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Wat leert de huisarts over stoppen 
van voorkamerritmestoornissen uit 

recente praktijkrichtlijnen?

Dr. Roba Michel

AZ St-Jozef 
Malle
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• AV nodale reentry tachycardie:
– Paroxysmaal
– (Pre)syncopaal, palpitaties
– “Benign” (maar kan ook bij 80+ optreden…)

• Atriale flutter:
– Persisterend
– Hartfalen (tachycardiomyopathie), palpitaties
– Oudere patiënten en/of onderliggend hartlijden
– Trombo-embolisch risico!

• Smal QRS tachycardie!
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Vagale maneuvers
Adenosine

Bètablokker
Verapamil

AV Blok induceren
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15 s 15 s

° 24/06/1973
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Adenosine (Adenocor®) (1) 
• Dosis: 6-12-18 mg iv
• Zeer snelle bolus + flushen
• EKG (zo mogelijk 12 afleidingen) tijdens 

toediening voor diagnostiek
• Niet altijd effectief: caffeïne, theofylline
• Veilig want zeer kort t1/2, maar:
– Bronchospasmen, thoracale pijn
– Soms significante en langdurende bradyaritmie/AV 

blok/asystolie
– Zeldzaam polymorfe VT, VF
– Degeneratie van A fib/flutter + WPW tot VF

Adenosine (Adenocor®) (2)
• Opletten:
– Oudere patiënten
– Gekende sinusknoopdysfunctie, 

geleidingsstoornissen
– Dipyridamole, carbamazepine, anti-aritmica, 

digitalis, betablokker, verapamil, diltiazem
– Centrale toediening
– WPW

• Altijd onder ritmemonitoring en met 
mogelijkheid tot CPR (en defibrillatie indien 
geen 100% smal QRS tachycardie).
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Atriale flutter

• Vertragen met bètablokker.
• Anticoagulatie!
• Nooit zonder monitoring klasse Ic antiaritmicum (flecainide)!
• Nooit klasse Ic antiaritmicum in monotherapie!
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Te onthouden
• Behandel de patiënt, niet de ritmestoornis.
• EKG is de hoeksteen van diagnose en 

behandeling.
• Urgentie is vaak relatief: even wachten en 

goed nadenken is soms het verstandigste.
• Een verkeerde of nonchalant toegediende 

behandeling kan ernstige gevolgen hebben.
• Behandel enkel smal QRS tachycardieën.
• Antiaritmicum, óók adenosine, acuut iv = 

monitoring/CPR (+ defibrillator?)


