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In het jaar- van de 200e verjaardag van de ontdek
king van digitalis (fig. 1) is het zinvol tevens stil te 
staan bij het atriumfibrilleren. Digitalis zou in 1785 
waarschijnlijk niet zijn ontdekt, indien zich onder 
Witherings patiënten met oedemen geen patiënten 
met atriumfibrilleren zouden hebben bevonden. 1 

Indien we de extïasystolie als formele ritmestoornis 
buiten beschouwing laten, is atriumfibrilleren de 
oudste als zodanig herkende aritmie van het hart en 
wordt daarom wel de grootvader onder de cardiale 
ritmestoornissen genoemd. 2 Atriumfibrilleren is ech
ter niet alleen de grootvader onder de cardiale 
ritmestoornissen, maar eveneens de ritmestoornis van 
grootvaders en grootmoeders (fig. 2). We treffen het 
nl. aan bij 20-40% van alle bejaarde patiënten die in 
een ziekenhuis zijn opgenomen. 3 Deze oude en zo 
vaak voorkomende ritmestoornis, die veelal een 
redelijk goede prognose heeft, wordt in de huidige 
medische literatuur nogal verwaarloosd. Moderne 
leerboeken of ander informatiemateriaal verkondigen 
bovendien nogal eens verouderde zienswijzen. 4 In de 
huisartsenpraktijk bestaat vaak onzekerheid over de 
beste behandelingswijze. 

In dit artikel zullen daarom enkele fundamentele 
aspecten van atriumfibrilleren en de rol van het 
atrioventriculaire geleidingssysteem daarbij worden 
besproken die ook van belang kunnen zijn voor de 
eerstelijnsgezondheidszorg, waarbij tevens aandacht 
wordt besteed aan de werking van digitalis. 

Definitie en diagnose van atriumfibrilleren 
De eerste bevredigende definitie van atrium- of 

boezemfibrilleren is afkomstig van Thomas Lewis, 
één van de grondleggers van de moderne elektrocar
diografie. Hij omschreef deze ritmestoornissen aldus: 
"A condition of the heart in which the auricular 
musculature is in constant, but incoordinate and 
ineffectual activity, and in which the normal impulses 
conveyed from the upper to the lower chamber are 
replaced by rapid and haphazard impuls es ."5 Deze 
definitie heeft nu, 75 jaar later, nog niets aan waarde 
ingeboet, maar vanuit een klinisch standpunt moet 
thans de voorkeur worden gegeven aan een elektro
cardiografische definitie, zoals die werd opgesteld 
door een commissie van de Wereldgezondheidsorga
nisatie (WHO) en de Internationale Vereniging voor 
en Federatie van Cardiologie (ISFC): "In atrial 
fibrillation, P waves are absent and the baseline of the 
electrocardiogram consists of irregular waveforms 
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that continuously change in shape, duration, ampli
tude and direction. In the absence of advanced or 
complete bloc the resulting ventricular response is 
totally irregular (random)."6 

De elektrocardiografische diagnose staat en valt 
dus met het ontbreken van P-toppen, met het bestaan 
van een continue onrust van de basislijn en met de 
aanwezigheid van een totaal irregulair, zogenaamd 
random kamerritme op het ECG (fig. 2). Opeenvol
gende random verschijnselen worden gekenmerkt 
door de afwezigheid van onderlinge beïnvloeding en 
het ontbreken van enige voorspelbaarheid. Of het 
hartritme echt random is of niet, kan niet met 
ausculteren of een eenvoudig ECG worden vastge
steld. Men dient te beschikken over vrij uitgebreide 
computerfaciliteiten waarmee met bepaalde wiskun
dige bewerkingen het eventueel aanwezige random 
karakter van de onregelmatigheid van het hart kan 
worden vastgesteld. Voor de dagelijkse praktijk, dus 
ook als men niet overeen elektrocardiograaf en een 
computer beschikt, maar wel over een stethoscoop, 
ligt de nadruk nog steeds op de als totaal irregulair 
imponerende werking van het hart. 

Atriumfibrilleren is een symptoom 
Atriumfibrilleren is geen ziekte, maar een sym

ptoom van allerlei ziekten. Berucht in dit verband is 
de mitralisklepafwi jking (stenose of -insufficiëntie), 
die immers hoge eisen steit aan het linker atrium. 
Maar ook overbelasting van het rechter atrium kan de 
oorzaak zijn van boezemfibrilleren, o.a. voorkomend 
als complicatie van longemfyseem en pulmonale 
hypertensie. Boezemfibrilleren is tevens een bekende 
complicatie bij hyperthyreoïdie, diabetes mellitus en 
coronariaziekte. 7 Bij bejaarde patiënten is vooral 
coronariaziekte de meest voorkomende oorzaak van 
of aanleiding tot atriumfibrilleren.3 

Paroxismaal versus chronisch atriumfibrilleren 
Boezemfibrilleren komt voor in een paroxismale en 

in een chronische (permanente) vorm. Vaak is de 
paroxismale vorm een voorloper van het permanente 
atriumfibrilleren. Opvallend is dat het moeilijker is de 
kamerfrequentie van de paroxismale dan van de 
chronische vorm te beïnvloeden. Overigens ondervin
den veel patiënten het permanent atriumfibrilleren 
met een goed gecontrole~rde kamerfrequentie min
der als last dan paroxismaal boezemfibrilleren met 
aanvallen. van een snelle onregelmatige hartwerking, 
~elf~ als dIe aanvallen slecht~ van korte duur zijn. Het 
IS nIet bekend waarom de kamerfrequentie bij de 
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geven tot fibrilleren, zoals - omgekeerd - ook kan 
geschieden bij weinig elementen die sterk van elkaar 
verschilden. 10 Modelonderzoekingen dienen met gro
te reserve op de biologie van toepassing te worden 
verklaard, maar in dit geval komen de uitkomsten 
goed overeen met de fysiologische inzichten over het 
ontstaan en voortbestaan van boezemfibrilleren. 11 

Fibrilleren ontstaat dus. indien de elektrische eigen
schappen van het oneindig grote aantal myocardcel
len, doof welke oorzaak dan ook, te grote onderlinge 
verschillen gaan vertonen. 

Het random kamerritme tijdens atriumfibrilleren 
Het random ritme van de ventrikels staat centraal 

bij de diagnose boezemfibrilleren. Dit houdt dus in 
dat de duur van de opeenvolgende RR-intervallen 
(hartcycli) op geen enkele wijze onderling samen
hangt en dat het niet mogelijk is de lengte van een 
komend RR-interval te voorspellen. (Uiteraard kan 
een patiënt met boezemfibrilleren ook gekoppelde 
extrasystolen of een totaal hartblock hebben. Dan 
bezit het kamerritme ook niet-random kenmerken.)12 
De random eigenschappen van het kamerritme van 
patiënten met atriumfibrilleren zijn uiteindelijk het 
gevolg van de elektrische eigenschappen van de atria 
tijdens dat fibrilleren en dus van het aantal en de 
volgorde van de atriumimpulsen die de atrioventricu
laire knoop bereiken. Het lijkt gerechtvaardigd ervan 
uit te gaan dat de atrioventriculaire CA. V) knoop 
wordt gebombardeerd door atriumimpulsen uit een 
random aantal richtingen, met een random intensiteit 
en in een random volgorde. 13 

Waarom kunnen de A V-knoop en de bundels van 
His het random kamerritme niet op zodanige wijze 
beïnvloeden dat tenslotte toch een kamerritme met 
niet-random kenmerken ontstaat? Hiervoor zijn twee 
oorzaken aan te wijzen. 
- De eerste oorzaak ligt in de A V-knoop zelf. Met 
speciale prikkelprogramma's die de atria werden 
opgedrongen, kon worden aangetoond dat de AV
knoop een korte tijdconstante of geheugen bezit. 1415 

Het geheugen van de A V-knoop van de mens is 
gemiddeld korter dan de tijd die verloopt tussen twee 
voortgeleide atriumimpulsen. De A V -knoop kan zich 
de duur van het voorafgaande RR-interval dus niet of 
nauwelijks herinneren en kan daardoor de duur van 
het volgende RR-interval niet beïnvloeden (verlengen 
of verkorten). 
- De tweede oorzaak van het feit dat de AV-knoop 
niet in staat is het random atriumritme in een 
niet-random kamerritme te veranderen, bevindt zich 
buiten de AV-knoop en wel binnen het autonome 
zenuwstelsel. Bij de mens zijn RR-intervallen van 2 
seconden of langer tijdens atriumfibrilleren vrij zeld
zaam. De baroreceptorreflex heeft die tijd ongeveer 
nodig om de hartfrequentie te kunnen beïnvloeden.1617 

Paarden met atriumfibrilleren daarentegen hebben wel 
een zeker voorspelbaar patroon in hun kamerritme. 18 Dit is 
een gevolg van RR-intervallen die tot 5 s kunnen duren. Die 

tijd is wel lang genoeg voor een autonome beïnvloeding va~ 
de AV-knoop. Bij de mens komen dergelijke lange hartcyclI 
eigenlijk nooit voor en daardoor kan het autonome zenuw
stelsel de AV-knoop en het random boezemritme niet op 
zodanige wijze beïnvloeden dat het kamerritme er niet
random patronen door gaat vertonen. 

Analyse van het kamerritme tijdens atriumfibrilleren 
Het kamerritme van patiënten met boezemfibrille

ren dat ook random is gebleken tijdens geneesmidde
lengebruik, zoals digitalis, kinidine of verapamil, en 
ook tijdens inspanning, kan bestudeerd worden met 
behulp van histogrammen en zogeheten seriële auto
correlogrammen (SAC) .1920 Het histogram verschaft 
informatie over de duur van alle RR-intervallen en de 
spreiding daarvan. Het SAC leert ons, of er al dan niet 
een relatie (in welke vorm dan ook) bestaat tussen de 
opeenvolgende RR-intervallen. Voor het vervaardi
gen van een histogram en een SAC gaan we uit van 
een langdurige ECG-registratie (tenminste 5°0 RR 
intervallen) afkomstig van een patiënte met atrium
fibrilleren van zodanige lengte dat daarop 500 opeen
volgende RR-intervallen voorkomen. Bij een gemid
delde ventrikelfrequentie van 70/min. komt dat neer 
op een registratieduur van ongeveer 7 minuten. Met 
speciale apparatuur is het mogelijk de duur van al die 
5°0 RR-intervallen in milliseconden (ms) te meten. 
Dit levert dus 500 opeenvolgende getallen op, bijv. 
variërend van 400 tot 1500 ms. De getallen worden 
overeenkomstig de volgorde van registratie genum
merd van 1 tot 500. Bij het bezien van die 500 getallen 
wordt het al meteen duidelijk dat slechts hoogst 
zelden hetzelfde getal vaker dan 1 of 2 maal voor
komt. Indien dat wel het geval is, kunnen we ervan 
uitgaan dat de ECG-registratie een overeenkomstig 
aantal gekoppelde extrasystolen te zien zal geven. 
Met een computer kan men met deze 5°0 getallen 
allerlei bewerkingen verrichten, bijv. nagaan hoeveel 
getallen er langer en hoeveel er korter zijn dan het 
gemiddelde, d.w.z. of de verdeling vrijwel symme
trisch of scheef is. 

Het principe van het onderzoek van het SAC komt 
in hoofdzaak op het volgende neer: Laten we veron
derstellen dat de genoemde 5°0 getallen alle met 
zichzelf worden vergeleken. Dus we vergelijken getal 
1 met getal 1, -getal 2 met getal 2, getal 3 met getal 3, 
getal 57 met 57 enz., d. w .z. we vergelijken getal n met 
getal n. Vanzelfsprekend is de (auto )correlatiecoëffi
ciënt, die een maat is voor de lineaire samenhang tus
sen de vergeleken getallen, in dit geval gelijk aan + 1. 
Deze eerste correlatiecoëfficiënt krijgt een rangnum
mer, en wel nummer 0. Correlatiecoëfficiënten heb
ben geen dimensie. Hun waarde is dus niet afhanke
lijk van de eenheid waarin ze gemeten zijn. Ze zullen 
altijd variëren van - 1 tot + I. Vervolgens wordt één 
van de twee identieke rijen van 500 getallen 1 stap 
verder verschoven en getal 1 vergeleken met getal 2, 
getal 2 met getal 3 en getal n met getal n + 1. 

Fig. 3a laat zien dat het uitzetten van de duur van 
RR-interval n tegen RR-iriterval n + 1, voor deze 
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Fig. 3. Patiënte A met atriumfibrilleren, zonder gebruik van 
geneesmiddelen (digitalis). (a) Histogram: correlatie Van 
elk van de 500 geregistreerde RR-intervallen (n) met het 
erop volgende RR-interval (n+1). De correlatiecoëfficiënt 
bedraagt +0,03 en verschilt statistisch niet van o. (b) Serieel 
autocorrelogram (SAC) van 21 (0-20) opeenvolgende cor
relatiecoëfficiënten (LAG) berekend van de in a genoemde 
500 RR-intervallen. Correlatiecoëfficiënt nr. 0 vertegen
woordigt de correlaten van de gegevens met zichzelf, de 
correlatiecoëfficiënt nI. I die van fig. 2a . .rvfet uitzondering 
van correlatiecoëfficiënt nr. o verschilt geen der volgende 
correlatiecoëfficiënten statistisch van 0, hetgeen wordt 
aangegeven door de lijnen evenwijdig aan d\~ x-as. Deze 
SAC maakt duidelijk dat het kamerritme van deze patiënte 
random was (is). 

reeks RR-intervallen een puntenwolk oplevert met 
een correlatiecoëfficiënt 0,03. Omdat we één van de 
twee rijen getallen I stap verschoven hebben, krijgt 
deze correlatiecoëfficiënt het rangnummer I. Als we 
de getallen twee plaatsen laten opschikken, levert dat 
correlatiecoëfficiënt nr. 2 en als ze k plaatsen zijn 
opgeschoven, krijgen we correlatiecoëfficiënt nr. k. 
In fig. 3b zijn 21 opeenvolgende correlatiecoëfficiën
ten uitgezet, corresponderend met de rangnummers ° 
Lm. 20. De· correlatiecoëfficiënt nummer ° heeft 
natuurlijk de waarde + I en alle daarop volgende 20 
correlatiecoëfficiënten hebben voor deze reeks RR
intervallen een waarde die statistisch niet verschilt van 
0. We spreken van een autocorrelogram, als we 
gelijksoortige gebeurtenissen (RR-intervallen) met 
elkaar vergelijken. Staan de correlatiecoëfficiënten in 
volgorde achter elkaar, dan levert dat zoals in dit geval 
(zie fig. 3b) een serieel autocorrelogram (SAC) van de 
RR-intervallen op. 

Uit fig. 3b blijkt dat de RR-intervallen van deze 
patiënte met boezemfibrilleren geen onderlinge 
samenhang aantonen. De correlatiecoëfficiënten I 

t.m. 20 verschillen statistisch niet van 0. Het kamer
ritme van deze patiënte is dus volstrekt irregulair of 
random. Het voldoet daarmee aan het diagnostische 
criterium van de WHO/ISFC. 

Fig. 4 toont het histogram van de RR-intervallen 
van dezelfde patiënte. Hiervoor zijn de RR-interval
len gegroepeerd in klassen ter breedte van 50 ms. 
Géén van de geregistreerde RR-intervallen was kor
ter dan 400 ms, terwijl slechts een enkel RR-interval 
langer dan 13°0 ms is. Het mediane RR-interval (de 

duur van het RR-interval waar evenveel intervallen 
onder als boven liggen), is iets langer dan 700 ms. De 
linker begrenzing (de 400 ms-lijn) is een maat voor de 
zogeheten functioneel refractaire periode (FRP) van 
het A V -geleidingssysteem. 21 

In fig. 5 worden de metingen bij deze patiënte op 
een andere wijze weergegeven. Van alle RR-interval
len is de duur uitgezet tegen het rangnummer (I -500). 
Ook hier is fraai zichtbaar dat er geen RR-intervallen 
korter dan 400 ms voorkomen en dat slechts 3 
RR-intervallen langer dan 1300 ms waren. Alle 
RR-intervallen bevinden zich dus tussen de 400 en 
1300 ms. De AV-knoop liet dus geen atriumimpulsen 
door binnen 400 ms na de voorafgaande voortgeleide 
impuls. 

Het mechanisme van "concealed conduction" 
Uit de bekend veronderstelde definitie van het 

begrip refractaire periode volgt dat de AV-knoop met 
een FRP van ongeveer 400 ms geen atriumimpulsen 
kan doorlaten met een kortere intervalsduur . Maar 
gegeven het feit dat tijdens atriumfibrilleren de 
AV-knoop als het ware onder een douche staat van 
atriumimpulsen die ter plaatse aankomen met een 
frequentie van ongeveer 600/minuut, dus gemiddeld I 
impuls per 100 ms, is de vraag gerechtvaardigd hoe het 
toch komt dat er RR-intervallen voorkomen die 
langer zijn dan de FRP, bijv. 1000 ms of langer. De 
langste RR-intervallen kunnen gemakkelij15 2, 3 of 
zelfs 4 maal zo lang worden als de FRP van de 
AV-knoop. Dit verschijnsel kan worden verklaard 
met het indertijd door Engelmann ontdekte princi
pe,22 dat later "concealed conduction" zou worden 
genoemd. 23 Deze niet goed te vertalen term is de naam 
van een uiterst boeiend elektrofysiologisch verschijn
sel dat ten grondslag ligt aan de lange RR-intervallen 
tijdens boezemfibrilleren. Het draagt tevens in 
belangrijke mate bij tot de vertraging van de kamer
frequentie bij digitalistoediening. 

Het klassieke voorbeeld van concealed conduction 
is de verlenging van de A V-geleidingstijd (PR-tijd) 
ten gevolge van een daaraan voorafgaande niet
voortgeleide atriurü-extrasystole. De vertragende 
werking van de A V -knoop op het snelle atriumritme is 
een gevolg gebleken van zich steeds herhalende 
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Fig. 4. Histogram van dezelfde 500 RR-intervallen als in fig. 
2a. Voor toelichting zie de tekst. 
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Fig. 5. De duur van elk van de 500 in fig. 2 en 3 gebruikte 
RR-intervallen (y-as) is hier uitgezet tegen het rangorde
nummer van dat RR-interval (x-as). Uit deze figuur blijkt 
duidelijk dat zich beneden de lijn van 400 ms geen 
RR-intervallen voordoen. (FRP = functioneel refractaire 
periode.) 

concealed conduction. 24 Onmiddellijk nadat een atri
umimpuls is voortgeleid, treffen de direct erna 
komende atriumimpulsen een refractaire AV-knoop 
aan en kunnen dus niet tot de ventrikels doordringen. 
Maar in de grijs-zone van de geleidelijk minder 
refractair wordende AV-knoop kunnen iets later 
vallende atriumimpulsen een klein eindje in de AV
knoop doordringen. De volgende atriumimpuls komt 
weer iets verder dan de vorige en dit gaat door, tot 
tenslotte een atriumimpuls de ventrikels bereikt. Dit 
verschijnsel herhaalt zich. 

De duur van de RR-intervallen wordt dus bepaald 
door: (I) de refractaire periode van de AV-knoop en 
(2) de graad van concealed conduction in de AV
knoop. 

Een normaal functionerend A V -geleidingssysteem 
is tevens een beveiliging tegen hoge kamerfrequenties 
en zelfs kamerfibrilleren bij het optreden van atriale 
ritmestoornissen met een hoge frequentie, zoals atri
umfibrilleren. 25 Concealed conduction in de A V -knoop 
is het functionele substraat van die beveiliging. 

Het effect van digitalis 
De graad van concealed conduction in de A V

knoop wordt bepaald door:_ 
I. de grootte en de elektrofysiologische eigenschap

pen van die AV-knoop, en 

2. het aantal, de mate van (ir)regulariteit, de sterkte 
en de richting van de atriumimpulsen die de AV
knoop bereiken. 26 27 

Ad I. Het effect van de grootte en van de functio
nele eigenschappen van de AV-knoop blijkt uit een 
vergelijkend onderzoek van atriumfibrilleren bij de 
hond, de mens en het paard.28 Er zijn goede redenen 
om aan te nemen dat het excitatiepatroon tijdens 
atriumfibrilleren bij hond, mens en paard onderling 
niet sterk verschilt. 

Uit fig. 6 blijkt dat gaande van de hond via de mens naar 
het paard de mediane kamerfrequentie tijdens atriumfibril
leren duidelijk daalt. Wij schrijven dit toe aan de grootte 
van de AV-knoop en aan het grotere aantal nodale cellen 
per AV-knoop. Naast het aantal bepalen de elektrofysiolo
gische eigenschappen van de AV-knoopcellen de graad van 
concealed conduction in de AV-knoop. Sterke elektrofysio
logische verschillen tussen de cellen onderling vergroten het 
vermogen tot concealed conduction. Het kenmerkende van 
de A V-knoop is inderdaad dat de cellen zowel morfologisch 
als functioneel vrij grote onderlinge verschillen vertonen.29 

Ad 2. Toeneming van het aantal atriumimpulsen 
dat de AV-knoop bereikt, heeft tot gevolg dat de mate 
van concealed conduction in de AV-knoop toeneemt. 
Daardoor kan de lengte van de RR-intervallen toene
men. Hierop berust o.a. de vertragende werking van 
digitalis op het kamerritme bij atriumfibrilleren. 30 Een 
en ander is fraai zichtbaar in fig. 7. Het betreft 
dezelfde patiënte als in fig. 3 en fig. 4, maar thans 
tijdens digitalisbehandeling. Uit de SAC blijkt dat het 
kamerritme random is, evenals voor de behandeling 
met digitalis, maar het histogram is drastisch veran
derd. De FRP neemt toe van 400 tot ongeveer 550 ms, 
het mediane RR-interval stijgt van even boven de 
700 ms tot juist boven de 950 ms en vooral het aan-
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Fig. 6. Mediane RR-intervallen tijdens atriumfibrilleren bij 
d.~ hO?-d, de mens e? het p~ard. De mediane waarden (y-as) 
ZIJn UItgezet tegen (' ~ logantmen van het lichaamsgewicht in 
kg (x-as). Het is fraai zichtbaar dat hoe groter het "dier" 
resp. hoe groter het hart en du~ ook de AV-knoop is, des te 
langzamer de gemiddelde hartfrequentie is. 
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Fig. 7. ( a) Histogram en (b) SAC van patiënte A, getoond in fig. 2 en 3, maar thans tijdens behandeling met digitalis. Er is 
geen principieel verschil tussen de SAC in fig. 2b en de hier getoonde SAC. De histogrammen verschillen echter duidelijk in 
een aantal opzichten. Voor verdere details zie de tekst. 

tal RR-intervallen langer dan 1000 ms neemt belang
rijk toe. Onder de digitalisbehandeling vindt tijdens 
atriumfibrilleren dus niet alleen een verlenging van de 
refractaire periode van de A V-knoop plaats. Door het 
grotere aantal atriumimpulsen, dat op zijn beurt weer 
een gevolg is van de verkorting van de refractaire 
periode van het atriummyocard, is er dus een toene
ming van het concealed conduction-effect en daar
door een groter aantal RR-intervallen van boven de 
1000 ms. In zekere zin werkt digitalis dus dank zij de 
unieke elektrofysiologische eigenschappen van de 
AV-knoop paradoxaal,31 want een stijging van de 
atriumfrequentie bewerkstelligt een daling van de 
ventrikelfrequentie. 

Niet alleen de werking van digitalis, maar ook het 
effect van kinidine of verapamil op de kamerfrequen
tie tijdens atriumfibrilleren is veeleer een gevolg van 
de beïnvloeding van het atriummyocard dan van de 
AV-knoop.19 Het aantal atriumimpulsen dat de AV
knoop per tijdseenheid bereikt, bepaalt voor de 
meeste geneesmiddelen in hoge mate wat de werking 
tijdens atriumfibrilleren is. Zoals Lewis reeds in 1912 

opmerkte, berust de werking van het hart tijdens 
atriumfibrilleren op hetgeen zich in de atria afspeelt;32 
de rol van de AV-knoop, hoe essentieel ook, is in 
zekere zin een passieve, met dien verstande dat de 
beschermende werking groter wordt, naarmate de 
dreiging door een hogere atriumfrequentie toe
neemt. 

Atriumfibrilleren en het Wolff-Parkinson-White-syn
droom 

Het Wolff-Parkinson-White(WPW)-syndroom ligt 
ten grondslag aan een belangrijk cardiologisch ziekte
beeld, dat gepaard kan gaan met een levenbedreigen
de en soms acute hartdood veroorzakende rÏtmestoor
nis. Het WPW-syndroom is gekenmerkt door een 
elektrofysiologische kortsluiting tussen boezems en 
kamers. Deze wordt veroorzaakt door een accessoire 
anatomische verbinding, die de kenmerken van het 
normale A V -systeem mist. 33 Deze verbinding heeft 
een refractaire periode die meestal korter is dan die 

van de AV-knoop. Bovendien mist of beschikt dit 
weefsel slechts in beperkte mate over het vermogen 
tot concealed conduction. Daardoor kunnen juist 
tijdens atriumfibrilleren een zeer hoge kamerfrequen
tie en zelfs kamerfibrilleren en acute hartdood optre
den. 34 

Conclusie 
De normale AV-knoop, mits niet kortgesloten door 

een extra verbinding tussen boezem en kamers, is dus 
de Cerberus die de ventrikels beschermt tegen supra
ventriculaire ritmestoornissen met een hoge frequen
tie zoals voorkomt bij atriumfibrilleren. De Cerberus
functie is te danken aan de unieke elektrofysiologi
sche eigenschappen van de AV-knoop, zoals refrac
taire periode en concealed conduction , waardoor de 
beschermende werking toeneemt naarmate de drei
ging vanuit de atria (zoals bij atriumfibrilleren) groter 
wordt. Hieruit volgt dat ook na 200 jaar digitalis het 
nliddel van eerste keuze blijft bij de behandeling van 
chronisch atriumfibrilleren. 

Het onderzoek werd gesteund door de Wijnand M. 
Pon-Stichting. 
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Slaapmiddelen en slapeloosheid; verslag van een "Consensus Development 
Conference" 

D.D. BREIMER 

In november 1983 vond in het National Institute of 
Health te Bethesda (V.S.) een zogenoemde "Consen
sus Development Conference" plaats over slaapmid
delen en slapeloosheid. 1 Gedurende anderhalve dag 
bestond de conferentie uit korte voordrachten door 
deskundigen (onderzoekers) op dit gebied en discus
sies tussen sprekers, aanwezigen in de zaal en de 14 
leden van het consensuspanel (hoogleraren in de 
farmacologie, de psychiatrie, de inwendige genees
kunde en de huisartsengeneeskunde onder voorzitter
schap van Daniel X Freedman, hoogleraar in de 
psychiatrie te Los Angeles). Op de middag van de 
tweede dag van de conferentie trok het panel zich 
terug voor beraad over het antwoord op de 5 tevoren 
geformuleerde vragen. Op de ochtend van de derde 
dag werden de conceptantwoorden aan alle deelne
mers op schrift uitgereikt. Er bestond toen de moge-
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lijkheid om nog gedurende 2 uur voorstellen tot 
wijzigingen in te dienen en daarvan werd vooral door 
de deskundigen (sprekers van de eerste en tweede 
dag) gebruik gemaakt. Vervolgens ging het panel 
opnieuw gedurende 1 uur in beraad voor het vaststel
len van de definitieve tekst, welke volgens schema om 
12 uur precies ter beschikking kwam en toen aan de 
ruimschoots aanwezige pers werd uitgereikt. 

Hieronder volgen de vragen alsmede een korte 
samenvatting van de antwoorden daarop. 

Onder welke omstandigheden kan behandeling met een 
slaapmiddel worden overwogen en bij welke slaap
stoornissen zijn slaapmiddelen ongewenst? 

Allereerst dient de achtergrond van de klacht 
slapeloosheid zorgvuldig nader te worden onder
zocht, omdat deze vaak een lichamelijke of psychische 
oorzaak heeft. Indien de_ze kan worden opgespoord, 
dient de behandeling zich in de eerste plaats daarop te 
richten,. hoewel daarbij tijdelijke toepassing van een 
slaapmiddel nuttig kan zijn.oIn het algemeen dient ook 
het slaapgedrag van de patiënt zorgvuldig te worden 
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