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Abstract
Probleemstelling:
Er worden reeds veel cardioversies uitgevoerd bij patiënten met supraventriculaire
ritmestoornissen zowel op de spoedgevallendienst als op intensieve zorgen. Er zijn twee
methodes om een cardioversie uit te voeren, echter zijn de indicaties voor het overgaan
tot medicamenteuze of elektrische cardioversie onduidelijk. Het is belangrijk een
cardioversie uit te voeren in functie van de patiënt en hierbij ook de voor- en nadelen van
beide methodes te beschrijven.

Doelstelling:
Het doel van deze literatuurstudie is om een duidelijk beeld te krijgen over wanneer er
best een elektrische cardioversie en wanneer best een medicamenteuze cardioversie wordt
uitgevoerd. De vraag hierbij is welke van deze twee methoden het meest effectief is en in
welke situaties.

Methode:
Wetenschappelijke artikels werden in kader van onze literatuurstudie gevonden op
databanken zoals Cinahl, Limo en Pubmed. Verder werden er twee experten gecontacteerd
in kader van een interview, uit dit interview zijn extra artikels verkregen die gericht zijn
op onze literatuurstudie. Daarnaast werd ook de sneeuwbalmethode gebruikt om meerdere
artikels te vinden.

Conclusie:
Uit de literatuur is niet gebleken dat de ene methode effectiever is dan de andere. De
keuze voor elektrische of medicamenteuze cardioversie is voornamelijk patiëntafhankelijk
maar ook de voorkeur van de arts speelt hier een rol in. We kunnen op basis van de
gevonden informatie wel stellen dat elektrische cardioversie de voorkeur geniet boven
medicamenteuze cardioversie.
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1. Inleiding
Supraventriculaire ritmestoornissen komen vaak voor binnen de gezondheidszorg. Deze
ritmestoornissen kunnen zowel acuut als chronisch verlopen bij een patiënt. Een
ritmestoornis kan voor problemen zorgen op hemodynamisch gebied waardoor er een
behandeling gestart moet worden. De behandeling van enkele belangrijke
supraventriculaire ritmestoornissen bespreken we gericht in deze paper.
Onder medicamenteuze cardioversie wordt verstaan het toedienen van medicatie in de
vorm van anti-aritmica om op die manier een sinusaal ritme te bekomen. Daarnaast wordt
elektrische cardioversie beschouwd als het toedienen van een elektrische shock aan de
patiënt om hierdoor een sinusaal ritme te bekomen.
Er is veel wetenschappelijke literatuur over voorkamerfibrillatie (VKF) en daarbij ook de
verschillende behandelingsopties die hiervoor bestaan. Daarnaast is er duidelijk minder
informatie beschikbaar over andere supraventriculaire ritmestoornissen zoals
voorkamerflutter (VKFL) of supraventriculaire tachycardie (SVT). Maar wat is nu eigenlijk
de meest effectieve behandelmethode bij deze soort ritmestoornissen en hoe wordt de
keuze gemaakt om een patiënt elektrisch of medicamenteus te cardioverteren?
Om onze onderzoeksvraag: “Is medicamenteuze therapie bij patiënten met
supraventriculaire ritmestoornissen even effectief als elektrische cardioversie?” te
beantwoorden werd er een literatuurstudie uitgevoerd. Deze heeft als doel de effectiviteit
van beide behandelmethode te achterhalen en daarnaast te onderzoeken wanneer en op
welke gebieden deze methoden de beste slaagkansen hebben.
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2. Methode
Bij deze literatuurstudie willen we nagaan of er een verschil is tussen medicamenteuze en
elektrische cardioversie. Volgende PICO werd daarvoor opgesteld
o
o
o
o

P: patiënten met supraventriculaire aritmieën
I: medicamenteuze therapie
C: elektrische cardioversie
O: effectiviteit

We trachten een antwoord te formuleren op volgende onderzoeksvraag: “Is
medicamenteuze therapie bij patiënten met supraventriculaire aritmieën even effectief als
elektrische cardioconversie?”
Om op deze vraag een beter inzicht te krijgen hebben we een literatuurstudie gedaan. Wij
zijn op zoek gegaan naar publicaties met betrekking tot deze vraagstelling. De
zoekopdrachten werden uitgevoerd in volgende databanken: Cinahl, Limo, Pubmed.
De literatuur werd doorzocht aan de hand van verschillende zoektermen, zoals:
cardioversie, drug cardioversion, drug therapy, atrial fibrillation, supraventricular
arrhytmia, electric countershock, pharmacology, sedation, antiarrhytmia agents, electrical
cardioversion, atrial flutter, sinus rhythm.
De selectie van de publicaties gebeurde volgens volgende criteria: artikels geschreven in
het Engels, artikels niet ouder dan 12 jaar, volledige tekst beschikbaar en RCT’s.
Er werden ook artikels verkregen via experten, daarnaast werd er gebruik gemaakt van de
sneeuwbalmethode om tot nieuwe artikels te komen die betrekking hadden op onze
onderzoeksvraag.
Uit het aanbod van gevonden publicaties werd er op basis van titel en abstract 15 artikels
geselecteerd die verband hebben met onze onderzoeksvraag.
Er werden vervolgens 2 experten gecontacteerd en geïnterviewd omtrent hun kennis en
ervaring over de onderzoeksvraag op basis van een uitgebreide vragenlijst die de
interviewer gebruikte als leidraad.
Daarnaast werden verschillende patiënten met supraventriculaire ritmestoornissen
geobserveerd, om op die manier een eigen inbreng te geven aan de specialisatieproef. De
verzamelde informatie werd vergeleken met de literatuur om een beter beeld te krijgen
tussen theorie en praktijk.
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3. Inleiding tot de cardiologie
3.1 Cardiale geleiding
De sinusknoop of SA-knoop is de natuurlijke pacemaker van het hart. Deze gaat met een
frequentie van 60-100 slagen per minuut impulsen genereren. Vervolgens wordt de impuls
via de internodale banen doorgegeven aan de atrioventriculaire knoop (AV-knoop). De AVknoop gaat het ritme vertragen alvorens het verder te geleiden richting de bundel van His,
welke de verbinding vormt tussen de atria en de ventrikels. Vervolgens gebeurt er een
splitsing in een linkerbundeltak en rechterbundeltak om zo de impulsen verder te geleiden
tot in de purkinjevezels van het myocard. Eenmaal de impuls de purkinjevezels bereikt
heeft, wordt het myocard geactiveerd en trekken de ventrikels samen (Tomas & Garcia,
2016).
Zowel de AV-knoop als de purkinjevezels bevatten automaticiteitscellen. Dit zijn cellen die
een impuls kunnen genereren om ervoor te zorgen dat een minimale output behouden
wordt. Zoals eerder aangegeven zal de sinusknoop impulsen genereren aan een frequentie
van 60-100 per minuut. Indien de sinusknoop echter in zijn functie faalt, gaat de AV-knoop
vanuit zijn automaticiteitscellen in staat zijn om zelf impulsen te genereren. Dit is echter
aan een tragere frequentie, namelijk 40-60 per minuut. Falen zowel de sinusknoop als de
AV-knoop in hun functie, dan zullen de automaticiteitscellen van de purkinjevezels nog
impulsen kunnen genereren aan een frequentie van 20-40 per minuut. Dit laatste wordt
ook wel een escaperitme genoemd en kan belangrijke gevolgen hebben voor de
hemodynamische toestand van de patiënt (D’Angelo, 2018).

3.2 Normaal ECG-tracé
Een normaal ECG-complex wordt gedefinieerd als een ‘sinusritme’ en bestaat uit
verschillende onderdelen. Onder deze individuele onderdelen verstaan we onder andere
de P-top, het QRS-complex en de T-top. Deze hebben elk een eigen betekenis voor een
goede werking van de pompfunctie van het hart. Men spreekt van een sinusaal ritme
wanneer de P-top aanwezig is, deze worden normaal gezien gegenereerd door de
sinusknoop, maar soms door een andere atriale pacemaker. Een normaal sinusritme heeft
een frequentie tussen de 60 – 100 slagen per minuut. Wanneer de frequentie lager is dan
60 keer per minuut spreken we van een sinusbradycardie. Indien deze hoger is dan 100
keer per minuut wordt dit een sinustachycardie genoemd (D’Angelo, 2018; Tomas &
Garcia, 2016).

Figuur 1: Basic ECG waveforms and intervals (Qawasma & Daud, 2017)
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Het normaal ECG-tracé (sinusritme) start met een P-top. Hier begint de sinusknoop met
het afvuren van een elektrische prikkel. Dit uit zich in een P-golf. De P-golf is een uiting
van de depolarisatie van de atria. Per definitie is de sinusknoop dan ook de primaire
pacemaker van het hart. Dit zou dan ook betekenen dat alle P-toppen identiek en
regelmatig moeten zijn omdat ze vanuit dezelfde focus in het hart vertrekken (Tomas &
Garcia, 2016).
Vervolgens wordt deze prikkel doorgegeven naar de AV-knoop. Hier gaat de AV-knoop zijn
hoofdfunctie uitoefenen, namelijk het uitoefenen van een fysiologische vertraging. Deze
vertraging is cruciaal voor de hartfunctie omdat deze de atria de kans geeft om zich volledig
samen te trekken voordat de ventrikels dat doen, op die manier worden de ventrikels
maximaal gevuld. Dit verschijnsel wordt ook wel de ‘atriale kick’ genoemd, hierbij wordt
de laatste 20 - 25% aan bloed vanuit de atria in de ventrikels geduwd (D’Angelo, 2018;
Tomas & Garcia, 2016).
Tijdens het PQ-interval worden er veel impulsen doorgegeven en is hierom een drukke
periode in de hartcyclus. De atria, de AV-knoop, de bundel van His, beide bundeltakken en
het purkinjesysteem zijn allemaal aan het depolariseren en de impuls aan het doorgeven.
Het PQ-interval duurt normaal 0.12 – 0.20 seconden. Wanneer beide atria zijn
gedepolariseerd, gaat de sinusknoop en directe omgeving beginnen repolariseren.
Wanneer de fysiologische vertraging klaar is, zal de impuls verder vertrekken naar de
bundel van His, de bundeltakken en het purkinjesysteem (Tomas & Garcia, 2016).
Vervolgens komen we bij het QRS-complex. Dit is een weergave van de ventriculaire
depolarisatie. Deze duurt in normale omstandigheden tussen de 0.06 – 0.11 seconden. De
atriale repolarisatie valt samen met het QRS-complex en is meestal niet te zien op het ECG
omdat het QRS-complex een krachtigere uiting heeft. Na het QRS-complex volgt de T-top,
dit is de uiting van de ventriculaire repolarisatie. Deze dient een asymmetrische vorm te
hebben: een langzame stijging en een snelle daling (Tomas & Garcia, 2016).

3.3 Supraventriculaire ritmestoornissen
3.3.1 Supraventriculaire tachycardieën (SVT)
De term supraventriculaire tachycardieën omvat een groep aandoeningen waarbij atriale
of atrioventriculair nodale weefsels essentieel zijn voor het ondersteunen van de
ritmestoornis.
In de praktijk omvat deze groep: atrioventriculair nodale re-entry
tachycardie (AVNRT), atrioventriculaire re-entry tachycardie (AVRT) of Wolff-ParkinsonWhite Syndrome en atriale tachycardie. De atriale flutter en de atriale fibrillatie behoren
ook tot deze groep. Deze worden in onderstaande punten verder toegelicht.
Supraventriculaire tachycardieën ontstaan door stoornissen in de vorming van de
impulsgeleiding. Dit resulteert in re-entry tachycardieën, waarbij de elektrische impuls
herhaaldelijk een bepaald circuit doorloopt. Typerend bij dit soort tachycardieën is dat er
een extrasystole nodig is om deze te doen beginnen (Whinnet, Davies, & Sohaib, 2012).

Figuur 2: Atriale tachycardie (Van den Brink & Lindsen, 2016)
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Een supraventriculaire tachycardie is een urgentie indien deze hemodynamisch niet wordt
getolereerd bij de patiënt. Doordat de hartfrequentie is verhoogd, zal de diastolische tijd
afnemen, dit is de vullingsfase van het hart. De verhoogde hartfrequentie leidt tot een
verhoogde zuurstofconsumptie. Doordat de diastolische tijd en daardoor de vulling van het
hart afnemen, zullen ook de coronairen van minder bloed en zuurstof worden voorzien.
Het hart heeft nochtans meer zuurstof nodig doordat deze sneller klopt dan normaal.
Typerende symptomen zijn syncope, duizeligheid, moeheid, hartkloppingen (palpaties) en
angstig zijn. Alcohol en cafeïne kunnen een supraventriculaire tachycardie uitlokken. Het
is dus belangrijk om zo snel mogelijk een indruk te krijgen van de hemodynamische
toestand van de patiënt door controle van: het bewustzijn, de verschillende drukken
(bloeddruk/vullingsdrukken), de saturatie en indien mogelijk de cardiac output wanneer
de patiënt reeds voorzien is van katheters die deze meting mogelijk maken (D’Angelo,
2018; Whinnet, Davies, & Sohaib, 2012; Van den brink & Lindsen, 2016).
3.3.2 Voorkamerfibrillatie (VKF)
Een voorkamerfibrillatie, atriale fibrillatie of boezemfibrillatie is één van de meest
voorkomende ritmestoornissen (Gezondheid NV, 2019; National Heart, Lung, and Blood
Institute; National Institutes of Health; U.S. Department of Health and Human Services.,
2019; UZ Leuven, 2019). Tijdens een voorkamerfibrillatie zijn er meerdere re-entrycircuits
tegelijk actief. Deze circuits zorgen voor snelle atriumdepolarisaties tussen 350 en 600 per
minuut. Afhankelijk van de hersteltijd van de AV-knoop kan deze een depolarisatie verder
geleiden naar de ventrikels. De frequentie ligt gewoonlijk tussen de 110 en 160 slagen per
minuut, maar deze kan ook oplopen tot 200 keer per minuut. Op het ECG van een
voorkamerfibrillatie zullen er geen duidelijke P-toppen te zien zijn. Er is eerder sprake van
chaotische atriumactiviteit. Doordat de impulsen telkens uit een andere focus van de atria
komen, zijn de intervallen wisselend en willekeurig. De QRS-complexen zijn wel duidelijk
te onderscheiden, maar komen onregelmatig voor doordat de impulsen willekeurig worden
doorgegeven door de AV-knoop. Het ritme is meestal onregelmatig (D’Angelo, 2018;
Tomas & Garcia, 2016; Van den brink & Lindsen, 2016).

Figuur 3: atriumfibrilleren met een trage ventrikelrespons; de defibrillatiegolf is duidelijk te zien
(Van den Brink & Lindsen, 2016)

Een voorkamerfibrillatie kan eveneens een urgentie zijn indien de hemodynamische
weerslag nadelig is voor de patiënt. Kenmerkend voor een voorkamerfibrillatie is het
ontbreken van de atriale kick doordat er geen atriumcontractie plaatsvindt. Hierdoor zal er
een outputverlies zijn van 20 tot 25 %. Dit kan een daling van de bloeddruk en cardiac
output tot gevolg hebben waardoor de patiënt acuut onwel kan worden. Enkele symptomen
van een atriale fibrillatie zijn dyspnoe, moeheid, palpitaties, duizeligheid en angina
pectoris. Monitoring bij deze patiënt omvat de opvolging van de verschillende drukken,
zoals de bloeddruk, centraal veneuze druk (CVD), pulmonary artery pressure (PAP) en
wiggedruk, maar ook de controle van het bewustzijn is een belangrijke parameter. Indien
mogelijk kan er ook een cardiac-outputmeting gebeuren wanneer de situatie het toelaat
(D’Angelo, 2018; Van den brink & Lindsen, 2016; Klein & Trappe, 2015).
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Bij voorkamerfibrillatie is er geen normale contractie van de atria maar deze maken een
trillende of sidderende beweging. Door deze trillende beweging zal er stase plaatsvinden
van bloed in de atria, met name in het hartoortje of de left atrial appendage (LAA). Hierdoor
is er een verhoogd risico op vorming van stolsels. Na het verkrijgen van een ander ritme
waarbij de atria terug normaal zullen contraheren is er dus een verhoogde kans op
embolievorming, zoals bijvoorbeeld een longembolie of cerebrovasculair accident (CVA).
Vaak zal indien er sprake is van een klonter, anticoagulantia opgestart worden in
afwachting tot een cardioversie uitgevoerd kan worden (D’Angelo, 2018; Van den brink &
Lindsen, 2016).
3.3.3 Voorkamerflutter (VKFlut)
Een voorkamerflutter, atriale flutter of boezemflutter is een speciale atriale tachycardie die
wordt gekenmerkt door snelle atriumdepolarisaties. Het mechanisme dat hier ten
grondslag ligt is re-entry. De atriumflutter ontstaat altijd door een prematuur atriaal
complex (PAC). Het re-entrycircuit is verantwoordelijk voor atriumfrequenties variërend
tussen de 250 en 350 slagen per minuut. De ventrikelfrequentie is daarentegen lager,
bijvoorbeeld 100 of 150 slagen per minuut en is afhankelijk van de AV-geleidingsratio. De
AV-knoop laat namelijk niet alle prikkels door. Slechts sommige doorgegeven prikkels
zullen leiden tot een QRS-complex, welke normaal zijn van vorm. De P-toppen uiten zich
als een zaagtandfenomeen of ‘F-golven’. Het ritme is meer regelmatig dan een
voorkamerfibrillatie maar het kan variëren. Deze is afhankelijk van de frequentie en het
geleidingsblock. Een atriumflutter is een veel voorkomende ritmestoornis bij ouder
wordende patiënten (D’Angelo, 2018; Van den Brink & Lindsen, 2016; Tomas & Garcia,
2016).

Figuur 4: Atriumflutter met een wisselende AV-geleidingsratio (Van den Brink & Lindsen, 2016)

Een voorkamerflutter is net zoals voorkamerfibrillatie een urgentie indien deze
hemodynamisch niet getolereerd wordt door de patiënt. Ook hier is er sprake van verlies
van atriale kick met een verlies tot 25% van het slagvolume. Goede monitoring van de
patiënt is ook hier zeer belangrijk. Door de turbulente bloedflow zal er eveneens risico zijn
op klontervorming met nadien een verhoogd risico op een longembolie of cerebrovasculair
accident (CVA) (D’Angelo, 2018).
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4. Medicamenteuze behandeling
4.1 Supraventriculaire tachycardie (SVT)
Bij een supraventriculaire tachycardie zal als eerste keuze een niet-medicamenteuze
interventie toegepast worden. Het betreft dan een vagale stimulatie door middel van het
valsalva manoeuvre of carotismassage. Wanneer deze echter faalt, gaat er bij stabiele
patiënten gekozen worden voor de toediening van Adenosine en bij instabiele patiënten
voor elektrische cardioversie (Appelboam, et al., 2015; Dadi, Fink, & Weiser, 2017).
In het ontstaansmechanisme van supraventriculaire tachycardieën is, zoals eerder
aangehaald, de AV-knoop betrokken. Door Adenosine toe te dienen gaat de AV-knoop
tijdelijk geblokkeerd worden, wat resulteert in een korte asystolie waarna de ritmestoornis
opgeheven kan zijn. Indien het gaat om een tachycardie waarbij de AV-knoop geen rol
speelt, zoals dit het geval is bij atriale fibrillatie en atriale flutter, kan de toediening van
Adenosine zorgen voor een korte vertraging van het ventriculaire ritme zodat het
onderliggende atriale ritme duidelijk wordt. Initieel wordt een dosis van 6 mg intraveneus
toegediend onmiddellijk gevolgd door een flush van 10ml fysiologische oplossing. Dit is
noodzakelijk omwille van de zeer korte tijdsperiode waarin Adenosine werkzaam is. Door
onmiddellijk de flush toe te dienen, bereikt de toegediende medicatie tijdig het hart. Indien
deze eerste toediening niet effectief is, kan er een herhaling uitgevoerd worden met
verhoogde dosissen. Er zal in een tweede poging dus 12 mg gebruikt kunnen worden,
vervolgens 18 mg en als laatste 24 mg, wat al een zeer hoge dosis is. Adenosine mag niet
toegediend worden bij patiënten met astma aangezien het een astma-opstoot kan
uitlokken. Verder moet ook vermeld worden dat Adenosine een breedspectrum aan
bradycardieën, atriale fibrillatie, SVT en ventriculaire tachycardie kan opwekken. Het is
daarom belangrijk dat dit uitsluitend onder continue ECG-monitoring wordt toegediend en
in de aanwezigheid van een pacemaker of defibrillator (Bibas, Levi, & Essebag, 2016;
Trenson, 2019).

4.2 Atriale fibrillatie
Bij een aanhoudende atriale fibrillatie zijn er twee algemene behandelingsmogelijkheden,
namelijk “rate control” en “rhythm control”. De eerste behandeling richt zich voornamelijk
op het verminderen van de snelheid van de hartfrequentie en het ventriculaire antwoord
op de atria. “Rhythm control” daarentegen focust zich op het herstellen van een normaal
sinusritme door de ritmestoornis hiernaar te converteren (Sulke, Sayers, & Lip, 2007).
4.2.1 Rate control
Shah et al. (2018) geven aan dat wanneer een patiënt zich presenteert met een
symptomatische atriale fibrillatie/flutter met een snel ventriculair antwoord, rate control
de eerste interventie zal zijn indien de patiënt hemodynamisch stabiel is. Er kan dan een
behandeling gestart worden met bepaalde anti-aritmica om het hartritme van de patiënt
te vertragen. Hiervoor kunnen zowel β-blokkers, Digoxine en calciumantagonisten als een
combinatie hiervan gebruikt worden. Zowel voor Shah et al. (2018) als voor Kirchhof et al.
(2016) genieten bètablokkers en calciumantagonisten de voorkeur boven Digoxine. Bij
beide geneesmiddelen is de aanvang van werking snel, is de effectiviteit groter dan deze
van Digoxine en is er minder mortaliteit. Een voorbeeld van een frequent gebruikte
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bètablokker(s) is Seloken®, ook gekend als Metoprolol. De toedieningswijze hiervoor werd
echter niet duidelijk weergegeven. Diltiazem en Verapamil zijn de meest gebruikte
calciumantagonisten om het hartritme te vertragen. Wanneer bij de patiënt een systolische
dysfunctie van het linker-ventrikel is vastgesteld, mogen calciumantagonisten niet gebruikt
worden en zullen bètablokkers de vooropstaande behandeling zijn. Hoewel deze
geneesmiddelen op zichzelf niet toegediend worden om de patiënt te cardioverteren, kan
het zijn dat door de vertraging van het hartritme er spontaan terug een sinusritme
bekomen wordt. Verder zijn er ook anti-aritmica welke naast hun mogelijkheden om het
ritme te herstellen, ook aan rate control kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn
Amiodarone, Sotalol en in beperkte mate Propafenone. Maar volgens Kirchof et al. (2016)
mag een therapie met deze anti-aritmica slechts toegepast worden wanneer de patiënt
nood heeft aan rhythm control.
Indien de patiënt hemodynamisch instabiel is, zal er zo snel mogelijk overgegaan moeten
worden tot een elektrische cardioversie. De hierboven vermelde medicamenten kunnen in
deze situatie eventueel als overbruggingsmedicatie aanschouwd worden (Shah, Luu,
Calestino, David, & Christopher, 2018; Trenson, 2019).
De toediening van anti-aritmica als onderhoudsbehandeling kent verschillende
toepassingsmogelijkheden. Zo kan het in combinatie met anticoagulatie therapie een
alternatieve behandeling zijn bij patiënten met een asymptomatische atriale fibrillatie.
Gedurende de periode van toediening, zal de patiënt gemonitord worden voor het optreden
van symptomatische gebeurtenissen. Hierbij krijgt de patiënt last van symptomen die
gepaard gaan met atriale fibrillatie, zoals palpitaties, kortademigheid, duizeligheid en
vermoeidheid (Shah, Luu, Calestino, David, & Christopher, 2018). Maar een
onderhoudsbehandeling met anti-aritmica kan ook opgestart worden na een (succesvolle)
cardioversie. De methode van cardioversie wordt hier even buiten beschouwing gehouden.
De keuze van onderhoudsmedicatie moet voornamelijk op maat van de patiënt genomen
worden. Toch zijn bètablokkers volgens Kirchof et al. (2016) de eerste keuze voor deze
therapie. Calciumantagonisten geven ook een goede rate control bij patiënten met
recidiverende atriale fibrillatie. Deze kunnen echter niet voorgeschreven worden bij
patiënten met hartfalen met een verminderde ejectiefractie. De reden daarvoor is het
negatief inotroop effect van deze medicatie. Digoxine wordt dan weer geassocieerd met
een hoge mortaliteit, waardoor het eerder in de acute dan in de chronische fase zijn
toepassing kent. Als “last resort” kan Amiodarone gebruikt worden als
onderhoudsbehandeling maar gezien de vele nevenwerkingen wordt hier zeer weinig op
teruggevallen (Kirchhof, et al., 2016). Ecker et al (2018) bevestigen het positieve effect
van bètablokkers en calciumantagonisten in het behoud van sinusritme na een succesvolle
cardioversie en de beperkte rol die Digoxine hierin speelt.
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4.2.2 Rhythm control
Om medicamenteuze cardioversie te bekomen bij atriale fibrillatie, kunnen volgens de
Europese richtlijnen de volgende anti-aritmica gebruikt worden: Amiodarone, Flecainide,
Ibutilide, Propafenone en Vernakalant (Klein & Trappe, 2015). Aangezien Ibutilide niet
beschikbaar is in België wordt dit verder buiten beschouwing gehouden en zal de focus op
de andere medicamenten liggen. Volgens Zimetbaum (2012) wordt het klinisch gebruik
van deze anti-aritmica bepaald op basis van het risico op toxiciteit eerder dan de
werkzaamheid. Alle medicatie wordt intraveneus toegediend. Hierbij is cardiale monitoring
binnen een ziekenhuissetting een minimale vereiste.
Net zoals bij elektrische cardioversie, zal bij medicamenteuze cardioversie de mogelijkheid
van het ontstaan van bradycardie het grootste nadeel zijn. Een bradycardie geeft een lange
QT-tijd, wat kan leiden tot ventriculaire ritmestoornissen. Dus patiënten die voor de
cardioversie reeds een verlengde QT-tijd hadden of mensen die lang bradycard blijven na
de cardioversie, moeten zeker extra gemonitord worden om belangrijke ritmestoornissen
tijdig te kunnen waarnemen en behandelen. Dit gaat ook een rol spelen bij de bepaling
van de onderhoudsmedicatie, aangezien bepaalde anti-aritmica ook de QT-tijd zullen
verlengen. Voorbeelden van deze anti-aritmica zijn Sotalol en Amiodarone (Trenson,
2019). Voordelen van medicamenteuze cardioversie daarentegen zijn onder andere dat de
patiënt hiervoor niet nuchter moet zijn en ook niet gesedeerd moet worden (Kirchhof, et
al., 2016).
Amiodarone
Voor medicamenteuze cardioversie kan Amiodarone toegediend worden met een primaire
dosis van 5mg/kg lichaamsgewicht over één uur. Bijkomend kan er een continu infuus
opgestart worden met toediening van 50 mg per uur (Klein & Trappe, 2015). Belangrijk
om te vermelden is dat hiervoor in de praktijk een andere dosage gebruikt wordt. Daar zal
een dosage van 37,5 mg per uur toegediend worden, wat overeenstemt met 900 mg over
24 uur. Amiodarone is de meest effectieve en meest toegepaste behandeling kaderend
binnen een acute cardioversie, maar heeft veel niet-cardiale nevenwerkingen. Een aantal
voorbeelden van deze nevenwerkingen zijn: hyperthyroïdie, hepatitis, longfibrose,
cataract, misselijkheid, ataxie, enzovoort. De voornaamste cardiale nevenwerking die zich
voor kan doen is een sinusbradycardie, wat bij vrouwen een verhoogd risico op de nood
aan een pacemaker geeft. Bijkomend nadeel is dat het niet zo snel werkzaam is. Daarom
zal de toepassing hiervan vooral kaderen binnen intensieve zorgen en toediening
postoperatief (Trenson, 2019; Zimetbaum, 2012).
Flecaïnide en Propafenone
Flecainide en Propafenone zijn de voorkeursbehandeling bij patiënten met atriale fibrillatie
zonder structurele hartaandoeningen. Indien de patiënt een voorgeschiedenis heeft van
een myocardinfarct of een verminderde linkerventrikelfunctie, mogen deze niet toegediend
worden. De reden hiervoor is dat deze geneesmiddelen een risico geven op ventriculaire
aritmieën (Ecker, et al., 2018; Zimetbaum, 2012). Bij een medicamenteuze cardioversie
met Flecainide, zal dit toegediend worden met een primaire dosis van 2mg/kg over 10
minuten met een maximum van 150 mg. Nevenwerkingen die hierbij kunnen optreden zijn
onder meer het optreden van een atriale flutter met snelle conductie, verbreding van het
QRS-complex, QT-verlenging, hypotensie, acuut hartfalen en een AV-blok. Propafenone zal
net als Flecainide toegediend worden met een dosis van 2mg/kg over 10 minuten.
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Nevenwerkingen die bij toediening van Propafenone kunnen optreden zijn gelijkaardig aan
deze van Flecainide met uitzondering van QT-verlening, hypotensie, acuut hartfalen en een
AV-blok. Niet-cardiale nevenwerkingen die bij toediening van beide medicamenten kunnen
optreden zijn visusstoornissen, duizeligheid en een allergische reactie (Essers, et al., 2017;
Klein & Trappe, 2015; Zimetbaum, 2012).
Vernakalant
De laatste twee jaar wordt ook Vernakalant meer en meer gebruikt voor medicamenteuze
cardioversies. Het is een vrij nieuw geneesmiddel met op het eerste zicht een succesvol
effect in de cardioversie van atriale fibrillatie naar sinusritme. Het kan toegediend worden
bij patiënten met een lichte vorm van hartfalen en bij patiënten met ischemische
hartaandoeningen. Wel mag er dan geen sprake zijn van hypotensie of ernstige
aortastenose. Het wordt toegediend met een initiële dosis van 3mg/kg gedurende 10
minuten met een maximale dosis van 399 mg. Indien dit niet het gewenste effect heeft,
kan het herhaald worden na een interval van 15 minuten, met een dosis van 2mg/kg
gedurende 10 minuten. De voornaamste nevenwerkingen die worden waargenomen bij de
toediening van Vernakalant zijn hoesten, niezen en smaakveranderingen. Daarnaast zou
het veel effectiever zijn bij de cardioversie van een atriale fibrillatie dan bij een atriale
flutter. Maar aangezien er nog weinig evidentie is en het nog niet sinds lange tijd in gebruik
is genomen, zou hier nog verder onderzoek naar verricht moeten worden (Kirchhof, et al.,
2016; Klein & Trappe, 2015; Trenson, 2019; Zimetbaum, 2012).
Bij patiënten met aanhoudende atriale fibrillatie waar de arts tot een beslissing is gekomen
om over te gaan tot medicamenteuze cardioversie met intraveneuze anti-aritmica, moet
in de afwezigheid van een structurele hartaandoening gekozen worden voor Flecainide en
bij aanwezigheid van een structurele hartaandoening gekozen worden voor Amiodarone
als eerste keuze (Sulke, Sayers, & Lip, 2007).
Na een succesvolle cardioversie kunnen de patiënten voor lange termijn verder behandeld
worden met anti-aritmica om zo terugkeer van atriale fibrillatie te voorkomen. Sulke et al.
(2007) geven aan dat de toediening van anti-aritmica een positief effect heeft op het
behoud van sinusritme na cardioversie en dat er een groter risico is op de terugkeer van
atriale fibrillatie zonder deze behandeling. Dit betekent echter niet dat met een
onderhoudsbehandeling het terugkeren van atriale fibrillatie volledig wordt vermeden. Er
wordt zelfs vastgesteld dat binnen het eerste jaar toch 50% hervalt (Sulke, Sayers, & Lip,
2007).
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De bepaling van de onderhoudsmedicatie moet steeds een gegronde beslissing zijn waarbij
rekening moet worden gehouden met de veiligheid van de patiënt. Er zal zowel naar de
symptoomlast, nevenwerkingen, mogelijke toename in mortaliteit en voorkeur van de
patiënt gekeken worden (Kirchhof, et al., 2016; Sulke, Sayers, & Lip, 2007).
De ESC guidelines geven een aantal principes weer die geobserveerd worden bij rhythm
control op lange termijn. Deze principes zijn de volgende (Kirchhof, et al., 2016):
- De behandeling is gericht op het verminderen van symptomen gerelateerd aan
atriale fibrillatie.
- Er is een matige werkzaamheid van anti-aritmica voor het behoud van sinusritme.
- Er zal eerder een vermindering zijn in de terugkeer van atriale fibrillatie bij een
succesvolle therapie dan dat deze volledig wordt voorkomen.
- Indien de toegepaste medicatie faalt, kan hetzelfde gewenste effect mogelijks
bekomen worden met een ander medicament.
- Er is een frequent voorkomen van ritmestoornissen en extra cardiale
nevenwerkingen door de medicamenten geïnduceerd.
- In de keuze van de medicatie moet de veiligheid de bovenhand krijgen ten opzichte
van de werkzaamheid.
Ten slotte geven Kirchof et al. (2016) aan dat het risico op nevenwerkingen van de
onderhoudsmedicatie wordt verminderd door een kortere duur van de behandeling.
De anti-aritmica die gebruikt kunnen worden voor een orale onderhoudsbehandeling zijn:
Amiodarone, Flecainide, Propafenone en Sotalol (Kirchhof, et al., 2016). Sotalol is een
bètablokker met bijkomende eigenschappen. Het zal aanvankelijk opgestart worden aan
een dosis van 80 mg, twee keer per dag. Deze kan naarmate de therapie vordert nog
verder getitreerd worden tot een maximum van 480 mg per dag. Nevenwerkingen die
kunnen optreden bij hoge dosissen zijn bronchospasmen, bradycardie en Torsade de
pointes. Aangezien er een significante toename is in de mortaliteit bij toediening van
Sotalol wordt het gebruik hiervan beperkt tot zorgvuldig uitgekozen patiënten (Ecker, et
al., 2018; Zimetbaum, 2012). Amiodarone wordt zoals eerder vermeld geassocieerd met
veel nevenwerkingen. Dit kan gevolgen hebben voor de therapietrouw van de patiënt. Een
bijkomend probleem bij de lange termijn behandeling met Amiodarone is de
overgevoeligheid bij blootstelling aan zonlicht. In het algemeen zal Amiodarone dus
voornamelijk behouden worden voor patiënten met congestief hartfalen of als tweedelijns
therapie na het falen van andere anti-aritmica (Ecker, et al., 2018). Kirchof et al. (2016)
geven als onderhoudsmedicatie een dosis van 600 mg verdeeld over vier weken, daarna
een dosis van 400 mg voor nogmaals vier weken en vanaf dan eenmaal daags een dosis
van 200 mg. Flecainide en Propafenone mogen zoals meermaals aangegeven niet gebruikt
worden bij patiënten met een ischemische hartziekte of andere ernstige structurele
hartaandoeningen. Daarnaast geven ze een verlengde QT-tijd en een verbreed QRScomplex (Ecker, et al., 2018). Flecainide zal toegediend worden met een dosis van 100150 mg, tweemaal daags. Propafenone zal driemaal per dag toegediend worden met een
dosis van 150-300 mg (Kirchhof, et al., 2016).
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Wanneer bepaalde medicatie resulteert in een geslaagde cardioversie, kan deze in orale
vorm meegegeven worden met de patiënt wanneer deze het ziekenhuis verlaat. Een
behandeling met deze medicatie kan toegepast worden als onderhoudsbehandeling om zo
een recidief te vermijden. Een andere toepassing is de “pill in the pocket” methode. Hierbij
kan deze medicatie in een hogere dosis ingenomen worden door de patiënt wanneer zich
een paroxysmale en symptomatische atriale fibrillatie of flutter voordoet. Op deze manier
kunnen de patiënten zelf hun sinusritme herstellen (Trenson, 2019).
Volgens Kirchhof et al. (2016) kan zelftoediening van Propafenone met een dosis van 450600 mg of Flecainide met een dosis van 200-300 mg zorgen voor herstel van sinusritme.
Flecainide, beter bekend als Tambocor®, zal dan onder de vorm van Apocard® met de
patiënt meegegeven worden in het kader van een behandeling voor atriale fibrillatie. Er
zijn echter wel belangrijke voorwaarden wanneer patiënten Apocard® gebruiken als “pill in
the pocket” behandeling. Zo moet er eerst en vooral altijd een bètablokker gegeven worden
in combinatie met de Apocard®. Wanneer Apocard® wordt toegediend, zal het ritme in de
voorkamers vertragen tot op een punt waar deze wel snel doorgeleid kunnen worden door
de AV-knoop. Dit kan zorgen voor een toename van de hartfrequentie en hemodynamische
instabiliteit. Door een bètablokker geassocieerd toe te dienen, wordt de AV-knoop extra
vertraagd zodat de prikkel vanuit de atria niet aan hoge snelheid wordt doorgegeven naar
de ventrikels. Daarnaast kan Apocard® enkel toegediend worden bij patiënten met een
structureel normaal hart. Dit betekent dat het niet gebruikt mag worden bij patiënten die
bijvoorbeeld lijden aan hypertrofie en hartfalen, reeds een coronary artery bypass grafting
(CABG) hebben ondergaan of coronaire stents hebben. Wanneer patiënten lijden aan
hartfalen heeft Amiodarone de voorkeur (Trenson, 2019). Voor Amiodarone wordt door
Klein en Trappe (2015) een orale dosis van 30 mg/kg lichaamsgewicht aanbevolen voor
de cardioversie van een atriale fibrillatie met plots ontstaan.

4.3 Atriale flutter
De behandeling van atriale flutter is gelijkaardig aan deze van atriale fibrillatie wat betreft
de rate control. Belangrijk om op te merken is dat een atriale flutter veel moeilijker
geconverteerd kan worden tot een sinusritme door middel van medicamenteuze
cardioversie. Daarom zal bij deze vorm van supraventriculaire aritmie altijd gekozen
worden voor een elektrische behandeling wat betreft de rhythm control (Trenson, 2019).

4.4 Anticoagulatie therapie
Patiënten die zich presenteren met atriale fibrillatie of atriale flutter, zullen gevoeliger zijn
voor de ontwikkeling van bloedklonters in de atria. Dit vormt een groot risico aangezien
deze trombus in de systeemcirculatie terecht kan komen en vervolgens een
cerebrovasculair accident, een myocardinfarct of longembolie kan veroorzaken. Dit moet
natuurlijk te allen tijde vermeden worden. Daarom gaat een behandeling met
anticoagulantia bij deze patiënten erg belangrijk zijn (Ecker, et al., 2018; Shah, Luu,
Calestino, David, & Christopher, 2018).
Er zijn drie belangrijke aspecten binnen de anticoagulatie therapie voor deze pathologie.
Zo kan de therapie opgestart worden voor, tijdens en na eventuele elektrische cardioversie.
Wanneer de patiënt reeds gedurende een langere periode (meer dan 48 uur) een atriale
fibrillatie of flutter heeft, moet er naast een transoesophagale echografie (TEE), een
bepaalde periode anticoagulatie therapie toegediend worden. Shah et al (2018) geven aan
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dat dit minstens gedurende 4 weken voor cardioversie moet worden toegediend. Maar
zowel Klein en Trappe (2015) als Flaker et al (2014) beschrijven een periode van minstens
3 weken voor electieve cardioversie. Is een atriale fibrillatie of flutter echter minder dan
48 uur aanwezig op het moment van de presentatie van de patiënt, dan volstaat het
volgens Klein en Trappe (2015) om anticoagulantia toe te dienen op het moment van de
cardioversie. Een voorwaarde is echter wel dat de patiënt een laag risico heeft op de
ontwikkeling van een trombo-embolie. De geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden als
anticoagulatie therapie tijdens een cardioversie zijn heparine, vitamine K antagonisten en
NOAC’s (nieuwe orale anticoagulantia). Aspirine® daarentegen biedt niet de nodige
bescherming en kan daarom niet gebruikt worden (Klein & Trappe, 2015).
De behandeling met anticoagulantia na cardioversie wordt voornamelijk bepaald door het
risico van de patiënt op de ontwikkeling van een trombo-embolie. Dit risico wordt bepaald
op basis van de CHA2DS2-VASc score. De letters hiervan staan voor risicofactoren die
bijdragen tot de ontwikkeling van deze complicatie (Klein & Trappe, 2015):
- C: congestive heart failure
- H: arterial hypertensie
- A: age
- D: diabetes mellitus
- S: status post stroke or transient ischemic attack (TIA)
- VA: vascular disease
- Sc: female sex.
Elke risicofactor die aanwezig is bij de patiënt, wordt met één punt gescoord. Wanneer de
leeftijd meer dan 74 jaar bedraagt en er zich eerder een TIA of CVA heeft voorgedaan bij
de patiënt, worden daarvoor 2 punten gescoord. Shah et al (2018) beschrijft aanvullend
dat wanneer de uiteindelijke score groter of gelijk is aan twee, Warfarine of een factor Xa
inhibitor, zoals bijvoorbeeld Apixaban®, moet worden opgestart. Is de score gelijk aan 1,
dan is er geen duidelijke richtlijn en zal de behandelende arts beslissen of er nood is aan
anticoagulatie therapie bij de betreffende patiënt. Indien ervoor gekozen wordt om
anticoagulatie therapie te geven, dan zal er eerder gekozen worden voor een enkelvoudige
therapie met Aspirine®. Bedraagt de score 0, dan is er absoluut geen indicatie voor het
opstarten van anticoagulatie therapie. Ook belangrijk is om rekening te houden met
eventuele interacties tussen medicaties, de therapietrouw van de patiënt en zijn
comorbiditeiten. De duur van de behandeling na cardioversie bedraagt minstens 4 weken
en is vanaf dan verder afhankelijk van het hierboven aangegeven risico (Essers, et al.,
2017; Klein & Trappe, 2015; Shah, Luu, Calestino, David, & Christopher, 2018).
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5. Elektrische behandeling
5.1 Uitvoering elektrische cardioversie
Het uitvoeren van een elektrische cardioversie is een snelle en effectieve behandeling om
terug een sinusaal ritme te bekomen en is hierdoor ook de voorkeursbehandeling bij ernstig
hemodynamisch gecompromitteerde patiënten waarbij zich een nieuwe atriale fibrillatie
voordoet. Elektrische cardioversie wordt toegepast bij een voorkamerfibrillatie en
voorkamerflutter. Dit is vaak een acute behandeling wanneer de hemodynamiek van de
patiënt ernstig bedreigd is. Cardioversie kan ook worden toegepast wanneer
medicamenteuze cardioversie onvoldoende effect heeft (Kirchhof, et al., 2016; Van den
Brink & Lindsen, 2016).
Bij elektrische cardioversie wordt de elektroshock synchroon toegediend op het
elektrocardiogram van de patiënt. De shock wordt toegediend tijdens de refractaire periode
van de ventrikels. Dit is tijdens de R-top. Het synchroon toedienen van de shock zorgt dat
de prikkel niet valt tijdens de vulnerabele zone van de T-top van het eigen ritme. Dit geeft
een verhoogde kans op het ontstaan van ventrikelfibrillatie. Dit staat ook wel bekend als
het R op T-fenomeen. De defibrillator kan zowel een monofasische als een bifasische
golfvorm gebruiken. Bij een monofasische golfstroom verloopt de elektronenstroom in één
richting, van de negatieve pool (sternum) naar de positieve pool (apex). De vrijgekomen
energie vertoont een sinusoïdale curve met een hoge kortdurende piek, hierna daalt de
curve snel. Indien er meer energie nodig is moeten de piekwaarde verhoogd worden,
hierdoor neemt de kans op schade aan het myocardweefsel toe. Bij een bifasische
golfstroom verloopt de elektronenstroom aanvankelijk in de richting van de positieve pool
en keert dan terug naar de negatieve pool. De vrijgekomen energie vertoont een
blokvormige curve, zonder hoge piek. Hierbij is er minder energie nodig om het myocard
te laten defibrilleren en zou er minder schade berokkend worden aan het myocardweefsel
(Lowette, Janssen, & Van Diest, 2016; Van den Brink & Lindsen, 2016).
Het eerste gedeelte van de T-golf wordt de absoluut refractaire periode genoemd. Tijdens
deze periode zijn de ventrikels nog grotendeels gedepolariseerd. Als er op dit moment een
impuls zou komen, zou het gebied daarvoor refractair zijn. Doordat de cellen hier dus nog
gedepolariseerd of positiever zijn, kunnen ze geen nieuwe impuls afvuren of doorgeven.
Tijdens de relatieve refractaire periode zijn er echter meer cellen gerepolariseerd en
daardoor klaar om een nieuwe impuls te geleiden. Daardoor kan een eventuele impuls wel
worden doorgegeven, maar vaak via een ongebruikelijke route. In sommige gevallen
ontstaat een circulaire route. Dit betekent dat de impuls ontstaat als een premature
ventriculaire contractie door een pacemakercel ergens in het ventrikel. Nadien wordt de
impuls langzaam cel by cel doorgegeven en op die manier in een gedeelte van het hart
rondgeleid. Deze overdracht verloopt zo langzaam dat de cel die oorspronkelijk de impuls
genereerde, alweer gerepolariseerd is op het moment dat deze terugkomt. De cel is nu
klaar om weer een impuls te ontvangen. Deze vorm van cirkelvormige geleiding (re-entry
genoemd) kan ernstige aritmogene consequenties hebben met risico op het ontstaan van
een ventriculaire tachycardie(Tomas & Garcia, 2016; Van den Brink & Lindsen, 2016).
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5.2 Transoesophagale echocardiografie (TEE)
Volgens Trenson (2019) wordt voorafgaand aan de elektrische cardioversie soms een TEE
uitgevoerd. De voorwaarde voor het uitvoeren van een transoesophagale echografie is dat
de klachten reeds langer dan 48 uur aanwezig zijn. Een uitzondering op deze regel is bij
enige twijfel of de patiënt de klachten de volle 48 uur heeft gevoeld. Het doel van dit
onderzoek is het nagaan van de aanwezigheid van een trombus in het hartoortje bij het
linker atrium. Tijdens een atriale fibrillatie neemt de bloedflow in dit hartoortje zodanig af
dat het risico op vorming van een trombus ernstig vergroot. Indien er een trombus
aanwezig blijkt te zijn, zal er geen cardioversie uitgevoerd worden. Door het de
toegediende shock bestaat de kans dat de atria terug normaal zullen contraheren en kan
de trombus mee in de bloedstroom terecht komen, hierdoor is het risico op het krijgen van
een Cerebrovasculair Accident (CVA) of een longembolie zeer groot. De aanwezigheid van
een trombus in het linker hartoortje is daarom ook een directe contra-indicatie voor het
uitvoeren van een cardioversie. De patiënten zullen vervolgens vier tot zes weken
anticoagulantia voorgeschreven krijgen om de klonter te doen oplossen. Nadien is
herevaluatie noodzakelijk om de nood aan elektrische cardioversie te bepalen. Bijlage 1
toont een foto van een transoesophagale echocardiografie met een trombus in het linker
hartoortje of Left Atrial Appendage (LAA) (Klein & Trappe, 2015; Trenson, 2019).

5.3 Aandachtspunten cardioversie
Elektrische cardioversie kan veilig worden uitgevoerd bij patiënten die met Midazolam®
en/of Propofol® intraveneus gesedeerd worden. Deze wordt toegediend door een
anesthesist. Het continu bewaken van de bloeddruk en saturatie tijdens de procedure is
zeer belangrijk omwille van mogelijke nevenwerkingen van de gebruikte sedativa. Deze
kunnen bijvoorbeeld hypotensie of een ademhalingsdepressie veroorzaken. Daarom wordt
bij aanvang van de sedatie, zuurstof toegediend met een zuurstofmasker in functie van de
saturatie. Het zuurstofmasker moet verwijderd zijn van de patiënt op het moment dat de
shock wordt toegediend (Klein & Trappe, 2015; Trenson, 2019).
Een belangrijk gevolg is dat na het uitvoeren van de cardioversie een bradycardie kan
ontstaan. De bradycardie zorgt voor een verlenging van de QT-tijd. Hiervoor moet extra
aandacht zijn, zeker bij patiënten waar er reeds QT-verlenging aanwezig was. Een QTverlenging kan aanleiding geven tot belangrijke ritmestoornissen zoals Torsade de pointes.
Ook bepaalde medicatie zoals anti-aritmica, bijvoorbeeld Sotalex® en Cordarone®, geven
als belangrijke nevenwerking een QT-verlenging. Een ander nadeel van elektrische
cardioversie is verbranding van de huid. Een goede plaatsing van de pads op de huid is
dus belangrijk (Kirchhof, et al., 2016; Trenson, 2019).
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5.4 Cardioversie in de praktijk
De cardioversie gebeurt meestal door de paddles of pads van de defibrillator aan te
brengen ter hoogte van het sternum, dus onder de clavicula (rechts), en apicaal (links).
Dit is afgebeeld op de linkse foto in figuur 6. De defibrillator waarmee de cardioversie wordt
uitgevoerd, moet voorzien zijn van de juiste instellingen. Allereerst is het belangrijk dat de
defibrillator ingesteld staat op ‘synchroon’. Dit dient om te voorkomen dat de shock
afgevuurd wordt tijdens de vulnerabele periode van het hart. Ook het aantal Joules wordt
ingesteld, dit is meestal 150 Joule. Indien de eerste shock niet het herstellen van een
sinusaal ritme tot het gewenst effect heeft, is het mogelijk om het aantal Joules te
verhogen naar 200 Joule. Er wordt dus meer energie toegediend tijdens de elektrische
shock. Indien dit nog steeds niet voldoende werkt kan er gekozen worden voor een andere
plaatsing van de paddles, namelijk anterior-posterior, zoals op de rechtse foto afgebeeld
in figuur 6. De aanwezigheid van een inwendige defibrillator en obesitas zijn bijkomende
indicaties voor de anterior-posterior plaatsing (Trenson, 2019).

Figuur 6: Defibrillator cardioversion (Dreamstime, 2019)

6. Alternatieve behandelingen
6.1 Valsalva manoeuvre
Het valsalva manoeuvre is een veilige internationale eerstelijnsbehandeling en is
aangewezen bij supraventriculaire tachycardieën. Er was eerst enige twijfel over de
effectiviteit van de valsalva manoeuvre. Niet alleen werd het in meerdere maten als niet
succesvol ervaren, ook werd het vaak gecombineerd met de toediening van intraveneuze
Adenosine. Doordat Adenosine een kortstondige asystolie kan uitlokken en bekend is met
nog enkele neveneffecten, zijn er pogingen gedaan om het valsalva manoeuvre zo effectief
mogelijk te maken. Uit een onderzoek van Appelboam et al (2015) kon er succesvol
gedemonstreerd worden dat een goed getolereerde houdingsverandering bij het standaard
valsalva manoeuvre zeer effectief is in het herstellen van het sinusritme. Het
gemodificeerde valsalva-manoeuvre houdt in dat er, net zoals bij de standaard valsalva
manoeuvre, 15 seconden geforceerd uitgeademd wordt tot een druk van 40 mmHg. Bij de
gemodificeerde manoeuvre werden de patiënten onmiddellijk na het opspannen platgelegd
en werden hun benen vervolgens in hoogstand gelegd tot een hoek van 45 graden
gedurende 15 seconden. Vervolgens werd er een herpositionering uitgevoerd naar de semiliggende positie gedurende 45 seconden. Indien het sinusritme niet herstelde, werd er een
nieuwe poging ondernomen. Van de 214 deelnemers was er bij 93 deelnemers terug een
sinusaal ritme waar te nemen na 1 minuut bij de gemodificeerde valsalva manoeuvre, in
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tegenstelling tot 37 van de 214 deelnemers bij het standaard valsalva manoeuvre. Dit
onderzoek demonstreerde succesvol dat de patiëntengroep met supraventriculaire
tachycardieën die zich aanmelden op de spoedgevallendienst minder nood hadden aan
andere dringende behandelingen zoals intraveneuze toediening van Adenosine. Onstabiele
patiënten, patiënten met een atriale flutter of atriale fibrillatie werden niet opgenomen in
dit onderzoek (Karpman, 2016).

6.2 Sinus-carotis-massage (SCM)
Een sinus-carotis-massage wordt door de arts uitgevoerd. De zenuwvoorziening van de
sinus carotis wordt verzorgd door een zijtakje van de negende hersenzenuw (nervus
glossopharyngeus). Deze staat in verbinding met de autonome regelcentra van het hart
en de bloedvaten. Vanuit dit regelcentra oefent de nervus vagus een inhiberende werking
uit op de elektrische activiteit van de sinusknoop, de atria en de AV-knoop. De sinus carotis
kan gestimuleerd worden door een masserende beweging op de halsslagader ter hoogte
van de splitsing van de binnenste en de buitenste halsslagader gedurende twee à drie
seconden. De massage geeft een sterke vagale prikkeling van het hart, wat een tachycardie
kan doen stoppen. Deze methode kan worden toegepast bij atriale tachycardie (Van den
Brink & Lindsen, 2016).

6.3 Ablatie
Ablatie van de atrioventriculaire knoop (AV-knoop) en de bundel van His of implantatie van
een VVI-pacemaker kan de ventriculaire frequentie regelen wanneer medicatie faalt om de
hartfrequentie en symptomen te beheersen (Kirchhof, et al., 2016). Hierbij worden
meerdere katheters vanuit de lies opgeschoven tot naar het hart. Deze katheters kunnen
extra elektrische activiteit registreren in de atria en tegelijk deze wegbranden. Hierdoor
ontstaan er kleine littekens die de geleiding tegenhouden van elektrische impulsen die
verantwoordelijk zijn voor de atriale fibrillatie (UZ Leuven, 2014). De procedure is relatief
eenvoudig met een lage complicatiegraad en een laag mortaliteitsrisico op lange termijn.
Katheter ablatie is effectief in het herstellen en behouden van een sinusritme bij patiënten
met een atriale fibrillatie. Het is een tweedelijnsbehandeling na het falen van of intolerantie
voor medicamenteuze en elektrische behandeling (Kirchhof, et al., 2016).

6.4 De ‘wait and see approach’
Directe cardioversie blijkt effectief te zijn in het acuut herstellen van het sinusritme. Men
kan echter de vraag stellen of deze directe aanpak nodig blijkt te zijn aangezien atriale
fibrillatie zich in 70% van de gevallen spontaan herstelt naar een sinusritme binnen de 24
uur. Bovendien kunnen de symptomen van atriale fibrillatie verminderd worden door
medicatie die de hartslag verlaagt (cfr. rate control). Op lange termijn is er geen verschil
in prognose tussen de rhythm control en rate control strategieën. Acute cardioversie kan
daarom soms gezien worden als een vorm van overbehandeling met betrekking tot het
langdurig herstel van het sinusritme. Niet te vergeten is dat het vermijden van een
cardioversie de economische kosten kan verlagen en procedurele bijwerkingen kan
voorkomen. Een onderzoek hierover is echter nog lopende en hier zijn nog geen resultaten
beschikbaar (Dudink, et al., 2017).
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7. Vergelijking tussen medicamenteuze en elektrische cardioversie
De keuze voor elektrische of medicamenteuze cardioversie is voornamelijk
patiëntafhankelijk. Zo zijn er verschillende aspecten die het patiëntafhankelijk maken,
namelijk: voldoet de patiënt aan de voorwaarden voor de procedures, keuze van de
patiënt, leeftijd, voorgeschiedenis. Maar ook de voorkeur van de arts speelt hier een
belangrijke rol in. Hoewel er voor de toepassing voorwaarden zijn voor beide methoden, is
hier geen constante in te vinden en zal de arts de uiteindelijke beslissing nemen. Bij
hemodynamische instabiliteit geniet elektrische cardioversie duidelijk de voorkeur boven
medicamenteuze cardioversie. Elektrische cardioversie geeft in de meeste gevallen een
directe terugkeer van het sinusaal ritme, waar dit bij medicamenteuze cardioversie minder
voorspelbaar is.
Het effect van beide methoden heeft zeker zijn plaats binnen de medische wereld. Uit de
literatuur is niet gebleken dat de ene methode effectiever is dan de andere. Naar eigen
mening hebben wij de indruk dat elektrische cardioversie een gunstigere outcome heeft in
het bekomen van het gewenste effect, in dit geval het verkrijgen van een sinusaal ritme.
Zowel uit de literatuurstudie, de interviews als eigen observaties merken we op dat het
herstel van het sinusritme sneller bekomen wordt bij een elektrische cardioversie. Bij
medicamenteuze cardioversie daarentegen is het verloop en de outcome eerder
onvoorspelbaar op korte termijn. Er zijn verschillende geneesmiddelen die hiervoor
gebruikt kunnen worden. De keuze van medicatie zal ook op basis van een aantal
voorwaarden bepaald worden, zoals bijvoorbeeld het lijden aan structureel hartfalen. De
effectiviteit van de verschillende geneesmiddelen kan verschillen van patiënt tot patiënt.
De organisatie van een elektrische cardioversie is beduidend gemakkelijker dan wanneer
er medicamenteus gecardioverteerd moet worden. Een elektrische cardioversie vraagt een
kortere observatieperiode van de patiënt, waar bij medicamenteuze cardioversie de patiënt
langere tijd continu gemonitord moet worden. Dit maakt dat patiënten die een elektrische
cardioversie ondergaan vaak niet of kortstondig opgenomen moeten worden (al dan niet
binnen een kritieke dienst), terwijl dit bij medicamenteuze cardioversie net wel het geval
is. Daarnaast moet de patiënt voor een medicamenteuze cardioversie niet nuchter zijn of
gesedeerd worden. Een bijkomend nadeel aan een elektrische cardioversie is de noodzaak
om een TEE uit te voeren indien de ritmestoornis langer dan 48 uur aanwezig is.
Het verschil in de lange termijn outcome van de beide methoden is uit de literatuurstudie
niet duidelijk af te leiden. De interviews met de experten gaf hier verder ook niet veel
duidelijkheid over. Wel werd hierin de “pill in the pocket” strategie aangehaald, wat na een
succesvolle medicamenteuze cardioversie als behandeling op lange termijn gebruikt kan
worden. Verder kan de onderhoudsmedicatie voor beide methoden bestaan uit rate of
rhythm control, echter is hier geen duidelijk verschil in gevonden. Ten slotte is het herval
in de ritmestoornis niet afhankelijk van de toegepaste behandeling, maar eerder van de
onderliggende oorzaak bij de patiënt.
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8. Discussie
Voor de literatuurstudie en de praktijk werd voornamelijk naar het acute ontstaan van
supraventriculaire
ritmestoornissen
gekeken.
Dit
betekent
dat
zowel
de
spoedgevallendienst als de intensive care unit geïncludeerd werden zonder specifiek
onderscheid te maken tussen de twee. Verder werden enkel de supraventriculaire
tachycardie, de voorkamerfibrillatie en de voorkamerflutter opgenomen in dit onderzoek.
De voornaamste reden hiervoor was dat deze het meest frequent voorkomen in de
literatuur en in de praktijk. De verwachting naar dit onderzoek was voornamelijk een
duidelijk antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Dit is echter niet eenduidig aangezien
beide behandelingsmethoden een positief effect kunnen hebben op de outcome. De keuze
voor medicamenteuze of elektrische cardioversie is daarnaast voornamelijk
patiëntafhankelijk. De frequente keuze tot het uitvoeren van een elektrische cardioversie
lag wel binnen de verwachtingen.
Voor deze literatuurstudie werd er een gestructureerde vragenlijst opgesteld, deze vragen
werden in de vorm van een interview gesteld aan twee afzonderlijke experten. In bijlage
3 wordt deze vragenlijst weergegeven. Daarnaast zijn ook de toestemmingsformulieren
voor de expertenconsulten terug te vinden in bijlage 4 en 5. De antwoorden van de
experten werden teruggekoppeld naar de gevonden literatuur. Hier werden bij herhaling
dezelfde informatie en resultaten weergegeven waardoor deze valide lijken.
Wat betreft de literatuurstudie werden hoofdzakelijk reviews bestudeerd. De weergave van
de onderzoekspopulatie is hierbij vaak onduidelijk aangezien deze studies een overzicht of
combinatie weergeven van meerdere artikels of randomized controlled trials. De review
artikels geven dus vooral een weergave van geïncludeerde onderzoeken en de resultaten
daarvan. In dit opzicht is het dan ook moeilijk om de kwaliteit van deze artikels te
beoordelen. Desondanks stemde de meerderheid van de informatie uit deze artikels wel
overeen met de informatie verkregen door de expertenconsulten. De combinatie van de
artikels met de expertenconsulten zorgden samen voor voldoende informatie en toetsing
hiervan.
Het terugvinden van randomized controlled trials in verband met dit onderwerp was
moeilijker. Gezien het ethische aspect, is het logisch dat op deze manier minder studies
werden uitgevoerd. De patiënt kan bij het optreden van een supraventriculaire
ritmestoornis een hemodynamische weerslag hebben, waardoor cardioversie vereist is.
Aangezien de behandelingsmethode, namelijk medicamenteus of elektrisch, voornamelijk
patiëntafhankelijk is, kan het ethisch moeilijk verantwoord worden om de patiënten in een
bepaalde groep in te delen met mogelijks een niet-succesvolle cardioversie tot gevolg. De
artikels die toch een randomized controlled trial bedroegen, voerden eerder een onderzoek
uit naar de secundaire aspecten van cardioversie in plaats van de cardioversie op zich. Een
voorbeeld hiervan is sedatie bij elektrische cardioversie. Hiervoor werd een voldoende
grote populatie onderzocht waardoor deze kwalitatief betrouwbaar waren.
Het artikel van Sulke et al., wat uitgebracht werd in 2007, is een minder betrouwbaar
artikel doordat de informatie die hierin verwerkt is meer gedateerd is. Daardoor kunnen
we stellen dat dit kwalitatief minder goed is. Echter wordt er uitgebreid gezegd dat vooral
elektrische cardioversie de voorkeur geniet op basis van klinische ervaring. Dit komt
overeen met wat Boyle en Reeves (2011) vertellen, zij geven ook aan dat elektrische
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cardioversie als eerste gebruikt moet worden. Beide artikels geven ook aan dat elektrische
cardioversie meer succes heeft dan medicamenteuze cardioversie omdat het een snellere
werking heeft. Daarnaast geven ook Klein en Trappe (2015) aan dat elektrische
cardioversie succesvoller is met 85% dan medicamenteuze reconversie met 70%. Deze
laatste is omwille van zijn datering kwalitatief een beter review artikel en bevestigd
daarmee wat meerdere artikels zeggen.
Anderzijds geeft Dudink et al. (2016) aan dat medicamenteuze therapie voor cardioversie
de eerste keuze is. Dit zou in hun ogen meer succes hebben tenzij er eventuele contraindicaties zijn. Wanneer dit het geval is, zou er overgaan moeten worden tot elektrische
cardioversie. Ondanks dat de laatste twee artikels dateren rond dezelfde tijd zijn ze beide
wel controversieel. Hiermee hebben we dan ook rekening gehouden bij het schrijven van
de specialisatieproef.
Over de combinatie medicamenteuze en elektrische cardioversie werden geen artikels
gevonden die meer uitleg gaven. Oorspronkelijk werd verwacht dat deze behandeling meer
zou voorkomen, zowel in de literatuur als in de praktijk. Desondanks werd al snel
opgemerkt dat dit niet het geval was. De keuze om medicamenteuze en elektrische
cardioversie te combineren hangt af van de arts die deze uitvoert. Naar eigen mening
wordt de combinatie vooral experimenteel uitgevoerd, waarvoor er geen protocol of
procedure bestaat. Zo is niet geweten op welke manier, medicamenteus of elektrisch, het
sinusaal ritme nu bekomen wordt.
Naar eigen mening valt het op dat er in de praktijk vaker voor elektrische cardioversie
gekozen wordt. Deze behandelingsoptie is makkelijker te organiseren volgens Haemers
(2019), daarnaast is de uitkomst meer te voorspellen. Het wil niet altijd zeggen dat bij
elektrische cardioversie gemakkelijker een sinusaal ritme ontstaat, maar in veel gevallen
is dit wel zo. Bij medicamenteuze cardioversie is de uitkomst minder voorspelbaar en is
deze vooral afhankelijk van de manier waarop de patiënt reageert op de medicatie.
Oorspronkelijk werd er gekozen om een onderzoek op kleine schaal uit te voeren waarbij
verschillende cardioversies, die gezien werden tijdens stage, te bespreken. Gezien het lage
aantal van cardioversies was het onmogelijk om op basis daarvan een kritische analyse te
maken. Er werd gekozen om de casussen van de cardioversies te bespreken als eigen
inbreng vanuit de praktijk. Op die manier gaat de informatie, die gevonden werd, niet
verloren.
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Eigen inbreng vanuit de praktijk
Gedurende de stageperiodes werden zowel op de dienst spoedgevallenzorg als op cardiale
intensieve zorgen cardioversies uitgevoerd. We hebben in totaal 8 casussen kunnen
observeren. Hiervan hadden 5 patiënten een voorkamerfibrillatie, 2 patiënten een
voorkamerflutter en één patiënt een SVT als initieel ritme.
De patiënt met de SVT werd eerst behandeld met een niet-medicamenteuze interventie,
namelijk sinus-carotis-massage. Dit had niet het gewenste effect waardoor er werd
overgeschakeld naar de toediening van Adenocor®. De intraveneuze bolus werd toegediend
via de katheter waarna onmiddellijk een flush werd uitgevoerd. Na toediening van een
dosis van 6 mg werd er geen effect bekomen. Ook na de toediening van 12 mg niet. Hierna
besliste de arts om te stoppen en voorlopig rate control op te starten.
Bij de voorkamerfibrillatie en de voorkamerflutter werd er, met uitzondering van één casus,
onmiddellijk voor elektrische cardioversie gekozen. De patiënt die de uitzondering vormde,
kreeg eerst Emconcor® 2,5 mg per os toegediend omdat dit eerder een spontaan
terugkeren naar sinusritme gaf. Dit keer was dit echter niet het geval, waardoor na 1,5
uur toch werd overgegaan tot een elektrische cardioversie. Bij één patiënt werd in een
ander ziekenhuis in de voorgeschiedenis geprobeerd om de VKF medicamenteus te
cardioverteren met Cordarone® en Lanoxin® maar de patiënt ontwikkelde hierop acuut
leverfalen. Dit zorgde ervoor dat bij opnieuw optreden van VKF voor elektrische
cardioversie gekozen werd. Een andere patiënt werd eerst medicamenteus opgeladen met
een dosis van 300 mg Cordarone® over één uur alvorens de elektrische cardioversie uit te
voeren. Dit werd volgens uitvoerende de arts eerder sporadisch toegepast op vraag van
een arts of assistent en zeker niet als een standaardbehandeling toegepast.
De uitvoering van de elektrische cardioversie gebeurde simultaan voor alle casussen.
Indien de ritmestoornis bij deze patiënten langer dan 48u aanwezig was of hierover
onduidelijkheid bestond, werd er steeds een TEE uitgevoerd. In één casus was de patiënt
echter gekend met VKF en had deze reeds anticoagulantia als thuismedicatie. De patiënt
werd gemonitord en voorzien van extra zuurstof gedurende de procedure. Voornamelijk
het ritme, de bloeddruk en de saturatie van de patiënt werden nauwgezet in het oog
gehouden. Ter sedatie van de patiënt werd er 1ml of 10mg per kilogram lichaamsgewicht
Propofol® toegediend. Indien nodig werd er lichtjes bij getitreerd door de anesthesist. De
elektrische shock werd steeds synchroon toegediend met een bifasisch toestel. Het aantal
Joule dat werd gebruikt bij VKF en VKFlutter verschilde wel van elkaar. Zo heeft 50 J vaak
al effect bij VKFlutter, daar waar bij VKF steeds minstens 150 J moet gegeven worden. Bij
6 van de 7 patiënten was één elektrische shock voldoende om terug een sinusritme te
bekomen. Bij de andere patiënt werden de pads anterior-posterior geplaatst en waren er
3 elektrische shocks nodig met ophoging tot 200 J om een sinusritme te bekomen.
Over eventuele onderhoudsbehandelingen, herval in de ritmestoornis of complicaties na
de cardioversie hebben we geen informatie kunnen verkrijgen.
Uit deze observaties stellen we dus vast dat elektrische cardioversie de voorkeur geniet bij
de behandeling van supraventriculaire ritmestoornissen. Eerder zeldzaam wordt er een
medicamenteuze behandeling gestart, met vrij snelle overgang naar elektrische
cardioversie wanneer hiermee niet onmiddellijk het gewenste effect bekomen wordt.
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9. Terugkoppeling naar de praktijk
Als terugkoppeling naar de praktijk toe, hebben we een infobrochure ontworpen over
elektrische cardioversie, specifiek naar patiënten gericht. Hiermee trachten we de
belangrijkste aspecten van een elektrische cardioversie weer te geven, zodat de patiënten
duidelijke informatie in handen hebben en weten waaraan ze zich kunnen verwachten.
Het idee is tot stand gekomen dankzij een aanzet van de Cardiale Intensieve Zorgen van
het UZ Leuven. Er is momenteel wel een infobrochure aanwezig op de dienst, echter is
deze niet specifiek gericht op de Cardiale Intensieve Zorgen en reeds gedateerd.
Patiënten komen voornamelijk van een hospitalisatie afdeling naar de Cardiale Intensieve
Zorgen om een elektrische cardioversie te ondergaan. Het doel is dat de brochure de
patiënt bereikt voordat deze opgenomen wordt om de cardioversie te ondergaan. Daarom
zou het op elke hospitalisatie afdeling aanwezig moeten zijn om vervolgens aan de patiënt
te kunnen overhandigen.
De brochure is terug te vinden in bijlage 2 en kan aangevraagd worden via de
contactpersonen:
- Britt Dingenen: brittdingenen@gmail.com
- Valerie Steyfkens: valerie_steyfkens@hotmail.com
- Lore Thijs: thijs.lore@hotmail.com
In samenspraak kan de brochure verspreid worden binnen het ziekenhuis waarvan de
aanvraag afkomstig was. Indien andere ziekenhuizen geïnteresseerd zijn, kan mits
expliciete toestemming, ook hier de brochure verder verspreid worden.
Verder werd er ook een poster ontworpen over deze specialisatieproef. Hiermee trachten
we overzichtelijk de gevonden informatie over het onderwerp weer te geven. Deze is
bedoeld voor verpleegkundigen in het werkveld.
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10. Conclusie
Een eenduidig antwoord op de vraag “Is medicamenteuze therapie bij patiënten met
supraventriculaire aritmieën even effectief als elektrische cardioversie?”, werd door de
uitvoering van deze literatuurstudie niet gevonden.
Hoewel het effect van beide methoden zeker zijn plaats heeft binnen de medische wereld,
is er uit de literatuur niet gebleken dat de ene methode effectiever is dan de andere. De
keuze voor elektrische of medicamenteuze cardioversie is voornamelijk patiëntafhankelijk,
maar ook de voorkeur van de arts speelt hierin een belangrijke rol.
Zowel uit de literatuurstudie als de interviews en eigen observaties merken we op dat
elektrische cardioversie sneller leidt tot het bekomen van het sinusritme. Bij
medicamenteuze cardioversie daarentegen is het verloop en de outcome eerder
onvoorspelbaar op korte termijn. Verder is het organiseren van een elektrische cardioversie
eenvoudiger mits aan de voorwaarden voldaan werd.
Op basis van de gevonden informatie kunnen we stellen dat elektrische cardioversie de
voorkeur geniet boven medicamenteuze cardioversie. Echter is niet bewezen dat
medicamenteuze cardioversie minder effectief is.
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Retrospective
review,
statistic
analyse

Populatie
Patiënten met
atriumfibrilleren,
vastgesteld
d.m.v. elektrocardiogram.

Interventie/observatie
Electrische cardioversie
bij 370 patiënten.

outcome
Bij een groot deel van deze patiënten was elektrische cardioversie
succesvol. Een deel kreeg een recidief van AF (atriumfibrilleren). Iets
minder dan 100 patiënten moest een 2e keer elektrische cardioversie
krijgen waarbij 1/3e van die groep onder anti-aritmica stond. Patiënten die
een voorgeschiedenis hadden van alcoholconsumptie hadden een groter
risico op recidief van atriumfibrilleren. Anti-aritmica kunnen de uitkomst van
elektrische cardioversie verbeteren maar men moet de risico’s en de
voordelen goed afwegen van elkaar.

Review article

Patiënten met
atriumfibrilleren.

Electrische cardioversie,
onderhoud met
geneesmiddelen.

Er zijn veel factoren die invloed hebben op een blijvend sinusritme na
elektrische cardioversie. Bepaalde patiënten factoren worden besproken
die invloed kunnen uitoefenen op atriumfibrilleren. Bepaalde medicatie
heeft een onderhoudsfunctie om atriumfibrilleren te onderdrukken, maar er
wordt niet gesproken over medicatie die genomen kan worden in plaats
van elektrische cardioversie die uitgeoefend wordt. Er wordt gesproken
over comorbiditeiten, bepaalde aandoeningen/ziektebeelden die een
invloed hebben op atriumfibrilleren of die het in stand houden. Belangrijk
om altijd de voor- en nadelen van elektrische cardioversie te bespreken.

Review article

Patiënten met
atriumfibrilleren
en atriumflutter.

Cardioversie bij atriale
fibrillatie en atriale flutter,
verschil tussen deze
twee.

Atriale fibrillatie en atriale flutter zijn de meest voorkomende cardiale
aritmieën wereldwijd. Waarbij er ook een duidelijke genetische component
aanwezig is. Maar er zijn ook nog andere risicofactoren die hier een grote
rol in spelen. Er zijn 3 verschillende soorten atriale fibrillatie (paroxysmale,
persisterende en permanente). Atriale fibrillatie en flutter kan zowel
symptomatisch als asymptomatisch zijn. Calciumantagonisten en
bètablokkers kunnen zorgen voor een normaal sinusritme bij AFIB, bij
AFLUT werkt dit niet altijd waarbij Ibutilide meer effect heeft. Maar deze
laatste wel het risico heeft op QT-verlenging en Torsade de pointes. Ook
het belang van anticoagulantia bij AFIB en AFLUT wordt besproken, zowel
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bij laagrisico als bij hoog risico op trombose. Ook ablatie komt voor als
behandeling van AFIB/AFLUT wanneer een andere behandeling niet helpt.
Ook bij deze behandeling wordt het gebruik van anticoagulantia
aangeraden, waarbij er ook een pacemaker wordt geplaatst.
Elektrische cardioversie resulteert in een sinusritme bij meer dan 85% v/d
patiënten. Medicamenteuze cardioversie bij ongeveer 70% bij recente
atriale fibrillatie.
Cardioversie gebeurt onder effectieve anticoagulantia therapie met
heparine, een vitamine K antagonist of een NOAC. Indien atriale fibrillatie
aanwezig is voor meer dan 48 u is een TEE aangeraden om een
bloedklonter in de linker-atrium uit te sluiten en anders wordt de patiënt op
voorhand behandeld met een anticoagulantia voor minstens drie weken.
Conclusie: de hoofdrisico’s van cardioversie, namelijk trombo-embolieën of
bloeding, komen 1% of minder voor in de eerste 30 dagen na behandeling
indien de procedure gebeurt zoals aangeraden in de guidelines. Zware
complicaties komen voor maar zijn eerder zeldzaam.
Op p. 5 staan voorbeelden te vinden van medicaties: amiodarone,
flecainide, ibutilide, propafenone en vernakalant.
Dit artikel maakt kort een vergelijking tussen medicamenteuze en
elektrische cardioversie aan de hand van enkele studies; deze faalden om
een verschil tussen de twee te vinden. Toch zou er misschien een voorkeur
zijn voor elektrische cardioversie, gebaseerd op klinische ervaring.
Medicamenteuze cardioversie: in hevige aanvallen van atriale fibrillatie
worden antiarrhythmica voorgeschreven om een sinusaal ritme te
behouden na een succesvolle medicamenteuze of elektrische
cardioversie. Zonder deze zou herval veelvoorkomend zijn. Toch zou er
ondanks behandeling een terugval zijn met atriale fibrillatie rond de 50%
na 1 jaar.
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zich presenteren
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Cardioversie bij atriale
fibrillatie. Een studie van
743 cardioversies bij 540
patiënten. 265
cardioversies gebeurde
bij patiënten waarbij
Apixaban werd
toegewezen, bij 275
cardioversies was dit
Warfarine.
Het doel van deze
analyse is om de
basiskenmerken van een
patiënt die cardioversie
ondergaat te vergelijken
met die wat geen
cardioversie krijgen. Het
beschrijft de duur van
anticoagulantiatoediening
voor cardioversie en
onderzoekt het aantal
grote klinische
gebeurtenissen
waaronder een beroerte,
een systemische
embolie, een
myocardinfarct, massieve
bloeding en overlijden bij
deze patiënten.
437 patiënten worden
willekeurig onderworpen
aan OFWEL de
standaardprocedure,
namelijk

In dit artikel wordt gekeken naar het risico van trombosevorming bij atriale
fibrillatie na cardioversie. Het risico zou lager zijn bij gebruik van vitamine
K antagonisten en Dabigatran.
De basislijnkenmerken waren hetzelfde bij deze twee groepen: bij
patiënten die cardioversie ondergingen, werd er geen beroerte of embolie
vastgesteld in de eerste dertig dagen. Een myocardinfarct kwam twee keer
voor (0.2%), één patiënt kreeg Warfarine toegediend, de ander Apixaban.
Een grote bloeding kwam ook twee keer voor, één patiënt die Warfarine
toegediend kreeg en de ander kreeg Apixaban. Overlijden kwam twee keer
voor patiënten met Warfarine en twee keer bij patiënten met Apixaban.
De conclusie die het artikel hieruit opmaakt is dat een groot cardiovasculair
gevolg na cardioversie door atriale fibrillatie zeldzaam zijn en vergelijkbaar
tussen het gebruik van Warfarine en Apixaban.

Deze studie wil aantonen dat een afwachtende houding met behandeling
van de symptomen bij een recent ontstane symptomatische atriale fibrillatie
een veilige en evenwaardige behandeling is in vergelijking met de huidige
procedure. De huidige procedure bestaat uit het zo snel mogelijk bekomen
van een sinusritme door middel van cardioversie. Dit gebeurt door middel
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van medicamenteuze cardioversie, elektrische cardioversie of een
combinatie van beide. De eerste keuze voor het bekomen van een
sinusritme is tot nu toe de medicamenteuze cardioversie door gebruik te
maken van Flecaïnide. Indien er hiervoor contra-indicaties zijn, de
medicamenteuze cardioversie niet het gewenste effect heeft of de patiënt
gekend is met het niet aanslaan van deze vorm van cardioversie, is een
elektrische cardioversie aangewezen. Dit gebeurt onder sedatie en mag
maximaal uit 3 opeenvolgende elektrische schokken bestaan.
Bij de afwachtende benadering zal er rate control toegepast worden.
Hiermee tracht men de hartfrequentie te verlagen en niet zozeer een
sinusritme te bekomen. Dit kan door gebruik te maken van metoprolol,
verapamil of digoxine.
De studie is nog in zijn uitvoerende fase waardoor er tot dit moment nog
geen duidelijke resultaten over het onderzoek weergegeven zijn.
Deze studie analyseerde een groot aantal reeds gepubliceerde studies,
waaronder de meesten controlled trials, om tot een duidelijk inzicht te
komen omtrent de verschillende behandelmethoden voor atriale fibrillatie
op de spoedgevallendienst. Als eerste stelde ze vast dat “rhythm-control”
met een restauratie van het sinusritme op korte termijn aangeraden is voor
patiënten met een atriale fibrillatie die minder dan 48u duurt om de
symptomen onder controle te houden, om de hemodynamiek te
verbeteren, om het opnieuw optreden van een atriale fibrillatie te
verminderen en om het verblijf in het ziekenhuis kort te houden. Op lange
termijn zou dit echter geen toegenomen overlevingskansen geven.
Elektrische cardioversie
In verschillende studies werd de toepassing van elektrische cardioversie
vergeleken met deze van medicamenteuze cardioversie en de “wait-andsee” benadering. Hieruit werd vastgesteld dat elektrische cardioversie de
meest effectieve methode was om opnieuw een sinusritme te bekomen. De
manier waarop de elektrische cardioversie werd uitgevoerd werd niet
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beschreven, enkel dat de patiënt hiervoor gesedeerd moet worden en
daarvoor dus ook 6 uur nuchter moet zijn.
Medicamenteuze cardioversie
In het overzicht werden de volgende medicaties ter beschouwing
genomen: klasse Ic-medicatie, Amiodarone, Ibutilide, Sotalol, Digoxine en
Magnesium.
Klasse Ic-medicatie zal in vergelijking met Amiodarone leiden tot een
snellere tijd tot en een hoger percentage van conversie tot een sinusritme.
Magnesium werd enkel in één studie aangehaald waar het vergeleken
werd met een placebo. Het resultaat daarbij was dat zowel Magnesium als
de placebo op twee uur hetzelfde percentage van conversies weergaven.
Ibutilide bevindt zich qua effectiviteit tussen de klasse Ic-medicatie en
Amiodarone in. Wanneer de cardioversie echter binnen het uur wordt
uitgevoerd met Ibutilide, zou dit wel voor een hogere effectiviteit zorgen
dan wanneer dit met andere medicatie gebeurt. Wat betreft de opname in
het ziekenhuis, was deze het kortste voor Ibutilide, middelmatig voor klasse
Ic-medicatie en het langste voor Amiodarone.

Bibas, L., Essebag, V., &
Levi, M. (2016)
Diagnosis and
management of
supraventricular
tachycardia

Review article

Patiënten met
supraventriculair
e aritmieën

Welke soort behandeling
heeft de beste outcome?
Medicamenteus/cardio
versie/ablatie

Complicaties
Bij alle behandelingsvormen waren complicaties zeldzaam. Indien ze toch
optraden waren ze van voorbijgaande aard. De meest voorkomende
complicaties zijn: hypotensie, hypoxie (door de sedatie bij elektrische
cardioversie) en ritmestoornissen.
Er wordt gefocust op de meest voorkomende supraventriculaire aritmieën
(SVT), zoals: atrioventriculaire nodale re-enrty tachycardie (AVNRT),
atrioventriculaire re-enrty tachycardie (AVRT), atriale tachycardie & atriale
flutter. Atriale fibrillatie is in dit artikel niet opgenomen. Bij patiënten met
SVT is het heel belangrijk om de hemodynamiek van de patiënt te
beoordelen. Daarna kan men overgaan tot het beoordelen van de juiste
SVT, waarbij het belangrijk is om het ECG juist te interpreteren
(regelmatig/onregelmatig, breed complex/smal complex en zijn er tekens
van atriale activiteit). Bij AVRT en AVNRT kan het zijn dat vagale stimulatie
genoeg is om de aritmie te stoppen. Wanneer vagale stimulatie niet helpt
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kan men overgaan tot medicamenteuze therapie. Het geven van adenosine
kan het AVRT en AVNRT beëindigen, het helpt zowel diagnostisch als
therapeutisch. Het geven van adenosine kan wel enkele gevolgen hebben
zoals bradycardieën maar ook AF, SVT en atriale tachycardieën. Wanneer
vagale stimulatie en adenosine niet helpen bij smal-complex
tachycardieën, dan kan men altijd overgaan op calciumantagonisten en Bblokkers bij hemodynamisch stabiele patiënten. Wanneer alle hiervoor
genoemde medicamenteuze therapieën falen wordt er overgegaan tot
gesynchroniseerde cardioversie. Als laatste heeft ablatie hier ook wel een
hoog succes-ratio.
Elektrische cardioversie heeft de voorkeur in de behandeling van atriale
fibrillatie boven medicamenteuze cardioversie om tot een sinusritme te
komen. Deze behandelingen hebben echter ook nadelen. Voor elektrische
cardioversie is dit voornamelijk gerelateerd aan de sedatie die hiervoor
nodig is. Voor de medicamenteuze cardioversie gaat dit over de verlengde
verblijfsduur in het ziekenhuis, verminderde effectiviteit en mogelijke
ritmestoornissen die ontstaan door de toegediende medicatie. Naast deze
informatie zijn er publicaties over de kans dat een acute atriale fibrillatie
spontaan terug converteert naar een sinusritme. De kans hierop wordt
weergegeven als 70%. Dit wordt bevestigd door studies waarbij
medicamenteuze cardioversie wordt bestudeerd. Voor deze studies wordt
de medicatie vergeleken met een placebo. In de groep van patiënten die
een placebo kregen, werden deze percentages van spontane cardioversie
waargenomen. Daarom dat deze studie hier verder op toespitst.
De patiënten die zich presenteerden met atriale fibrillatie op de
spoedgevallen en stabiel waren, werden naar huis gestuurd en gevraagd
om de dag erna terug te keren voor een mogelijke elektrische cardioversie.
Van de 34 patiënten die werden opgenomen in de studie was er bij 63%
een spontane cardiovertering van de atriale fibrillatie. Bij de overige
patiënten werd door toediening van een elektrische cardioversie bij
terugkeer naar spoed alsnog een sinusritme bekomen. Geen enkele
patiënt is gehospitaliseerd moeten worden en er werden geen van de
mogelijke complicaties gerapporteerd.
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Deze review focust zich
voornamelijk op het
gebruik van anti- aritmica
bij patiënten met atriale
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Ondanks deze positieve resultaten is dit een studie met beperkingen
waardoor verder onderzoek omtrent dit gegeven moet gebeuren.
Amiodarone is de meest voorgeschreven antiarrhythmica voor atriale
fibrillatie. Het heeft een verlengde halfwaardetijd die weken kan duren. Het
is het meest effectieve antiarrhythmica dat momenteel te verkrijgen is maar
het heeft enkele beperkingen: niet-cardiovasculaire bijwerkingen, namelijk
pulmonale acute hypersensitiviteit, pneumonitis, chronische intestinale
infiltraten, hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, blauw-grijze verkleuring van de
huid bij chronisch hoge dosissen, nausea, ataxie, tremor, alopecia. De
grootste cardiovasculaire bijwerking is sinusbradycardie met een
verhoogde kans op pacemakernood, vooral bij vrouwen.
Amiodarone moet worden opgeladen aan een dosis van 600 - 1200 mg/d
over een totaal van 10 gram, dit over 10 dagen tot 4 weken vooraleer de
dosis verminderd wordt tot 100 - 200 mg/d (micrograms per day). Het wordt
aangeraden om deze samen met voedsel in te nemen.
Amiodarone heeft een goede opvolging nodig van de lever, long en
schildklier. Hepatische toxiciteit manifesteert zich met een low-level
transaminaseverhoging die, indien deze niet herkend en behandeld wordt,
kan leiden tot levercirrose. Pulmonaire toxiciteit kan zich manifesteren als
een acute overgevoeligheidsreactie. Het adult respiratory distress
syndrome en enkele pulmonaire nodules zijn ook beschreven als
neveneffecten.
Amiodarone remt de omzetting van T4 naar T3 en een verhoogd
thyrotropine (TSH) wordt verwacht in de eerste maanden van therapie.
Verlengde QT-tijd wordt verwacht bij gebruik van Amiodarone. De US
guidelines en de Europese Guidelines zijn beide akkoord dat Sotalol,
Amiodarone en Dronedarone goed zijn voor patiënten met coronair lijden
en Amiodarone voor patiënten met symptomatisch congestief hartfalen. De
European Society of Cardiology guidelines raden Dronedarone of
Amiodarone aan bij ernstig linker ventriculaire hypertrofie terwijl de US
guidelines hier alleen Amiodarone aanraden.
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500 hemodynamisch
stabiele patiënten met
supraventriculaire
aritmieën, werden in 2
groepen verdeeld waarbij
werd onderzocht werd
wat het verschil was in
sedatie bij cardioversie.
De eerste groep kreeg
eerst Dexmedetomidine
over 10min waarna ook
Propofol. De tweede
groep kreeg eerst saline
over 10min waarna ze
Propofol kregen. Er werd
gekeken naar de
hemodynamische en
neurologische effecten.
Een totaal van 170
patiënten deden mee aan
deze studie. Deze studie
werd uitgevoerd om het
effect te evalueren van
het intraveneus
toedienen van Kalium en
Magnesium om
sinusritme na te streven
na een bifasische
cardioversie.

Amiodarone werd vergeleken met Dronedarone, Sotalol en Propefenone,
hieruit bleek deze meer effectief waarbij het ritme zeker 1 jaar sinusaal
bleef.
Deze studie wil het verschil aantonen in sedatie bij patiënten die een
electieve cardioversie moeten ondergaan. Propofol is de meeste gebruikte
sedativa, maar kan ook leiden tot ongemak en het extra toedienen van een
dosis. Een toevoeging van Dexmedetomidine bij Propofol kan leiden tot
minder incidentie van een extra toevoeging. Daarnaast heeft
Dexmedetomidine in verschillende studies een antiaritmisch effect wat leidt
tot een vermindering van de extra cardioversies.
Uit de resultaten zag men dat er in de groep patiënten die gesedeerd
werden met Dexmedetomidine en Propofol geen extra dosis nodig hadden.
Anderzijds hadden de patiënten die gesedeerd werden met Propofol wel
een extra dosis nodig. Hemodynamisch waren er geen verschillen in beide
groepen.
Het toevoegen van Dexmedetomidine als extra sedativa bij Propofol, leidt
tot minder ongemak bij patiënten en zorgt ook voor minder extra
toedieningen.
84 patiënten van de 170 werden verwezen voor een voorbehandeling, de
andere 86 patiënten zitten in de controlegroep. Over de hele studie waren
er 5 patiënten, (1 met de voorbehandeling en 4 in de controlegroep),
waarbij er een sinusritme werd gezien na verdere behandeling van 300mg
Amiodarone en een herhaling van de cardioversie. Deze 5 patiënten
werden geëxcludeerd uit de cardioversieresultaten door bijkomende
behandeling. Een voorbehandeling van Kalium en Magnesium gaf een
positief effect op het slaagpercentage van een elektrische cardioversie bij
patiënten met een aanhoudend VKF. Blijkbaar zorgt het er ook voor dat er
minder energie moet gebruikt worden om de cardioversie bifasisch uit te
voeren. Deze elektrolyten vergroten dus het belang van ritmestabiliteit.
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Rates Electrically
Cardioverting Atrial
Fibrillation
Appelboam, A.; Reuben,
A.; Mann, C.; Gagg, J.;
Ewings, P.; Barton, A.;
Lobban, T.; Dayer, M.;
Vickery, J.; Benger, J.
(2015)
Postural modiﬁcation to
the standard Valsalva
manoeuvre for
emergency treatment of
supraventricular
tachycardias REVERT)

Randomised
Controlled
Trial

Patiënten
presenterend met
supraventriculair
e tachycardie
met uitzondering
van atriale
fibrillatie en flutter

Een totaal van 433
volwassenen met SVT
werden willekeurig
verdeeld in twee
groepen. Er werd een
vergelijking gemaakt
tussen een standaard
Valsalva manoeuvre en
een “modified” Valsalva
manoeuvre.

In het onderzoek uit dit artikel werd de vergelijking gemaakt tussen een
standaard valsalva manoeuvre en een aangepast valsalva manoeuvre. Er
wordt voornamelijk gekeken naar het effect hiervan op het bekomen van
een sinusritme in patiënten met een SVT. Er werd vastgesteld dat het
aangepaste valsalva manoeuvre zorgde voor het converteren van 40% van
de patiënten naar een sinusritme. Het standaard valsalva manoeuvre
daarentegen zorgde maar voor 17%. Hieruit blijkt dat het aangepaste
valsalva manoeuvre een hoge effectiviteit heeft in de behandeling van SVT
met een verminderde nood aan bijkomende Adenosine therapie.
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13. Bijlagen
Bijlage 1 – Afbeelding: Left atrial trombus (Gan, Yu, Xie, Feng, & Yin, 2016)
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Bijlage 2 - Infobrochure elektrische cardioversie
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Bijlage 3 – Vragenlijst expertenconsult
Onze onderzoeksvraag:
“Is medicamenteuze therapie bij patiënten met supraventriculaire aritmieën even effectief
als elektrische cardioversie?”
Wij baseren ons op supraventriculaire aritmieën, zoals VKF, VKFlutter en SVT.
Medicamenteuze en elektrische cardioversie
1. Hoe wordt het onderscheid gemaakt om een patiënt medicamenteus te
cardioverteren of elektrisch te cardioverteren?
o Zijn er bepaalde criteria voor medicamenteuze / elektrische cardioversie?
o Wat zijn de contra-indicaties voor medicamenteuze / elektrische
cardioversie?
2. Zijn er protocollen of procedures hoe medicamenteuze cardioversie uitgevoerd
moet worden bij bepaalde ritmestoornissen?
3. Merkt u bij bepaalde ritmestoornissen dat er vaker voor een specifieke cardioversiemethode wordt gekozen?
4. Merkt u dat voor bepaalde ritmestoornissen de ene methode meer effect heeft dan
de andere?
5. Is er enig verschil op te merken op lange termijn tussen medicamenteuze en
elektrische cardioversie?
6. Hoe zit het met de combinatie van medicamenteuze en elektrische therapie? Wordt
dit vaak toegepast? In welke gevallen verkiezen ze een combinatie?
7. In verband met medicamenteuze cardioversie, welke medicaties worden het meest
gebruikt voor deze cardioversie uit te voeren?
8. Hoe zit het met onderhoudsmedicatie? Is er een constante of is dit patiëntafhankelijk?
9. Moet dit aangepast worden? Op basis waarvan?
10. Hoe snel heeft deze medicatie effect? Moet er soms overbruggings-medicatie
genomen worden totdat de effectieve medicatie werkt?
11. Wat is het succespercentage na een elektrische cardioversie?
12. Welke sedatie wordt er uitgevoerd bij elektrische cardioversie?
13. Zijn er nog nieuwe behandeling lopende? onderzoeken/testmedicaties?
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Bijlage 4 - Toestemmingsformulier expertenconsult: Dr. S. Trenson
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Bijlage 5 – Toestemmingsformulier expertenconsult: Dr. P. Haemers
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