
Atriumfibrilleren  1 Atriumfibrilleren 

Patiënteninformatie

Atriumfi brilleren

900052 Atriumfibrilleren.indd   1 28-09-15   16:14



900052 Atriumfibrilleren.indd   2 28-09-15   16:14



Atriumfibrilleren  1 

Uw bezoek aan de polikliniek Atriumfibrilleren

Inleiding

In overleg met uw (huis)arts bent u verwezen naar de polikliniek Atriumfibrilleren 
van het Martini Ziekenhuis. Op de polikliniek onderzoekt een behandelteam, dat 
bestaat uit verpleegkundig specialisten en een cardioloog, de oorzaak van uw 
hartritmestoornis. De verschillende gesprekken en onderzoeken vinden zoveel 
mogelijk op één middag plaats. Na afloop krijgt u direct de diagnose en een voor-
stel voor een behandelplan.

Bij de verwijzing vraagt de huisarts meestal of de verpleegkundig specialist/car-
dioloog van het Martini Ziekenhuis de behandeling wil overnemen. Het komt ook 
voor dat uw huisarts u alleen naar het Martini Ziekenhuis verwijst voor het on-
derzoek en een behandeladvies. U blijft dan onder behandeling bij uw huisarts.

Deze brochure is bedoeld als een aanvulling op de informatie die u van de ver-
pleegkundig specialist en cardioloog ontvangt. Naast deze brochure over de 
gang van zaken ontvangt u een brochure van de Nederlandse Hartstichting en 
een dagboek. Het doel van dit dagboek is om informatie te verzamelen, die voor 
u en uw behandelaars belangrijk kunnen zijn (uw hartritme, klachten en bloed-
druk, door bijvoorbeeld zelfmeting). Daarnaast staat in het dagboek duidelijk 
aangegeven wat u kunt doen in het geval van klachten. Het is handig als u dit 
dagboek bij elk bezoek aan de polikliniek meebrengt.

Atriumfibrilleren wordt ook wel boezemfibrilleren genoemd. Het gaat hierbij om 
hetzelfde ziektebeeld.
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Belangrijke telefoonnummers 

Uw huisarts 

Naam:    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uw cardioloog 

Naam:    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uw verpleegkundig specialist 

Naam:    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Polikliniek Atriumfibrilleren, afdeling 1E, route 1.2
Telefoon (050) 524 5862
Bereikbaar op werkdagen van 8.30-12.00 en van 13.00-16.00 uur
E-mail: ritmecentrum@mzh.nl
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Algemeen

 Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig iden-
titeitsbewijs mee. Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secreta-
riaat van de polikliniek Atriumfibrilleren.

Voorbereiding

De secretaresse van de polikliniek Atriumfibrilleren is uw eerste aanspreekpunt. 
Zij belt u nadat uw verwijzing bij de polikliniek is binnengekomen en stelt u een 
aantal vragen. Vervolgens krijgt u een afspraak voor een bezoek aan de polikli-
niek.

Voor uw afspraak laat u bloed afnemen voor de bepaling van een aantal bloed-
waarden. Dit is van belang voor het stellen van de diagnose. Soms is dit al gedaan 
(bijvoorbeeld tijdens opname of door uw huisarts). In dat geval vindt er geen 
bloedonderzoek plaats. Als het wel nodig is, ontvangt u per post een laboratori-
umformulier van de polikliniek. Met dit formulier kunt u het bloed laten afnemen 
in het Martini Ziekenhuis of bij een laboratorium van CERTE bij u in de buurt.

Mogelijk is vooraf ook een Holter-ECG nodig. Dit is een onderzoek, waarbij uw 
hartritme gedurende 24 of 48 uur wordt geregistreerd met behulp van een draag-
baar kastje en een aantal plakkers. Tijdens de registratie doet u alles wat u nor-
maal ook zou doen. U hoort van de secretaresse van de polikliniek of en wanneer 
dit onderzoek plaatsvindt. 

Daarnaast krijgt u via e-mail een vragenlijst toegestuurd. Als u de vragen in de lijst 
online heeft beantwoord, worden deze automatisch naar de polikliniek gestuurd. 
Met deze informatie is voor uw eerste bezoek al veel bekend over uw gezond-
heidstoestand.

Onderzoeksdag

U meldt zich volgens afspraak op de polikliniek Atriumfibrilleren. De secretaresse 
ontvangt u, schrijft u in en wijst u de weg gedurende uw bezoek aan de polikli-
niek. Ook met vragen kunt u bij haar terecht. Vervolgens heeft u een gesprek met 
de verpleegkundig specialist. Deze specialist stelt u vragen over uw klachten en 
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uw gezondheidstoestand, mede aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst. 
De verpleegkundig specialist doet verder een lichamelijk onderzoek. Dit bestaat 
uit het beluisteren van uw hart en longen, het meten van uw lengte, gewicht en 
bloeddruk en het maken van een hartfilmpje (ECG). De verpleegkundig specialist 
besteedt daarnaast vooral aandacht aan de uitleg over het ziektebeeld atriumfi-
brilleren, leefregels, risicofactoren en hoe u met het ziektebeeld kunt omgaan.

Na uw bezoek aan de verpleegkundig specialist volgt die middag aanvullend on-
derzoek op de functieafdeling.

Het kan zijn dat u tussen de onderzoeken of gesprekken even moet wachten. U 
kunt die tijd doorbrengen in de wachtkamer van de polikliniek Atriumfibrilleren. 
U kunt hier gebruik maken van internet via uw eigen smartphone/ tablet (WIFI 
Gast) of een tijdschrift lezen. U kunt er koffie of thee krijgen. Als u iets wilt eten, 
adviseren wij u om een boterham of iets dergelijks mee te nemen van huis.

Onderzoeken

Voor het vaststellen van de oorzaak van uw atriumfibrilleren en de juiste behan-
deling ervan, kan het onderzoek verder bestaan uit:

Een echocardiogram op de Cardiologie Functieafdeling
Bij dit onderzoek worden uw hart en uw grote bloedvaten met behulp van ge-
luidsgolven in beeld gebracht. De echocardiografist beoordeelt tijdens het on-
derzoek bewegingen, afmetingen, kleppen en de pompfunctie van het hart. Dit 
duurt ongeveer 30 minuten. Er zijn geen voorbereidingen nodig.

Een fietstest op de Cardiologie Functieafdeling
Tijdens het onderzoek fietst u op een soort hometrainer, waarbij een aantal plak-
kers op uw borst uw  hartactiviteit en -capaciteit uw inspanning meten. Ook con-
troleert de laborant regelmatig uw bloeddruk met een band om uw arm. Het on-
derzoek duurt ongeveer 30 minuten. U mag op de dag van het onderzoek geen 
bodylotion of olie op uw lichaam aanbrengen, omdat de plakkers anders niet op 
uw lichaam blijven zitten. Verder zijn er geen voorbereidingen nodig.
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Eindgesprek

Aan het eind van de middag zijn al uw onderzoeksgegevens bekend, evenals de 
diagnose en het behandeladvies. U heeft daarna een eindgesprek met de cardio-
loog en de verpleegkundig specialist. Dit gesprek vindt altijd na 16.00 uur plaats. 
De beide specialisten brengen u op de hoogte van de diagnose, oorzaak en zullen 
een voorstel voor uw behandelplan met u doornemen.

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Deze kunnen een onderdeel zijn 
van uw behandelplan. Hieronder leest u een globaal overzicht. 

Onderliggende oorzaken
Atriumfibrilleren heeft vaak een onderliggende oorzaak. Deze oorzaak kan per 
persoon verschillen. In de meeste gevallen gaat het om een te hoge bloeddruk, 
hartfalen of kleplijden. Het is belangrijk om deze onderliggende oorzaak bij u vast 
te stellen en weg te nemen. De behandeling hiervan zal zeker een onderdeel zijn 
van uw behandelplan.

Antistolling
Afhankelijk van uw situatie en de daarbij behorende risicofactoren, krijgt u me-
dicijnen die uw bloed verdunnen (bloedverdunners) en het ontstaan van een 
stolsel tegengaan (antistolling). Bij risicofactoren kunt u denken aan hartfalen, 
hoge bloeddruk, leeftijd, suikerziekte, CVA of TIA in het verleden, geslacht of een 
andere vaataandoening.

Bij het behandelen van uw hartritme zijn er twee mogelijkheden:
•   Het herstellen en behouden van een regelmatig hartritme (ritmecontrole);  

U krijgt hiervoor medicijnen (via een infuus of in tabletvorm) of door een be-
handeling met een elektrische schok (elektrische cardioversie). Deze schok mag 
pas worden gegeven, nadat er minimaal drie weken dagelijks bloedverdunners 
zijn gebruikt. Als het hartritme regelmatig is, krijgt u medicijnen om het ritme 
te behouden.

•  Het onregelmatige hartritme wordt geaccepteerd. 
  Om het onregelmatig hartritme binnen normale waardes te houden (frequen-

tiecontrole), krijgt u medicijnen.
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Behandelplan

Als u een voorstel voor een behandelplan krijgt, informeert de verpleegkundig 
specialist u over de achtergronden bij de keuzes van het behandelteam. Daarna 
wordt uw behandelplan vastgesteld en maakt u aan de hand van het plan afspra-
ken over medicijnen, leefregels en controles. Deze controles kunnen bestaan uit:
•  (zelf )controle van gewicht en bloeddruk
•  het bijhouden van een dagboek van de ritmestoornissen
•  laboratoriumonderzoek
•  extra (diagnostisch) onderzoek

Controleafspraken

Na het eerste bezoek aan de polikliniek Atriumfibrilleren komt u onder controle 
bij uw huisarts of blijft u onder behandeling van de verpleegkundig specialist (of 
cardioloog). Afhankelijk van de aard van het atriumfibrilleren, het voorgestelde 
behandelplan en uw eigen keuzes, komt u een aantal keer terug op de polikliniek. 

Tijdens het polikliniekbezoek kijkt de verpleegkundig specialist wat uw situatie is 
en of deze is verbeterd of verslechterd. Samen kijkt u of de gewenste behandel-
doelen zijn bereikt. De klachten die u ervaart zijn tijdens uw bezoek het uitgangs-
punt voor eventuele aanpassingen in de behandeling om zo de gewenste situatie 
te bereiken. 

Zo kan het zijn dat ritmecontrole niet haalbaar is en dat wordt gekozen voor fre-
quentiecontrole. Ook kan het gebeuren dat er in plaats van frequentiecontrole, 
wordt gekozen voor ritmecontrole. De daarbij passende medicijnen en antistol-
ling zal de verpleegkundig specialist met u bespreken.

U kunt last hebben of krijgen van klachten die buiten de kennis en bekwaamheid 
van de verpleegkundig specialist vallen. In dat geval overlegt de verpleegkundig 
specialist met een cardioloog. 

Het einde van de behandeling/controles in het ziekenhuis is bij een chronische 
aandoening als atriumfibrilleren moeilijk aan te geven. Als het mogelijk is, kan 
er al snel duidelijkheid worden gegeven over de duur dat u onder controle blijft 
bij het Martini Ziekenhuis. Het kan zijn dat u in overleg met de verpleegkundig 
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specialist onder controle komt bij uw eigen huisarts. Hierover maakt u specifieke 
afspraken. 

Meer informatie

De diagnose atriumfibrilleren kan een behoorlijke impact op u hebben. Sommi-
gen worden daardoor erg angstig. De omgeving werkt hier soms ook aan mee; 
het lijkt alsof het alleen nog maar om uw hart gaat; dat u naast uw hart geen 
eigen leven meer heeft. Laat uw omgeving daarom zien dat u meer bent dan 
uw hart alleen. Praat ook over andere zaken, zoals uw familie, vrienden en leuke 
activiteiten die u onderneemt.  

Bij patiëntenvereniging De Hart & Vaatgroep kunt u in contact komen met men-
sen die ook atriumfibrilleren hebben. De patiëntenvereniging van en voor men-
sen met een hart- of vaatziekte geeft extra informatie en adviezen op het gebied 
van leefstijl, zorgt voor lotgenotencontact, organiseert het Hart&Vaatcafé en 
komt op voor uw belangen. Meer informatie over De Hart & Vaatgroep vindt u op 
de website hartenvaatgroep.nl

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het 
hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, 
onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de polikliniek Atriumfibrilleren, op werkdagen van 8.30-
12.00 en van 13.00-16.00 uur, tel. (050) 524 5862.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 
 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 
Groningen

Algemeen telefoonnummer
()   

www.martiniziekenhuis.nl
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