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Geachte leden van de Commissie Kwaliteit, 

 

De EHRA/ESC-richtlijn uit 2017 m.b.t. supraventriculaire aritmieën1 is door het bestuur van de 

NHRA endorsed; dit document achten wij goed bruikbaar voor de Nederlandse praktijk. Mede 

na consultatie van de Harteraad, de Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met hart- 

en vaataandoeningen, willen wij 2 amendementen toevoegen. 

 

1. Voor patiënten met al dan niet invasief behandelde supraventriculaire tachycardieën 

kan hartrevalidatie zinvol zijn. In de al wat verouderde richtlijn voor hartrevalidatie uit 

20112 worden ritmestoornissen nog gerangschikt onder de relatieve indicaties voor 

hartrevalidatie. Voor veel patiënten zal een dergelijk revalidatieprogramma niet nodig 

zijn, maar in voorkomende gevallen kan een patiënt hiervan veel baat van 

ondervinden. Cardiologen dienen zich bewust te zijn van de mogelijkheden tot 

hartrevalidatie en patiënten daarvoor te verwijzen indien noodzakelijk of gewenst. 

2. Goede patiëntenvoorlichting is essentieel om samen met de patiënt tot een 

behandelplan te komen. Het ESC document is te medisch-technisch om dit voor de 

patiëntengroep te vertalen. Wel zijn er in Nederland veel folders en andere voor leken 

betrouwbare informatiebronnen beschikbaar, oa. via de Hartstichting 

(www.hartstichting.nl) en via de NVVC (www.hartwijzer.nl). Echter, goede 

informatievoorziening kan het samen beslissen tussen arts en patiënt niet vervangen. 

 

Met inachtneming van deze amendementen denken wij dat de 2017 EHRA/ESC-richtlijn goed 

in de Nederlandse spreekkamer gebruikt kan worden.  

 

Het bestuur van de NHRA 

 

 

http://www.hartstichting.nl/
http://www.hartwijzer.nl/
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