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Boezemfibrillatie poli

Inleiding
Omdat je last hebt van boezemfibrilleren (ook wel atriumfibrilleren genoemd) ben je in overleg met
jouw behandelend arts verwezen naar de Boezemfibrillatie poli. Boezemfibrilleren is de meest
voorkomende hartritmestoornis. Het komt vooral voor bij ouderen en kan veel ongemakken met
zich meebrengen, zoals hartkloppingen, een naar gevoel op de borst, duizeligheid, vermoeidheid en
kortademigheid. Voor meer informatie over de aandoening boezemfibrilleen verwijzen wij je naar de
informatie over ‘Boezemfibrillatie (Atriumfibrillatie)’.

In deze informatie lees je meer over de Boezemfibrillatie poli en wat je daar kan verwachten.

Waarom de Boezemfibrillatie poli?
Bij de Boezemfibrillatie poli proberen wij patiënten met deze hartritmestoornis zo goed mogelijk te
begeleiden en behandelen. Hiermee willen wij het volgende bereiken:

Het verbeteren van de kwaliteit van leven bij boezemfibrilleren.
Het voorkomen van een TIA/CVA.
Het verminderen en/of voorkomen van opnames en heropnames.

Wat kan je verwachten bij de Boezemfibrillatie poli?
Binnen drie weken na jouw doorverwijzing heb je jouw eerste afspraak op de Boezemfibrillatie poli,
route 64. Op de poli werkt een gespecialiseerde cardiologie verpleegkundige:

Je krijgt uitleg over boezemfibrilleren.
Jouw lichamelijke controles worden gedaan.
Je krijgt advies met betrekking tot uw leefstijl.
Je krijgt uitleg over jouw medicatie.

Op de dag van jouw afspraak?
Laat je bloed prikken.
Laat je een ECG maken.
Wordt er een echo gemaakt.
Je hebt een afspraak bij de gespecialiseerd cardiologie verpleegkundige. 
En heb je een afspraak bij de cardioloog.

Spreekuur gespecialiseerd verpleegkundige
Aan de hand van een vragenlijst bespreken wij jouw klachten en gezondheidstoestand.
Je krijgt uitleg over boezemfibrilleren, de therapie en de behandeling. 
Je ontvangt een klapper met informatie over boezemfibrilleren. Indien nodig krijg je uitleg en
informatie van onderzoeken.
Lichamelijk onderzoek: we meten jouw bloeddruk, pols, lengte en gewicht.
Medicatie: meestal wordt gestart met een antistollingsmiddel en/of medicatie voor jouw
ritmestoornis. Je krijgt uitleg waarom voor deze medicatie is gekozen, wijze van gebruik en ook
de eventuele bijwerkingen worden met jouw besproken. Graag jouw actuele medicatielijst
meenemen.

Gesprek met cardioloog
De cadioloog bespreekt het volgende met jou:

De uitslagen van de onderzoeken 
Het behandelplan 
Eventueel het aanpassen van jouw medicatie 
Zo nodig zal de cardioloog je lichamelijk onderzoeken

https://www.st-anna.nl/behandelingen/car051-boezemfibrillatie-atriumfibrillatie/
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Overige informatie
Als je bij een afspraak komt, meld jij je bij de balieassistente en kan je in de wachtkamer
plaatsnemen. Je wordt door de verpleegkundige of cardioloog opgehaald.

Bij vragen kan je contact opnemen met poli cardiologie Anna Ziekenhuis: telefoon 040 - 286 48 80.

Wilt u deze informatie online bekijken ga dan naar  
https://www.st-anna.nl/behandelingen/car050-
boezemfibrillatie-poli/  
Of scan met uw telefoon of tablet de QR-code. 
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