
Boezemfi brilleren en slaapapneu: 
goede diagnostiek voorkomt 
afname levenskwaliteit
Mensen met asymptomatisch boezemfi brilleren hebben 
een verhoogde kans op beroerte. Minder bekend is de 
associatie met slaapapneu. Om tijdig de juiste behandeling 
te kunnen starten, is holterdiagnostiek van groot belang. 

I n Nederland hebben zo’n 150.000 
mensen de diagnose asymptomatisch 
boezemfi brilleren. Het is zaak daar 

tijdig achter te komen en de juiste behan-
deling te starten. Boezemfi brilleren geeft 
een vijfvoudige verhoogde kans op een 
beroerte. Ook is het geassocieerd met 
slaapapneu.

Harry Crijns was jarenlang hoofd van de 
vakgroep cardiologie van het MUMC+. Bij 
Ksyos beoordeelt hij onder meer holteruit-
slagen. “We weten dat veel patiënten die 
verwezen worden met boezemfi brilleren, 
op de achtergrond slaapapneu hebben. 
We merken echter dat dit maar weinig 
bekend is bij patiënten en huisartsen.” 
Volgens Crijns is het voor patiënten erg 
belangrijk om deze associatie goed uit te 

zoeken. “Bij mensen met symptomatische 
slaapapneu is er een groot risico dat de be-
handeling van ritmestoornissen en andere 
cardiale problemen zal falen. Wanneer 
je bij een patiënt met boezemfi brilleren 
aan de slag gaat met katheterablaties en 
medicatie tegen ritmestoornissen terwijl 
op de achtergrond een slaapapneu speelt, 
ontstaat toch steeds weer een recidief. 
Mensen leveren veel kwaliteit van leven in 
als je slaapapneu niet goed behandelt.”

Online zorg
Bij vermoeden van een hartritme- of 
 geleidingsstoornis kan een huisarts 
 kosteloos via het Ksyos platform een 
holteronderzoek aanvragen,” vertelt Ksyos 
manager Cardiologie Natasja Snijders. 
“De gegevens worden via het Huisarts www.ksyos.nl/cardiologie 

Informatie Systeem (HIS) ingevuld in het 
Ksyos platform, waarna de huisarts de 
geschikte opnameduur kiest en de holter 
bevestigt op de patiënt. Na afl oop levert 
de patiënt de holterrecorder weer in. Wan-
neer er boezemfi brilleren wordt gevonden, 
kan er ook meteen een slaaponderzoek 
worden gestart via Ksyos.’’

Binnen drie dagen uitslag
De uitslag van het holteronderzoek wordt 
beoordeeld door een cardioloog. De huis-
arts ontvangt binnen drie dagen de uitslag 
via EDIFACT in het HIS. Bij een afwijkend 

holteronderzoek, of als de huisarts aanvul-
lende vragen heeft, kan die via het Ksyos 
platform kosteloos een consult starten 
met een regionale cardioloog. 
Zo’n consult is ook mogelijk na het maken 
van een rust-ECG. Ksyos biedt verschil-
lende mogelijkheden voor de aanschaf van 
een ECG-apparaat, als de aanvrager dit 
niet heeft.

Ervaren cardiologen
“Bij Ksyos werken we met ervaren car-
diologen en de beste apparatuur. Ook 
verbeteren we continu onze kwaliteitspro-
tocollen. Zo richten we de zorg zo goed en 
e� iciënt mogelijk in.” Ruim achthonderd 
patiënten per week maken al gebruik van 
Ksyos Cardiologie. Diagnostiek bij pati-
enten thuis biedt ook voordelen. Snijders: 
“Er zijn geen wacht- en reistijden voor de 
patiënt. En de kosten zijn lager, omdat de 
huisarts deze zorg verleent.” 

‘Bij Ksyos werken we  
met ervaren cardiologen 
en de beste apparatuur. 
Ook verbeteren we 
continu onze kwaliteits-
protocollen.’


