wim Distelmans en 
Lien Verdoodt (van BNP Paribas Fortis) uit om ons 

te informeren over het levenseinde, wilsbeschikking 
en levenskwaliteit”, getuigt de voorzitter. “Jaarlijks 
blijven we informeren over steeds een ander aspect 
van hart- en vaatziekten. We verzorgen echt ook 
wel de groepssfeer binnen onze vereniging. Onze 
sportieve cel -met begeleiding van cardiologen 
en kinesisten- garandeert dat iedere activiteit 
afgesloten wordt met een natje en een droogje om 
ook gezellig te kunnen napraten en de banden aan 
te halen. Tijdens culturele uitstappen gaan plezier en 
er iets van opsteken hand in hand. Alleen zo kunnen 
we er in slagen om de steun aan en door onze leden 
te maximaliseren. Op die manier kunnen we ook de 
ervaringsdeskundigheid van onze leden aan elkaar 
aanbieden. En kunnen we de fundamenten voor de 
volgende veertig jaar echt leggen.”

Tenslotte wijst Reinhilde Van Hoyweghen ook op het 
belang van goede contacten met het ziekenhuis St-
Blasius en het team van de cardiologen. “Zowel de 
verpleging, de cardiologen als de kinesisten bieden 
ons de mogelijkheid om contacten met hartpatiënten 
te hebben en om publiciteit voor onze vereniging 
te maken. Natuurlijk steeds met respect voor de 
bestaande privacy wetgeving. Bovendien kunnen we 
iedere week gebruik maken van hun faciliteiten om 
continu revalidatie- en cardiotrainingen te kunnen 
aanbieden. Het risico is inderdaad anders te groot 
dat ex-patiënten ‘stil vallen’ na hun behandeling in 
de kliniek. Het feit dat CATO de afgelopen 40 jaar 
bewezen heeft een betrouwbare partner te zijn, helpt 
natuurlijk ook.”



15

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende 
hartritmestoornis ter wereld met een prevalentie van 
1% in de algemene bevolking, oplopend tot meer 
dan 10% na de leeftijd van 80 jaar. De prevalentie 
van VKF blijft toenemen, met een verdrievoudiging  
in de afgelopen 50 jaar1. VKF wordt geassocieerd 
met een 1,5-2-voudig verhoogd risico op overlijden 
door alle oorzaken, een 2-3-voudig verhoogd 
risico op beroerte en een 5-voudig verhoogd risico 
op hartfalen2. Bovendien heeft het een bijzonder 
grote financiële impact op de gezondheidszorg, 
voornamelijk door de ziekenhuisopnames voor 
meerdere ziekten3.

De laatste jaren hebben de apparaten om deze 
aritmie op te sporen een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. In dit artikel wordt nader ingegaan op 
de middelen voor VKF-screening, maar ook op de 
beperkingen ervan.

VKF is niet alleen een veel voorkomende ziekte, 
maar 15 tot 30% van de patiënten ondervinden 
geen symptomen4-5. Ondanks de afwezigheid 
van symptomen hebben deze patiënten 
theoretisch hetzelfde trombo-embolische risico als 
symptomatische patiënten. Bovendien krijgt 5-10% 
van de patiënten een beroerte als eerste uiting van 
VKF6. Screening is daarom essentieel om VKF goed 
te behandelen en cardiovasculaire complicaties te 
voorkomen.

Screening op VKF heeft meerdere potentiële 
voordelen, zo kunnen patiënten met 
asymptomatische fibrillatie geïdentificeerd worden, 
zij kunnen baat hebben bij anticoagulantiatherapie 
om trombo-embolische voorvallen te voorkomen.

De meest recente aanbevelingen van de Europese 
Vereniging voor Cardiologie pleiten voor een 
systematische screening van mensen ouder dan 75 
jaar door middel van ECG of polsslagmeting7. Bij 
65-plussers dient de screening te gebeuren bij elk 
medisch contact,  dit noemt men ‘opportunistische 
screening’. Tot dusver is dit een traditionele manier 
om op VKF te screenen. 

Het zo vroeg mogelijk opsporen van deze ziekte is 
nog steeds een uitdaging, en nieuwe diagnostische 
methoden zouden deze taak voor patiënten en 
artsen kunnen vergemakkelijken. Er zijn veel 
screeninginstrumenten beschikbaar, variërend van 
goedkope, minder gevoelige en minder specifieke 
intermitterende methoden tot duurdere continue 
methoden die wekenlang of zelfs jarenlang 
elektrocardiografische gegevens kunnen registreren. 
De nieuwste bloeddrukmeters kunnen bijvoorbeeld 
ook een onregelmatige polsslag detecteren, maar 
met een zeer geringe gevoeligheid en specificiteit 
voor de diagnose van VKF. De diagnose van VKF 
wordt gesteld met behulp van een ECG, dat de 
diagnose bevestigt. 

Anderzijds zijn er nieuwe apparaten ontwikkeld 
met een hogere gevoeligheid en specificiteit. Het 
gaat om draagbare technologieën, waaronder een 
klein instrument gekoppeld aan een smartphone 
(AliveCor Kardia) waarmee een ECG kan worden 
gemaakt met 1 of 6 afleidingen. Andere beschikbare 
apparaten zijn bijvoorbeeld Zenicor-ECG (Zenicor) 
of MyDiagnostick (Applied Biomedical Systems 
[ABV]), figuur 1. 

HULPMIDDELEN VOOR HET OPSPOREN VAN 
VOORKAMERFIBRILLATIE (VKF)

nieuwigheden : preventie, therapeutisch
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Smartphones, zoals de Apple Watch 
of de recentere Withinghs, kunnen ook 
hartritmestoornissen detecteren met behulp van 
een fotoplethysmografiemethode. Deze methode 
is gebaseerd op de detectie van de bloedstroom 
om een tachogram te maken. Dit systeem biedt 
uitgebreide bewaking op afstand. De laatste versies 
werken rechtstreeks door het verwerven van het 
ECG-signaal (tussen de contralaterale duim op de 
polsband en de elektrode op de achterkant van het 
horloge die op de homolaterale pols is geplakt) en 
niet door fotoplethysmografie. Niettemin moeten 
elektrocardiografische traceringen met één afleiding 
regelmatig worden bevestigd door een traditioneel 
12-VKFleidingen-ECG om een juiste diagnose van 
fibrillatie te stellen. Deze draagbare toestellen worden 
gebruikt om een elektrocardiografisch verslag vast 
te leggen dat op het toestel kan worden opgeslagen 
of naar een smartphone kan worden gedownload. 
Patiëntbewaking maakt het dus mogelijk thuis 
opnamen te maken, vooral tijdens de symptomen. De 
meeste apparaten maken elektronische overdracht 
van de opnamen mogelijk, zodat deze door een arts 
kunnen worden bekeken. Deze apparaten worden in 
België nog niet terugbetaald.

Er bestaan ook kleefpleisters waarmee het ritme 
gedurende 2 weken continu kan worden gevolgd. 
Het voordeel is dat zij een langdurige, continue 
en niet-invasieve monitoring bieden. Zij kunnen 
door de patiënten zelf worden aangebracht en 
worden goed verdragen. Systemen die momenteel 
beschikbaar zijn, zijn onder meer Zio (iRhythm) en 
CardioStat (Icentia).  De screening van VKF met 
deze apparaten heeft verscheidene beperkingen, 
waaronder de verschillende gevoeligheid en 
specificiteit in verschillende populaties, bv. ouderen 
vs. jongeren, de verschillende duur van de opname 
(seconden vs. weken en maanden). Sommige vormen 
van ritme detectie leiden vaak tot onduidelijke 
resultaten, terwijl voor andere een bevestigend 
ECG nodig is, wat bijdraagt tot de ongerustheid van 
de patiënt en de theoretisch hogere kosten voor 
de gezondheidszorg. Samenvattend kan worden 
gesteld dat deze hulpmiddelen aanvankelijk onder 
laboratoriumomstandigheden zijn getest8. Deze 
aandoeningen staan zeer ver van ons dagelijks leven, 
maar het voordeel van deze hulpmiddelen voor 
patiënten en artsen is onbetwistbaar. 

Tot dusver hebben gerandomiseerde onderzoeken 
naar de screening op VKF nog geen vermindering van 
het aantal beroertes aangetoond. Talrijke studies zijn 
aan de gang om na te gaan of deze strategie werkelijk 
relevant is. Het voordeel van deze hulpmiddelen 
is een betere betrokkenheid van de patiënt bij zijn 
behandeling.

De implanteerbare hartmonitor tenslotte is een 
apparaat van minder dan 2 cm3 dat onder de huid 
tegenover het borstbeen wordt ingebracht. Het kan 
het hartritme tot 4 jaar volgen. Het wordt momenteel 
in België terugbetaald voor twee indicaties: 
onverklaarde syncope of beroerte van onbepaalde 
oorsprong (cryptogeen). In combinatie met een 
telecardiologiesysteem kan de arts regelmatig het 

hartritme van de patiënt raadplegen. Ook kan de 
patiënt toegang krijgen tot een applicatie die via 
Bluetooth met zijn smartphone is verbonden.  

Als conclusie kunnen we stellen dat de opsporing 
van VKF een echte volksgezondheidskwestie 
blijft omdat zo de complicaties, in het bijzonder 
trombo-embolische (beroerte), kunnen voorkomen 
worden. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe 
wetenschappelijk gevalideerde en gemakkelijk 
toegankelijke diagnostische instrumenten is er een 
zeer aanzienlijke verbetering in de opsporing van 
symptomatisch en asymptomatisch VKF, met het oog 
op een beter therapeutisch beheer. In dit verband 
blijven de kosteneffectiviteit van massale screening 
en de heterogeniteit van de door VKF getroffen 
populaties nog steeds een beperking, maar deze 
zullen mettertijd waarschijnlijk worden overwonnen. 
Deze technologie opent een nieuwe fase in de relatie 
tussen patiënten en artsen. 
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Voorkamerfibrillatie (VKF) is een hartaandoening 
die wordt gekenmerkt door een onregelmatig en 
veelal snel hartritme. Ze treft ongeveer 2 tot 4% van 
de totale bevolking en meer dan 200.000 Belgen. 

Hoewel er doorgaans geen welbepaalde oorzaak is, 
wordt deze ritmestoornis in de hand gewerkt door 
tal van risicofactoren, zoals leeftijd (25% risico dat 
men ooit VKF krijgt zodra men ouder is dan 40), 
hoge bloeddruk, diabetes, andere cardiovasculaire 
voorgeschiedenis en zwaarlijvigheid. Het gebeurt 
echter ook dat een patiënt VKF krijgt zonder dat er 
sprake is van een risicofactor.

De symptomen van VKF worden gekenmerkt door 
hartkloppingen, een hinderlijke gewaarwording in de 
borstkas of kortademigheid, soms duizeligheid en 
vermoeidheid. Sommige patiënten gaan echt gebukt 
onder die ritmestoornis, maar naar schatting 30% 
lijdt eraan zonder enig symptoom.

Toch is het van groot belang VKF op te sporen, 
aangezien het aan de basis kan liggen van soms 
ernstige verwikkelingen. De voornaamste daarvan 
is CVA of beroerte, veroorzaakt door een vergroot 
risico dat men bloedklonters krijgt in het hart, die 
een bloedvat in de hersenen kunnen verstoppen 
wanneer ze uit het hart weg geraken. Men schat dat 
één CVA op 5 wordt veroorzaakt door VKF. Een CVA 
kan zware aandoeningen tot gevolg hebben, zoals 
halfzijdige verlamming, in een aantal gevallen kan de 
patiënt zelfs overlijden.

Ook kunnen patiënten soms hartfalen 
(hartinsufficiënte) vertonen, in het bijzonder 
wanneer de hartslag zeer snel is; ook dat kan soms 
tot aanzienlijke verwikkelingen leiden. 

Naast de aanpak van de cardiovasculaire 
risicofactoren die de evolutie van de ritmestoornis 
kunnen beïnvloeden, spitst de behandeling van VKF 
zich toe op twee aspecten: preventie van het CVA-
risico door eventueel antistollingsmiddelen te nemen 
(afhankelijk van het intrinsieke risico bij iedere 
patiënt) en het behandelen van de ritmestoornis zelf, 
zowel om de symptomen te verminderen als om het 
voorkomen ervan te vermijden. Precies dat laatste 
aspect komt in dit hoofdstuk aan bod.

De hartslag onder controle houden

Nadat is nagegaan of een antistollingsbehandeling 
aangewezen is, zal de arts trachten de ritmestoornis 
onder controle te krijgen, in het bijzonder voor de 
meerderheid van de patiënten die symptomen 
vertoont.

De eerste stap daarbij is het beheersen van de 
hartslag tijdens de aanvallen. Dat is nagenoeg altijd 

mogelijk met behulp van geneesmiddelen die de 
verbreiding van de elektriciteit naar de hartspier 
vertragen. De hartslag waarop men mikt is variabel; 
de richtwaarde kan matig zijn (<110 bpm in rust) of 
strikter (<80 bpm in rust), afhankelijk van hoe de 
patiënt zich voelt en van de weerslag van de VKF op 
de kracht van diens hart.

De voorkeur gaat daarbij naar geneesmiddelen uit 
de klasse van de "bètablokkers", maar er bestaan 
ook andere (minder doeltreffende) opties, zoals 
bepaalde "calciumantagonisten" of het aloude 
vingerhoedskruid ("digoxine"). Doorgaans verdraagt 
de patiënt deze middelen vrij goed, al kunnen ze 
soms bijwerkingen veroorzaken. Het gaat dan in 
het bijzonder om vermoeidheid of een te langzaam 
hartritme wanneer er geen ritmestoornis optreedt.

De ritmestoornis zelf onder controle houden

Naast vermijden dat de hartslag te hoog oploopt 
tijdens de episodes van VKF, zal de cardioloog 
trachten het aantal episodes te verminderen of ze 
helemaal uit te schakelen. In het bijzonder voor 
patiënten die symptomen vertonen hebben alle 
studies aangetoond dat het zonder meer interessant 
is te trachten een normaal hartritme aan te houden 
en vooral wanneer VKF een impact heeft op de 
kracht van de hartspier.

Indien de ritmestoornis niet vanzelf stopt, kan 
"elektrische cardioversie" (een uitwendige elektrische 
schok) het stoppen van de fibrillatie mogelijk maken. 
Het gaat om een techniek in one day, die risicoloos 
is en alleen enkele minuten anesthesie vergt omdat 
het pijnlijk is. Jammer genoeg verhindert de ingreep 
niet dat de fibrillatie terugkeert, wat nagenoeg 
systematisch het geval is op lange termijn en soms 
al zeer snel na de ingreep. Daarom combineert men 
cardioversie doorgaans met een andere therapie om 
precies die recidieven te voorkomen.

Deze therapieën die episodes van ritmestoornissen 
kunnen vermijden, omvatten ofwel "antiaritmica" 
(middelen tegen ritmestoornissen), ofwel een ingreep 
die men "ablatie" noemt,  ofwel een combinatie van 
beide. De keuze gebeurt op grond van een aantal 
factoren: hoe lang de patiënt aan ritmestoornissen 
lijdt, hoe lang de episodes duren, welke weerslag ze 
hebben op diens levenskwaliteit, de leeftijd van de 
patiënt, de aanwezigheid van andere hartproblemen 
en uiteraard wat de patiënt zelf wil.

Antiaritmica

De geneesmiddelen die men "antiaritmica" noemt 
zijn al ettelijke jaren niet meer geëvolueerd. Er zijn 
er ook zeer weinig van. Het gaat in hoofdzaak om 
enkele middelen die behoren tot twee klassen (in 
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België voornamelijk flecaïnide, propafenon , sotalol 
en amiodaron) en die allemaal min of meer zeldzame 
maar wel potentieel gevaarlijke bijwerkingen 
vertonen. In het bijzonder amiodaron, het krachtigste 
middel uit de reeks, veroorzaakt vooral op lange 
termijn problemen die vaak voorkomen en soms zeer 
ernstig zijn voor de schildklier, de huid of de longen. 
Deze middelen kunnen soms nochtans heel nuttig 
zijn om het ritme normaal te houden. Ook worden ze 
gebruikt om het stoppen van de voorkamerfibrillatie 
mogelijk te maken, hoofdzakelijk in het ziekenhuis 
maar ook, in welbepaalde gevallen, door de patiënt 
zelf wanneer zich een crisis voordoet (die strategie 
noemt men "pill in the pocket").

Ablatie

De ablatie van VKF is daarentegen wel enorm 
geëvolueerd sedert de eerste toepassingen ongeveer 
30 jaar geleden. Dat is grotendeels te danken aan 
de ontwikkeling van spitstechnologie waardoor 
de doeltreffendheid van de techniek aanzienlijk is 
verhoogd terwijl het gevaar voor verwikkelingen 
kleiner werd. In het begin van de jaren ’90 ontdekte 
het team van professor Haïssaguerre in Bordeaux dat 
de elektrische haarden die voor VKF verantwoordelijk 
zijn zich nagenoeg uitsluitend bevinden in de vier 
longaders die uitkomen in de linker hartboezem. 
Toen ontstond de techniek om "de longaders te 
isoleren", zodat deze haarden vernietigd werden 
en het hart niet meer konden bereiken. De ingreep 
gebeurt via een "katheter" (met een diameter van 
ongeveer 2 mm) die men ter hoogte van de lies in de 
dijader brengt en tot bij het hart schuift. Er bestaan in 
hoofdzaak twee soorten energie die daarbij worden 
aangewend: "radiofrequentie" of "cryotherapie". De 
ene verschroeit het hartweefsel rond de longaders, 
de andere bevriest het maar de resultaten zijn min of 
meer vergelijkbaar. 

In de jongste Europese aanbevelingen, die 
verschenen in 2020, wordt met name bepaald 
dat ablatie van VKF in het licht van alle verrichte 
studies sterk is aanbevolen bij patiënten met 
symptomen, zonder grote risicofactor voor recidief 
en zeker indien antiaritmica niets uithaalden of 
niet worden verdragen. Bij bepaalde patiënten, in 
het bijzonder jonge of sportieve mensen bij wie de 
geneesmiddelen zelden worden verdragen, of als 
het VKF krachtverlies van de hartspier met zich 
meebrengt, moet ablatie worden gezien als eerste 
optie, eerder nog dan geneesmiddelen. Volgens 
een recente en grootschalige studie zou het ook 
van groot belang lijken in een vroeg stadium te 
behandelen, om te vermijden dat de aandoening 
mettertijd ongunstig evolueert en om het gevaar 
voor ernstige verwikkelingen te verkleinen. 

Het  "CLOSE" protocol omvat een zeer geavanceerde 
technologie, met een driedimensionale reconstructie 
van de linker hartboezem en de longaders. Met dit 
protocol kan de doeltreffendheid van de procedure 
worden vergroot door ervoor te zorgen dat de 
gerealiseerde laesies dicht genoeg bij elkaar liggen 
en diep genoeg zijn om definitief te zijn. Het gaat 

gepaard met 90% succes na een jaar voor de 
meeste voorkamerfibrillaties, terwijl het gevaar voor 
verwikkelingen zo goed als virtueel is geworden. De 
ablatie van VKF wordt doorgaans verricht onder 
algemene anesthesie en vergt een ziekenhuisverblijf 
van maximum 24 uur.

Soms zijn er ook haarden buiten de longaders en 
dan zijn zwaardere procedures noodzakelijk. Het 
succespercentage is dan de facto beperkter en 
regelmatig wordt een tweede procedure verricht 
om gunstiger resultaten te bereiken. Dat is in het 
bijzonder het geval bij patiënten met persisterend 
VKF dat al meerdere maanden aanhoudt en 
samengaat met andere hartkwalen. 

Ablatie van de bundel van His

Wanneer geneesmiddelen en ablatie er niet in slagen 
een normaal ritme te handhaven of de symptomen 
bij de patiënt weg te nemen, of wanneer het gevaar 
voor recidieven te groot is, kan een andere ingreep 
worden overwogen. Daarbij schroeit men de enige 
elektrische verbinding tussen de boezems en de 
kamers, de zogeheten bundel van His. Maar het hart 
moet uiteraard nog kunnen samentrekken en dus 
moet men vooraf een pacemaker inplanten. Ablatie 
van de bundel van His, wat eveneens gebeurt via 
een katheter die in de dijader wordt ingebracht, is 
weliswaar een zeer eenvoudige ingreep maar wordt 
pas in laatste instantie toegepast omdat er meerdere 
implicaties aan verbonden zijn1. 

De ingreep zal er niet in slagen het fibrilleren van 
de hartboezems te stoppen en het gevaar voor 
bloedklonters en CVA blijft ongewijzigd2. 

Afbeelding 1. Illustratie van de twee voornaamste technieken om 
de longaders elektrisch te isoleren. Links cryoablatie, waarbij een 
ballonnetje wordt ingebracht dat tot ongeveer –50 graden wordt 
afgekoeld; rechts worden de littekens één na één gerealiseerd via 
een katheter die hitte afgeeft via energie die men "radiofrequentie" 
noemt. De elektrische isolatie wordt bevestigd via een cirkelvormige 
katheter die in de longader wordt gebracht.

Afbeelding 2. Driedimensionale reconstructie van de linker 
hartboezem en de linker en rechter longaders (VP) tijdens een 
standaardprocedure (protocol "CLOSE"). Visualisering van de 
punten waar met radiofrequentie hitte wordt toegediend rondom 
de vier longaders (rode en roze bolletjes), waardoor ze elektrisch 
geïsoleerd worden en het voorkamerfibrillatie verdwijnt. Elk punt 
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staat voor een toediening van ongeveer 10 tot 20 seconden (om 
over de hele dikte van het weefsel door te dringen) en moet 
aansluiten op het punt ernaast om blijvende resultaten te krijgen en 
er zeker van te zijn dat de laesie bestendig blijft in de tijd. In haar 
geheel duurt de procedure ongeveer een uur in een centrum waar 
men de nodige ervaring heeft. 

De patiënt wordt volkomen afhankelijk van de 
pacemaker. Ook kunnen de sondes op lange termijn 
complicaties aan de bloedvaten of van infectieuze 
aard met zich meebrengen; het gaat met andere 
woorden niet om de beste keuze bij jonge patiënten. 
De pacemaker kan ook een samentrekking van de 
hartspier veroorzaken die niet homogeen en minder 
doeltreffend is, wanneer hij op de klassieke wijze in de 
rechter hartkamer wordt ingeplant. Daarom maken 
nieuwe technieken het mogelijk de sonde van de 

pacemaker in te planten ter hoogte van de normale 
geleidingswegen van de hartkamer, waardoor de 
contractie van de hartkamer geharmoniseerd kan 
worden. 

Besluiten

Voorkamerfibrillatie is een aandoening die zeer 
vaak voorkomt maar kan ernstige verwikkelingen 
veroorzaken wanneer ze niet wordt behandeld. 
Dankzij de evolutie van antistollingsmiddelen en 
ablatietechnieken die veel gunstiger resultaten 
mogelijk maken dan enkele jaren geleden, is de 
behandeling van VKF aanzienlijk beter geworden: 
niets dan voordelen voor de patiënten, die in de 
grote meerderheid van de gevallen geen symptomen 
meer zullen vertonen en wier risico volkomen onder 
controle zal zijn. 

Voorkamerfibrillatie: een frequent probleem 

Voorkamerfibrillatie is de meest voorkomende 
ritmestoornis; ze komt voor bij meer dan 30 
miljoen personen wereldwijd. Leeftijd is één van de 
belangrijkste risicofactoren voor voorkamerfibrillatie. 
Ongeveer 1 op 30 volwassenen leeft met 
voorkamerfibrillatie, en dit cijfer loopt op tot bijna 1 
op tien van de personen boven de tachtig jaar. Alles 
bij elkaar zal zowat één op vier volwassenen tijdens 
haar of zijn leven ooit met voorkamerfibrillatie te 
maken krijgen1.

Elektrische chaos

In een gezond hart wordt het hartritme bepaald 
door de sinusknoop, een kleine zone van elektrisch 
erg actieve hartspiercellen die zich in de voorkamers 
bevindt. Deze sinusknoop regelt de snelheid van de 
hartslag op basis van de nood van het lichaam. In 
rust klopt het hart trager, terwijl de sinusknoop zorgt 
voor een snellere hartslag wanneer het lichaam een 
inspanning doet. 

Bij voorkamerfibrillatie wordt de normale werking van 
deze sinusknoop verstoord door een onregelmatige 
elektrische activiteit die op verschillende plaatsen 
in de voorkamers ontstaat. Dit leidt tot een 
onregelmatige hartslag, die bovendien niet meer 
aangepast is aan de noden van het lichaam. Het 
onregelmatige hartritme kan dus zowel (te) traag 
als (te) snel zijn. Deze onregelmatige hartslag kan af 
en toe plots opkomen en spontaan weer verdwijnen 
(‘paroxysmale’ voorkamerfibrillatie), of langdurig 

(persisterend) of blijvend (permanent) aanwezig zijn.

Deze ritmestoornis kan optreden door ‘slijtage’ 
van het hart door de leeftijd, maar kan in de hand 
gewerkt worden door risicofactoren als hoge 
bloeddruk, suikerziekte, en overgewicht, of door 
vooraf bestaand hartlijden1.

Onregelmatige hartslag, onvoorspelbare 
symptomen

Sommige personen met voorkamerfibrillatie 
ondervinden helemaal geen symptomen. Zeker bij 
oudere personen of bij mensen die minder fysiek 
actief zijn, kan voorkamerfibrillatie een toevallige 
vaststelling zijn.

Toch is voorkamerfibrillatie geen onschuldig 
probleem. Er kunnen klachten optreden van 
hartkloppingen, kortademigheid, pijn in de borstkas, 
of snellere uitputting bij inspanningen. Personen met 
voorkamerfibrillatie hebben bovendien meer kans op 
andere hartproblemen, zoals hartfalen. 
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Van het hart naar het hoofd: bloedklonters en 
beroerte

De veranderingen in de voorkamers hebben ook een 
effect op de bloedstolling. Hierdoor kunnen er kleine 
of grotere bloedklonters ontstaan in het hart. Door 
het pompen van het hart kunnen deze bloedklonters 
samen met het bloed het lichaam ingestuurd worden, 
en zo in een bloedvat vast komen te zitten. Wanneer 
zo’n bloedklonter in de hersenen terechtkomt, 
veroorzaakt dit een herseninfarct of beroerte. 

Een beroerte is dan ook de belangrijkste en meest 
bedreigende verwikkeling van voorkamerfibrillatie. 
Een beroerte kan immers fataal zijn, of leiden tot 
blijvende invaliditeit. Voorkamerfibrillatie verhoogt 
het risico op beroerte met vijf- tot twintigmaal2. 
Bijna een derde van alle beroertes treden op bij 
personen met voorkamerfibrillatie. Recente studies 
tonen bovendien aan dat ook microscopisch kleine 
bloedklontertjes in de hersenen een rol spelen in de 
ontwikkeling van dementie. 

Belangrijk om te weten is dat deze verhoogde 
stollingsneiging optreedt ongeacht of het hartritme 
op dat ogenblik onregelmatig of regelmatig is. 
Het risico op beroerte is dus ook verhoogd bij 
personen die slechts af en toe (paroxysmale) 
voorkamerfibrillatie hebben. Op dit ogenblik is het 
dan ook onvoldoende geweten of het behandelen 
van de elektrische ritmestoornis, bijvoorbeeld 
door een ingreep (ablatie), het risico op beroerte 
voldoende wegneemt. 

‘Bloedverdunners’ beschermen tegen beroerte

Al sinds de jaren ’70 is bekend dat voorkamerfibrillatie 
één van de belangrijkste risicofactoren voor 
beroerte is. Toch werden pas in de jaren ’90 
de eerste studies uitgevoerd die het effect van 
bloedverdunnende medicatie of ‘anticoagulantia’ bij 
voorkamerfibrillatie onderzochten2. Deze medicatie 
‘verdunt’ het bloed natuurlijk niet echt, maar remt de 
aanmaak van bepaalde stollingsfactoren waardoor 
bloedklontervorming afgeremd wordt (anti- = tegen; 
coagulatie = stolling).

Uit deze studies weten we dat anticoagulatie met 
vitamine K antagonisten (in België beschikbaar 
als marcoumar®, marevan®, of sintrom®) een 
spectaculaire bescherming biedt bij personen met 
voorkamerfibrillatie: tot 70% minder kans op beroerte, 
en een significante daling van de mortaliteit2. 
Anticoagulatie of ontstollende medicatie is sindsdien 
dan ook dé hoeksteen van de behandeling van 
voorkamerfibrillatie1,3.

Klassieke ontstollingsmiddelen (Vitamine K 
antagonisten): effectief maar onvoorspelbaar

Hoewel vitamine K antagonisten uiterst effectief zijn, 
hebben ze ook belangrijke nadelen. Hun effect is 
erg onvoorspelbaar, en kan van patiënt tot patiënt 
wisselen. Ook bij één en dezelfde persoon kan het 
effect van deze medicatie schommelen doorheen 
de tijd. Door deze onvoorspelbaarheid zijn er erg 
regelmatige bloedcontroles nodig, en verhoogt de 
kans dat patiënten te véél (met risico op bloedingen) 
of te weinig (met risico op beroerte) behandeld 

worden. Deze onvoorspelbaarheid bleek bovendien 
nog groter bij oudere personen, bij personen met 
meerdere andere aandoeningen, en bij personen die 
ook andere medicatie innemen. Net in de oudere 
populatie, waar het risico op voorkamerfibrillatie 
èn op beroerte het grootst zijn, is er dan ook vaak 
bezorgdheid om deze effectieve medicatie te starten. 
Vitamine K antagonisten hebben ook een erg trage 
en lange werking, zodat het starten en stoppen van 
medicatie (bijvoorbeeld bij een bloeding of bij een 
geplande ingreep) veel tijd en moeite kost.

Evoluties in ontstollende medicatie

Om aan dit probleem toe te komen, werd de voorbije 
20 jaar een nieuwe generatie ontstollingsmiddelen 
ontwikkeld, de niet-Vitamine-K-afhankelijke 
orale anticoagulantia of NOACs. Deze middelen 
werken specifiek in op één stollingsfactor, hetzij 
stollingsfactor II (pradaxa®), hetzij factor X (xarelto®, 
eliquis®, lixiana®). Deze producten hebben een 
snellere, kortere, en meer voorspelbare werking. 
Hierdoor zijn ze makkelijker in gebruik.

Grootschalige klinische studies toonden bovendien 
aan dat behandeling met een NOAC minstens even 
effectief was als de reeds zeer effectieve vitamine 
K antagonisten4-9. Nog belangrijker is dat NOACs 
een lager risico op ernstige bloedingen hadden, 
en de mortaliteit nog verder konden verlagen4-9. 
NOACs zijn dan ook de eerste keuze bij de 
meeste patiënten met voorkamerfibrillatie1,3. Een 
uitzondering hierop zijn personen met een zeer 
ernstig verminderde nierfunctie, of personen met 
metalen hartkunstkleppen.

Voordelen van bloedverdunners nemen toe met de 
leeftijd

Aangezien anticoagulatie de belangrijkste manier 
is om invalidtieit en mortaliteit te voorkomen, 
zijn ontstollende middelen aangewezen bij iedere 
persoon met voorkamerfibrillatie en bijkomende 
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risicofactoren voor beroerte. 

Leeftijd is hierbij één van de belangrijke 
risicofactoren1. Personen van 75 jaar of meer 
komen altijd in aanmerking voor bloedverdunnende 
behandeling. Voor 65-plussers wordt dit aanbevolen 
als er een bijkomende risicofactor is (hoge bloeddruk, 
suikerziekte, hartfalen, vaataandoeningen, 
voorafgaande beroerte). Enkel bij jonge personen 
zonder risicofactoren is het beroerterisico dermate 
laag dat met bloedverdunnende therapie afgewacht 
kan worden1,3. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de 
absolute bescherming die bloedverdunners kunnen 
bieden

Risico’s van bloedverdunners: speelt leeftijd een 
rol?

Medicatie die de bloedklontering voorkomt, 
beschermt tegen gevaarlijke bloedklonters, maar 
zorgt er ook voor dat een eventuele bloeding minder 
snel spontaan kan stelpen. Elke bloedverdunner 
kan dus gepaard gaan met een hoger risico op 
bloedingen. Naarmate de leeftijd stijgt, worden 
weefsels kwetsbaarder en verhoogt het risico op 
bloedingen, zowel zonder als met het gebruik van 
bloedverdunners. In het verleden was er dan ook 
vaak schrik om oudere personen met anticoagulantia 
te behandelen.

Alle studies bij oudere personen met 
voorkamerfibrillatie tonen echter duidelijk aan dat 
het risico op beroerte véél sneller stijgt met de leeftijd 
dat het risico op bloedingen. Het netto voordeel van 
anticoagulantia neemt dan ook toe met de leeftijd10-12. 
Gebruik van vitamine K antagonisten bij ouderen met 
voorkamerfibrillatie bleek beduidend veiliger dan 
géén anticoagulatie, met het grootste voordeel bij 
de oudste patiënten. Sinds het beschikbaar worden 
van NOACs zijn er nog heel wat meer gegevens over 
behandeling van 70-, 80-, en 90-plussers. De extra 
veiligheid van NOACs ten opzichte van de oudere 
bloedverdunners bleek ook hier vooral bij de oudste 
en meest fragiele patiënten tot uiting te komen, 
terwijl de effectiviteit gelijk bleef10-12.

Leeftijd op zich is dus zeker géén reden om géén 
behandeling met anticoagulantia te bieden, wel 
integendeel.

Besluit: de juiste behandeling voor de juiste patiënt

Voorkamerfibrillatie is een veelvoorkomende 
ritmestoornis. Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt 
het risico om voorkamerfibrillatie te ontwikkelen. 
Bovendien stijgt ook het risico op een beroerte, 
het ernstigste gevolg van voorkamerfibrillatie, 
met de leeftijd. Bloedverdunnende medicatie 
of anticoagulantia zijn uiterst doeltreffend om 
beroertes te voorkomen, en bieden dan ook het 
meeste voordeel bij oudere personen. Hoewel ook 
het bloedingsrisico kan stijgen met de leeftijd, tonen 
studies aan dat de voordelen van anticoagulatie 
beduidend groter zijn dan de risico’s, ook (en 
vooral) bij ouderen. De recente ontwikkeling van 
nieuwe soorten bloedverdunnende medicatie heeft 
de veiligheid van zo’n behandeling nog verhoogd. 
Om de optimale veiligheid en effectiviteit van 
anticoagulantia te bieden, is het belangrijk om 

rekening te houden met het profiel van de patiënt. 
De arts houdt hierbij rekening met onder meer het 
gewicht en de nierfunctie, om het juiste product én 
de correcte dosis te kiezen.
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VOORKAMERFIBRILLATIE EN HET SPORTHART

leven met

GUIDO CLAESSEN, MD, PHD, KU LEUVEN, LEUVEN, BELGIQUE

Het is welgekend dat regelmatige sportbeoefening 
geassocieerd is met talrijke voordelen voor de 
gezondheid. Deze gezondheidsvoordelen vormen de 
basis voor de huidige aanbevelingen om wekelijks 
gedurende 150 minuten aan matige tot intensieve 
intensiteit te sporten. Desondanks deze aanbeveling 
zien we in de westerse samenleving een belangrijke 
toename van sedentaire levensstijl. Deze zogenaamde 
pandemie van inactiviteit is één van de grootste 
bedreigingen voor de volksgezondheid, met onder 
meer een belangrijke toename van het risico op hart- 
en vaatziekten, diabetes type II, bepaalde vormen van 
kanker, dementie en mentale achteruitgang. Aan het 
andere uiteinde van het fysieke activiteit spectrum is 
er ook een toenemende populatie van sporters die de 
aanbevelingen van lichamelijke activiteit ruimschoots 
overstijgt. Het gaat hier voornamelijk om sporters 
die betrokken zijn in duursport en deelnemen aan 
extreme sportevenementen zoals ultra marathons, 
gran fondo wielerwedstrijden en ultra triatlons. 
Hoewel deelnemers aan deze sportevenementen bij 
wijze van natuurlijke selectie dienen te beschikken 
over een uitstekende gezondheid en excellent 
inspanningsvermogen, worden de bijkomende 
gezondheidsvoordelen van zulke extreme 
inspanningen vaak in vraag gesteld. Bovendien zijn 
er wetenschappelijke gegevens die erop wijzen dat 
intensieve duursportbeoefening gepaard gaat met 
een toename van het risico op hartritmestoornissen 
van zodra een bepaalde drempel overschreden wordt1. 
Evidentie voor deze dosis-respons relatie is het best 
aangetoond voor ritmestoornissen afkomstig van 
de voorkamers, meer bepaald voorkamerfibrillatie. 
Vanuit verschillende bevolkingsstudies is geweten 
dat regelmatige lichaamsbeweging, volgens de 
aanbevelingen van 150 tot 300 minuten matige tot 
intensieve inspanning per week, gepaard gaat met 
een afname van het risico op voorkamerfibrillatie. 
Eens deze drempel wordt overschreden begint 
het relatieve risico op voorkamerfibrillatie echter 
opnieuw toe te nemen, in een schijnbaar lineaire 
relatie met de dosis sportbeoefening.

 

J-vormige relatie tussen het risico op voorkamerfibrillatie 
en de levenslange dosis sportbeoefening. Een grotere 
dosis sportbeoefening gaat gepaard met progressief 

meer uitgesproken aanpassingen van de hartspier. 
Deze aanpassingen worden aangeduid als het sporthart 

en omvatten uitzetting en wandverdikking van alle 
hartkamers.

Complexiteit bij de interpretatie van de relatie 
tussen VKF en duursportbeoefening is dat 
de exacte ‘drempel’ waarbij de voordelen van 
sportbeoefening beginnen af te vlakken en het risico 
op verwikkelingen toeneemt niet te veralgemenen is 
voor alle individuen. Het is dan ook niet goed gekend 
hoe intensief en/of hoeveel uren men moet sporten 
om een hoger risico te lopen om VKF te ontwikkelen. 
Verder is ook nog niet goed geweten welke sporten 
het vaakst aanleiding geven tot VKF. Doorgaans 
wordt aangenomen dat intensieve duursporten 
het hoogste risico lopen. Een recente analyse 
suggereerde echter dat ook gemengde sporten zoals 
voetbal en tennis, gepaard gaan met een relatieve 
toename van VKF.2 Bovendien blijkt dit effect het 
meest uitgesproken op middelbare leeftijd (jonger 
dan 55 jaar). Dit leeftijdsgebonden effect heeft 
wellicht te maken met de gekende toename van VKF 
met toenemende leeftijd in de algemene bevolking, 
waarbij de invloed van leeftijd zwaarder doorweegt 
dan het risico veroorzaakt door sportbeoefening. 
Naast sportbeoefening en leeftijd spelen ook andere 
factoren een rol zoals alcoholconsumptie, familiale 
aanleg en hoge bloeddruk. Net zoals voor het risico op 
kransslagaderproblemen zijn sporters niet immuun 
voor risicofactoren en dienen deze aangepakt te 
worden om verwikkelingen van het hart, zoals VKF, 
te vermijden. Tenslotte is er ook een verschil in het 
risico op VKF bij sporters naargelang het geslacht, 
waarbij vrouwelijke sporters vermoedelijk een lager 
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risico lopen dan mannelijke sporters. Een belangrijke 
bemerking bij deze observatie is dat vrouwelijke 
atleten historisch ondervertegenwoordigd waren in 
sportcardiologische studies. Tevens dienen we ook 
de criteria die gehanteerd werden om duursport 
te bepalen onder de loep te nemen. Zo werd 
intensieve sportbeoefening in een bevolkingsstudie 
met vrouwelijke sportsters gedefinieerd louter door 
deelname aan een bepaald duursportevenement, 
eerder dan nauwkeurige bepaling van de 
trainingbelasting3. Toekomstige studies in vrouwelijke 
sporters, waarbij de trainingsdosis goed in kaart 
wordt gebracht, zijn dan ook nodig om na te gaan of 
vrouwen effectief een lager risico lopen op VKF en 
wat de onderliggende mechanismen zijn die hieraan 
ten grondslag liggen.

Bij de behandeling van sporters met VKF is 
het belangrijk om te weten dat VKF geen 
levensbedreigende aandoening is en op zichzelf geen 
risico inhoudt op plotse dood. Wel is een grondige 
oppuntstelling altijd aangewezen omdat VKF het 
eerste verschijnsel kan zijn van een onderliggende 
aandoening van de hartspier of van een erfelijke 
ziekte van de elektrische activiteit van het hart. 
Daarenboven is aangetoond dat ook sporters met 
VKF een verhoogd risico lopen op het optreden van 
een beroerte in vergelijking met sporters en niet-
sporters zonder VKF3. Met andere woorden, sporters 
die zich presenteren met voorkamerfibrillatie 
dienen op dezelfde manier behandeld te worden 
voor wat betreft risicofactoren en bloedverdunners 
als niet-sporters met VKF. Hierbij dient wel steeds 
het voordeel van bloedverdunners afgewogen te 
worden ten opzichte van het bloedingsrisico tijdens 
trainingen of wedstrijden.

Volgend op de inschatting van het risico op een 
geassocieerde hartaandoening en de kans op 
verwikkelingen, zoals een beroerte, dient ook 
de symptomatische impact van VKF mee in 
rekening te worden gebracht. Sporters met VKF 
hebben in tegenstelling tot niet-sporters met VKF 
vaak klachten gerelateerd aan de ritmestoornis. 
Symptomen kunnen enerzijds voorkomen 
tijdens het sporten, maar ook tijdens de slaap of 
onmiddellijk na inspanningen. Belangrijk is om een 
gerichte anamnese uit te voeren waarbij triggers 
voor episoden van VKF geïdentificeerd worden, 
alsook risicofactoren bevraagd worden zoals 
alcoholconsumptie4. Tenslotte dient ook altijd 
specifiek de inname van stimulantia, steroïden en 
andere prestatie bevorderende middelen bevraagd 
te worden. Vermijden van deze triggers kan immers 
aanleiding geven tot een betere controle van  VKF.

Gezien atleten met VKF vaak klachten hebben 
zal meestal geprobeerd worden om het normale 

hartritme te herstellen.  Ritmemedicatie zoals 
flecainide of propafenone kan gebruikt worden 
onder de vorm van een ‘pill-in-the-pocket’ strategie 
om het ritme te normaliseren in geval een episode 
van VKF zich voordoet. Deze aanpak heeft echter 
als nadeel dat atleten diezelfde dag niet meer aan 
sportbeoefening kunnen doen.

Gezien de uitdagingen met medicamenteuze aanpak 
van VKF bij sporters, zal bij aanwezigheid van 
symptomen doorgaans een relatief lage drempel 
voor pulmonaal vene isolatie gehanteerd worden. 
Door middel van een speciale katheter worden bij 
deze procedure de longaders (pulmonaal venen) 
elektrisch geïsoleerd van de rest van het hart. Op 
die manier worden de prikkels die de ritmestoornis 
veroorzaken, tegengehouden. Een studie van 
Koopman en collega’s vergeleek de doeltreffendheid 
van ablatie bij sporters en niet-sporters met VKF. 
Dit onderzoek toonde dat er geen verschil was 
naargelang het risico op recidief VKF tijdens 
een follow-up periode van 3 jaar5. Na een ablatie 
kunnen sporters doorgaans na een 2-tal weken hun 
sportbeoefening hervatten.

Een laatste consideratie bij sporters met VKF is het 
advies betreffende verdere sportbeoefening. Bij dit 
aspect is er een prominente rol voor ‘shared decision 
making.’ In het tot stand komen van een advies dient 
beschouwd te worden of sportbeoefening louter 
wordt gezien als een gezondheid bevorderend 
middel, dan wel als een hobby waarbij prestaties 
en bepaalde doelstellingen op de voorgrond staan. 
Indien gezondheidsbevordering primeert kan 
uitgelegd worden dat de huidige aanbevelingen 
voor gezonde sportbeoefening gepaard gaan met 
het laagste risico op recidief VKF en dat meer 
doorgedreven dosis sport niet noodzakelijk is om 
gezondheidsredenen. Hoewel de link tussen VKF 
en intensieve sportbeoefening suggereert dat een 
reductie van de training load gepaard gaat met een 
daling van het risico op VKF, zijn er tot op heden 
geen wetenschappelijke gegevens die de rol van 
detraining hebben gevalideerd. Momenteel loopt 
een grootschalige studie (NEXAF, NCT04991337) 
waarbij atleten met VKF een loop recorder 
geïmplanteerd krijgen en vervolgens worden 
gerandomiseerd naar een interventiegroep waarbij 
de intensiteit van sportbeoefening wordt gelimiteerd 
ofwel een controle arm waarbij de sportbeoefening 
onveranderd wordt verdergezet. In 2022 zal deze 
studie worden uitgebreid naar verschillende 
Belgische centra. Eindpunt van de NEXAF studie is 
VKF burden. De resultaten van deze en toekomstige 
studies zijn nodig om nieuwe inzichten te bieden in 
de relatie tussen VKF en het sporthart, wat de zorg 
voor sporters met VKF in de toekomst verder kan 
optimaliseren.
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V vraag/antwoord 

IK HEB EEN VRAAG

Recidief voorkamerfibrillatie: wat nu?

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende 
ritmestoornis. Er ontstaat hierbij een zeer snel ritme 
(300-350/minuut) in de voorkamers waardoor 
deze beginnen te fibrilleren (“fladderen”) in plaats 
van mooi ritmisch samen te trekken op het ritme 
van de sinusknoop (het normale “sinusritme”). 
Vandaar de naam voorkamerfibrilleren. Deze 
ritmestoornis is verantwoordelijk voor 20-25% 
van de beroertes (cerebrovasculair accident) 
door de vorming van klonters in het hart die dan 
wegschieten (“emboliseert”) in de hersencirculatie 
of naar andere organen. Ongeveer 30% van de 
patiënten met VKF zal ook een of andere vorm 
van hartfalen ontwikkelen door het te snelle ritme 
(tachycardiomyopathie, hartspierverzwakking door 
te snel hartritme). Daarnaast zal een groot deel van de 
patiënten klachten ontwikkelen zoals hartkloppingen 
(palpitaties), kortademigheid (dyspnee), pijn in de 
hartstreek, vermoeidheid en minder frequent zelfs 
bewustzijnsverlies (syncope).

Bij het vaststellen van voorkamerfibrillatie gebeurt 
best een grondig nazicht bij de cardioloog met onder 
meer echocardiografie en eventueel een holter (24u 
hartritme-registratie). Hierbij kan dan de weerslag op 
de linker voorkamer (uitzetting of dilatatie) en op de 
hartfunctie worden vastgesteld. In de eerste plaats 
dient hierbij het snelle hartritme te worden vertraagd 

(meestal met bètablokkers) en tijdelijk of levenslang 
bloedverdunners (orale anticoagulatie) te worden 
gestart om een CVA te voorkomen bij patiënten met 
risicofactoren (dit risico wordt berekend op basis van 
de CHADS-Vasc score). 

Daarnaast is het van belang om bij patiënten met 
klachten het ritme te normaliseren of nieuwe 
ritmestoornissen te voorkomen met anti-aritmica. 
Dit kan onder de vorm van Flecainide, Sotalol en 
Amiodarone bij patiënten die een meer paroxysmale 
vorm hebben (VKF die zelf start en stopt). De meer 
persisterende vormen hebben vaak ook een externe 
cardioversie (“elektroshock”) nodig. 

In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat 
een snelle aanpak van VKF loont, zo heeft de recente 
EAST-AF studie1 een 20% lager risico op overlijden of 
hospitalisatie vastgesteld bij patiënten die vroegtijdig 
een herstel naar hun normale sinusritme kregen.  

Wat bij recidief VKF?

Bij heel wat patiënten zijn er echter toch nog 
ritmestoornissen ondanks medicatie of elektroshock 
of ontwikkelen ze neveneffecten door deze 
medicatie. Andere patiënten – zeker de jongere – zien 
op tegen het dagelijks innemen van medicatie. Bij 
deze patiënten kan een invasieve behandeling, een 
“ablatie” worden voorgesteld. Ook bij patiënten met 
hartfalen is dit meestal de betere optie. Bij patiënten 
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met een veel te traag eigen ritme (sinusknoopsziekte) 
is vaak implantatie van een pacemaker de beste 
oplossing.

Ablatie

De hoeksteen van de ablatiebehandeling van VKF 
is nog altijd een definitieve elektrische longvene-
isolatie. Dit omdat bij een zeer belangrijk deel 
van de VKF-patiënten de verkeerde elektrische 
impulsen juist in deze longvenen ontstaan. Door 
deze longvenen elektrisch los te koppelen van 
de voorkamer kunnen deze impulsen het ritme 
in de voorkamer niet meer beïnvloeden. Dit kan 
gebeuren met meerdere technieken waarbij de 
radiofrequentie- (RF) en ballontechnieken (cryo of 
laser) momenteel de meest gebruikte zijn. Vooral 
RF-ablatie is erg geperfectioneerd in de afgelopen 
jaren met uitstekende resultaten tot gevolg (CLOSE 
protocol)2.

• CLOSE protocol geleide electrische longvene isolatie: 
perfect contigue regiospecifieke lesies (max. 6mm van 
elkaar), geen litteken buiten de longvenen (roze kleur 
= normaal weefsel)

• 2017: persisterende VKF sinds > 2 jaar, 2022: Aritmievrij 
sinds 5 jaar

Bij tijdige behandeling wordt hierbij ongeveer 85-
90% stabiel sinusritme bekomen (CLOSE to CURE 
studie)2,3 en kan bij de meeste patiënten de anti-
aritmica gestopt worden. Deze techniek laat ook 
toe om de vaak geassocieerde voorkamerflutter 
(in de rechter voorkamer) tijdens dezelfde ingreep 
te behandelen. De laatste jaren is een nieuwe 
energievorm, elektroporatie, sterk in opmars waarbij 
in vergelijking met RF-ablatie dezelfde of betere 
resultaten met een verhoogd veiligheidsprofiel 
worden verwacht. VKF-ablatie is meer en meer een 
routine ingreep geworden, die in veel gevallen zelfs 
tijdens een korte dagopname kan gebeuren. Van groot 
belang hierbij is dat de patiënt zijn bloedverdunning 
rondom de ingreep zeer strikt dient in te nemen.

Wat bij recidief na een eerdere ablatie?

Dit kan liggen aan een reconnectie van (een van) de 

longvenen en kan dan eenvoudig worden verholpen 
door een 2de ingreep waarbij deze longvenen 
geherisoleerd worden. Bij ziekere voorkamers – 
meestal met meer persisterende vormen van VKF – 
is er vaak ook littekenvorming buiten de longvenen. 

Bij deze patiënten kan onder meer lineaire 
ablatie(figuur2) van deze littekens een oplossing 
bieden waarbij een goed mappingsysteem en expert 
skills van de operator met het nodige geduld bij het 
maken van een gedetailleerde kaart (“map”) van de 
voorkamer(s) van cruciaal belang zijn. 

• 4/2020: sinds 20 jaar palpitaties door 
paroxysmale en persisterende VKF en regelmatige 
voorkamerritmestoornissen

• 6/2020: 4de ablatie met herisolatie rechter onderste 
longvene, litteken dak en achterwand met aritmiecircuit 
op de achterwand en rondom de mitraalklep, lineaire 
ablatie met daklijn, bodemlijn en mitraallijn met 
bekomen van niet-induceerbaarheid

• 2022: sinds 1,5 jaar aritmievrij onder lage dosis Sotalol

Desondanks zijn hierbij vaak meerdere ingrepen 
nodig om tot “niet-induceerbaarheid” te komen en 
moet regelmatig een hybride behandeling met anti-
aritmica behouden blijven. Uiteindelijk zal 70-80% 
van deze patiënten aritmievrij of -arm zijn na deze 
ingrepen. Een klein deel van de patiënten zal te zieke 
voorkamers hebben om opnieuw blijvend sinusritme 
te bekomen, dan wordt een pacemakerimplantatie 
met ablatie van de AV-knoop voorgesteld (waarbij 
de verbinding tussen voorkamer en kamer verbroken 
wordt om de zeer snelle hartritmes te voorkomen).

Besluit

Voorkamerfibrillatie is een frequente aandoening 
met heel wat klachten en vervelende gevolgen. Een 
snelle diagnose en prompte aanpak kan de prognose 
belangrijk verbeteren. Naast preventie door goede 
behandeling van risicofactoren, kan een tijdige 
medicamenteuze en zo nodig invasieve aanpak in de 
meeste gevallen het ritme normaliseren.  
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zij steunen ons

Op dinsdag 7 december 2021 ontvingen we bij de 
Liga een bericht in onze mailbox van César Ryelandt.  
César is 24 jaar en werd geboren met een zeldzame 
hartaandoening, in zijn mail beschrijft hij in het kort 
zijn ziekte en de impact ervan op zijn leven. 

Zijn hartprobleem is nu niet meer zo relevant en 
dus eindigt César zijn bericht met de vraag of hij 
via de Liga kinderen, adolescenten met dezelfde 
aandoening en hun ouders kan steunen door zijn 
bijzonder verhaal te vertellen en hun vragen te 
beantwoorden.  Wij zijn natuurlijk erg enthousiast en 
stellen hem voor om een podcast te maken waarin 
hij zijn verhaal vertelt.  César en zijn mama hebben 
een prachtige getuigenis afgelegd in de podcast 
‘César’ van onze podcastreeks  ‘Ca vient du coeur’. 
Te beluisteren via Spotify en Google podcasts.  Een 
echte aanrader.

Maar César wil meer… hij studeert communicatie 
aan IHECS in Brussel en specialiseert zich in Public 
Relations, hij wil zijn kennis én zijn vrije tijd graag  ter 
beschikking stellen van de Liga.  Zodoende werkt 

César nu sinds een maand als vrijwilliger bij de 

Belgische Cardiologische Liga, zijn frisse ideeën en 

zijn kennis zijn een grote hulp bij het opzetten van 

onze campagnes.  

Dank u César!

Indien u ons wenst te steunen, aarzel dan niet om uw ideeën en initiatieven met 
ons te delen.

Voor meer wetenschappelijke informatie:

1. P. Kirchhof et al. Early Rhythm-Control Therapy in 

Patients with Atrial Fibrillation. NEJM 2020.

2. T. Phlips et al. Improving procedural and one-year 

outcome after contact force-guided pulmonary vein 

isolation: the role of interlesion distance, ablation index, 

and contact force variability in the ‘CLOSE’-protocol. 

Europace 2018.

3. M. Duytschaever et al. Long-term impact of catheter 

ablation on arrhythmia burden in low-risk patients 

with paroxysmal atrial fibrillation: The CLOSE to CURE 

study. Heart Rhythm 2020.
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• 1 knolselderij, schoongemaakt

• 1 bloemige aardappel, in blokjes gesneden

• 2 teentjes knoflook, gehakt

• 200 g prei, fijn gesneden

• 3 rapen, in blokjes gesneden

• 1/2 kl korianderpoeder

• 1 kl kurkuma

• 2 l groentebouillon

• 4 el sojaroom

• 1 el olijfolie

• zout, peper

Garnituur:

• knolselderijchips

1. Snijd de knolselderij in vier. Snijd 3/4 in grote 

blokken. 1/4 in flinterdunne schijfjes. Zet opzij.

2. Kook de knolselderij, de aardappel, de knoflook, 

de prei en de rapen in de bouillon. Breng op 

smaak met kurkuma en koriander. Kruid met 

peper en zout. Zet een deksel op de pot en breng 

aan de kook. Verminder het vuur tot de helft. 

Laat 25 minuten. koken. De groenten zijn gaar als 

ze bij het prikken met een vork geen weerstand 

meer bieden.

3. Verwarm de oven voor op 250°C.

4. Pureer de groenten met een handmixer of een 

draaizeef. Verwarm deze even kort gedurende 3 

minuten.

5. Bestrijk de flinterdunne schijfjes knolselderij met 

olijfolie. ‘Droog’ ze 5 minuten in de oven.

6. Voeg de sojaroom aan de soep toe. Breng zo 

nodig nog wat op smaak.

7. Verdeel in kommen of diepe borden. Versier met 

de knapperige knolselderijchips.

+ Lekker gezond: deze in hoofdzaak plantaardige soep is zeer arm aan verzadigde vetzuren en bevat geen 
cholesterol. Omdat ze veel vezels bevat, geeft ze een verzadigend gevoel, maar niettemin blijft ze erg licht.

aan tafel!

VELOUTÉ VAN 
KNOLSELDERIJ 
MET INDISCHE 

KRUIDEN
EN KNAPPERIG 

GARNITUUR

E 96 kcal/400 kJ -  E.W. 3.2 g  - V. T. 4.7 g -  V.V. 0.8 g - K 10 g - V 5 g - Ch 0 mg

+ Heerlijk met stokbrood met zonnebloempitten en een pesto met notensla (rucola).
+ Variante: probeer eens bloemkool met dit kruidenmengsel.

VOOR 4 PERSONEN

VOORBEREIDING 15 MIN

KOOKTIJD 30 MIN

EENVOUDIG

€€€


