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Boezemfibrilleren
Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis Het wordt ook vaak boezemfladderen of
atriumfibrilleren (afgekort AF) genoemd. Het komt voor bij zeven procent van de 70-plussers en bij tien
procent van de 80-plussers. Ook jonge mensen kunnen het krijgen. Boven de 60 jaar neemt het risico op
het krijgen van boezemfibrilleren toe.
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ITU wedstrijdreglement EK crosstriathlon Kijkduin
In ‘Juryrapport’ licht de Werkgroep Wedstrijdofficials

compressiekousen en met name compressietubes.
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