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Indeling
Deel 1: 
◦Wat doet amiodarone? 
◦Waarom kiezen we voor amiodarone boven andere middelen? 
◦Amiodarone bij hartfalen

Deel 2: 
◦Bijwerkingen van amiodarone
◦ Casuistiek



Wat doet amiodarone?



Werkingsmechanismen

Klasse I, II, III en IV antiarrhythmicum

Werkt op Na, K, β en Ca kanalen
◦ Verlengd actiepotentiaal, refractaire periode
◦ Vertraagd geleiding
◦ Zwakke betablocker, calciumkanaalblocker



Farmacologische werking
Distributie naar (vet)weefsel

T ½ = 60 dagen

P450 inhibitie



Waarom amiodarone?
Ventriculaire ritmestoornissen (VT/VF)
◦ Voorkomen van recidief VT/VF

◦ Acute fase (indien DC-cardioversie niet voldoende werkt)
◦ Onderhoudsbehandeling (voorkomen ICD shock)

Atriale ritmestoornissen (AF)
◦ Rhythm control



Amiodarone bij hartfalen
Veilig te gebruiken bij ischemie / hartfalen
◦ Geen verhoogde mortaliteit
◦ Minimaal negatief inotropisch effect

Effectief
◦ 60% reductie van VT/VF
◦ 60% behoud van sinusritme bij AF

J AM COLL CARDIOL 1997;30:791–798
AM J CARDIOL 1993;72:280–287

N ENGL J MED 2005;352:1861–1872



Deel 2: Casus en bijwerkingen
Meneer Jansen

60 jaar

2015 reanimatie obv VF bij groot voorwandinfarct wv PCI LAD.

2015 ICD plaatsing

2016 Atriumfibrilleren wv meerdere onterechte ICD-shocks

Medicatie:
◦ Amiodarone 1dd200mg
◦ rivaroxaban, metoprolol, perindopril, simvastatine



Policontrole
Anamnese
◦ Kortademig, hoesten
◦ Vermoeid gevoel
◦ Obstipatie
◦ Verminderde eetlust

N ENGL J MED 1997; 337:1813



Huid en oog
Lichtgevoelige huid (25-75%)
◦ Blauwe verkleuring (<10%)

Corneadeposities (>90%)
◦ Verminderd zicht (<5%)
◦ Oogzenuw (n. opticus) neuropathie (<1%)

N ENGL J MED 2015; 372:1656



Policontrole
Anamnese
◦ Kortademig, hoesten
◦ Vermoeid gevoel
◦ Obstipatie
◦ Verminderde eetlust

N ENGL J MED 1997; 337:1813



Gastro-intestinaal en schildklier
Misselijkheid, obstipatie en verminderde eetlust (30%)
◦ Verhoogde leverwaarden ASAT/ALAT (15-30%)
◦ Hepatitis en levercirrose (<3%)

Hypothyreoidie (4-22%)
◦ Hyperthyreoidie (2-12%)



Policontrole
Anamnese
◦ Kortademig, hoesten
◦ Vermoeid gevoel
◦ Obstipatie
◦ Verminderde eetlust

N ENGL J MED 1997; 337:1813



Hart en Longen
Pulmonale toxiciteit: “amiodarone long” (2%)
◦ 10% mortaliteit (!)

Acute cardiale effecten (bij iv toediening)
◦ Hypotensie, bradycardie en AV block (5%)
◦ Torsade de pointes (<1%)

E-JOURNAL OF THE ESC COUNCIL FOR CARDIOLOGY PRACTICE
VOL.10,N°2 - 20 SEP 2011



Take Home Message
• Amiodarone is een effectief antiarrhythmicum wat gebruikt kan

worden bij patienten met ischemie en hartfalen

• Wees alert op bijwerkingen
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