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Boezemfibrilleren is de meest voorkomende ritmestoornis bij de mens. In Nederland zijn er 

naar schatting 250.000 mensen met boezemfibrilleren. Het komt vaker voor bij ouderen en 

bij mensen met risicofactoren voor het ontstaan van boezemfibrilleren, zoals hoge bloeddruk, 

suikerziekte en overgewicht. Naar schatting zal het voorkomen van boezemfibrilleren in 

Nederland door de vergrijzing meer dan verdubbelen in de komende 3 decennia naar 

550.000 mensen in 2050. 

In tegenstelling tot kamerritmestoornissen leidt boezemfibrilleren indien onbehandeld niet tot 

een acute hartstilstand. Wel kan boezemfibrilleren veel klachten veroorzaken, zoals 

hartkloppingen, kortademigheid of pijn op de borst. Vaak zijn deze klachten een gevolg van 

een te snelle hartfrequentie. Maar boezemfibrilleren kan ook volledig asymptomatisch zijn. 

In het begin van de ziekte heeft een persoon vaak korte aanvallen van boezemfibrilleren. 

Naarmate de tijd vordert nemen deze aanvallen toe in frequentie en in duur, totdat 

uiteindelijk de chronische variant van boezemfibrilleren ontstaat. Dit proces noemen we 

progressie van boezemfibrilleren. Het treedt op bij gemiddeld 7% van de personen met 

boezemfibrilleren per jaar.  

In de behandeling van boezemfibrilleren wordt vaak als eerste stap medicijnen gegeven om 

het hartritme te vertragen om zodoende de klachten te doen afnemen. Als dit onvoldoende 

werkt, wordt overgegaan op anti-aritmica (medicatie die het ontstaan of de duur van 

boezemfibrilleren remmen). Als ook dit onvoldoende werkt, wordt overgegaan op elektrische 

cardioversies (een “shock” om het hartritme te herstellen) of ablaties (operatie waarbij 

inwendig littekens worden gevormd in het hart om zo boezemfibrilleren voor te zijn).  

In de behandeling van boezemfibrilleren is daarnaast ook een rol voor antistollingsmedicatie 

weggelegd. Boezemfibrilleren gaat namelijk gepaard met een verhoogd risico op beroertes 

oftewel herseninfarcten. Dit risico is alleen verhoogd als een persoon risicofactoren hiervoor 

heeft, te weten hartfalen, hoge bloeddruk, suikerziekte, leeftijd >65 jaar, eerdere beroerte, 

vaatlijden of vrouwelijk geslacht. In geval van een verhoogd risico op beroertes wordt er 

gestart met antistollingsmedicatie. Vroeger konden hiervoor alleen bloedverdunners via de 

trombosedienst voorgeschreven worden. Bij deze medicijnen moet om de 1-2 weken 

gecontroleerd worden hoe “dun” het bloed daadwerkelijk is en wordt de dosering van het 

medicijn hierop aangepast. Tegenwoordig kunnen “NOACs” voorgeschreven worden, dit zijn 

tabletten met een stabiele dagelijkse dosering waarbij het bloed niet periodiek gecontroleerd 

dient te worden. 

In het eerste gedeelte van dit proefschrift (hoofdstuk 1) hebben we gekeken naar de manier 

waarop patiënten met boezemfibrilleren worden behandeld in Nederland en België en 
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hebben we gekeken naar onderlinge verschillen. Wat met name opviel is dat er relatief veel 

patiënten ten onrechte een lagere of hogere dosering NOAC kregen. Hierdoor worden deze 

mensen onder- of overbehandeld en worden respectievelijk niet voldoende beschermd voor 

het optreden van een eventuele beroerte of hebben juist een verhoogd bloedingsrisico, 

terwijl dit eigenlijk niet zou hoeven.  

In het tweede gedeelte hebben we gekeken naar de risicofactoren voor het optreden van 

progressie van boezemfibrilleren (hoofdstuk 2 en 4), het effect van de progressie op het 

kwaliteit van leven (hoofdstuk 3) en of we progressie wel op de juiste manier definiëren 

(hoofdstuk 5). In dat laatste hoofdstuk zagen we dat hoe beter je kijkt naar het hartritme 

(met een implanteerbaar apparaatje dat continu het hartritme in de gaten houdt i.p.v. af en 

toe een hartfilmpje van 10 seconden), je veel beter kunt zien wanneer iemand toename laat 

zien van boezemfibrilleren. Daarnaast concluderen we dat de progressie van 

boezemfibrilleren waarschijnlijk niet zo zwart-wit is als we denken. Misschien moeten we 

afstappen van dat idee en een nieuwe manier bedenken om progressie van 

boezemfibrilleren te classificeren.  

In het derde gedeelte van dit proefschrift hebben we op verschillende manieren gekeken 

naar de rol van bloedverdunners in de behandeling van boezemfibrilleren. In hoofdstuk 8 

zagen we dat de oudere bloedverdunners leiden tot langere wachttijden voor een elektrische 

cardioversie omdat het bloed vaak niet dun genoeg is om deze veilig uit te kunnen voeren. In 

hoofdstuk 7 stellen we een behandelschema voor dat gebruikt kan worden voor patiënten 

met een pacemaker of ICD die korte boezemritmestoornissen laten zien, zonder dat er 

daadwerkelijk sprake is van boezemfibrilleren. In hoofdstuk 6 onderzoeken we of de 

NOACs mogelijk kunnen leiden tot het minder voorkomen van boezemfibrilleren. Ondanks 

dat er in muizenstudies hier aanwijzingen voor zijn, konden wij dit niet aantonen in de mens. 




