
 

 

 

Welke pacemaker is nodig? 
 

  

2020 

Milou van Daalen 

HBO Hartfunctie, Cardio-implantaten 

114067198 

St. Antonius ziekenhuis 

Definitief verslag 

      

      

8-5-2020 

Chronotrope incompetentie 



Authenticiteitsverklaring 

Met ondertekening verklaar ik Milou van Daalen Student aan de LOI Hogeschool, dat ik bij 

het schrijven van mijn afstudeeropdracht voor de opleiding Hartfunctielaborant met de titel 

Chronotrope competentie; Welke pacemaker is nodig? geen plagiaat heb gepleegd en dat de 

rapportage het resultaat is van mijn eigen werk en verwoord is in mijn eigen woorden, 

behoudens citaten. Daar waar mijn afstudeeropdracht gebaseerd is op informatie dan wel 

ideeën van een ander heb ik die ander recht gedaan door naar diens geraadpleegde werk te 

verwijzen.  

Tevens verklaar ik dat ik te allen tijde verantwoordelijk blijf voor het bovenstaande. 

 

Nieuwegein, 08-05-2020    Handtekening student 

  

  



Inhoudsopgave 

Authenticiteitsverklaring .................................................................................................. 2 

1 Inleiding ......................................................................................................................... 1 

1.1 Aanleiding van het onderzoek ........................................................................................ 1 

1.2 Doelgroep ..................................................................................................................... 3 

1.3 Probleemformulering .................................................................................................... 4 

1.4 Aanpak .......................................................................................................................... 4 

2 Onderzoeksontwerp ................................................................................................... 5 

2.1 Onderzoeksmodel.......................................................................................................... 5 

2.2 Technisch ontwerp ........................................................................................................ 7 

2.3 Methode ....................................................................................................................... 8 

3 Theorie ...................................................................................................................... 9 

4 Empirie .................................................................................................................... 15 

4.1 Onderzoeksresultaten.................................................................................................. 15 

4.2 Analyse ....................................................................................................................... 17 

5 Conclusies en aanbevelingen .................................................................................... 19 

5.1 Conclusies ................................................................................................................... 19 

5.2 Aanbevelingen............................................................................................................. 23 

Reflectie ......................................................................................................................... 24 

Methodologische en proces reflectie ...................................................................................... 24 

Persoonlijke reflectie .............................................................................................................. 25 

6 Literatuur ................................................................................................................. 29 

7 Bijlage ..................................................................................................................... 31 

I Overzicht aanpassingen ........................................................................................................ 31 

II Overzicht aanpassingen ....................................................................................................... 32 



 
1 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek  

De normale activatie van het hart kan als gevolg van ziekte of veroudering worden 

verstoord. Hierdoor ontstaan ritme- en geleidingsstoornissen van het hart. De elektrische 

prikkel vanuit de sinusknoop kan vertraagd zijn of zelfs uitblijven. Of deze wordt vertraagd 

doorgegeven aan de AV-knoop of zelfs geblokkeerd. Dit geeft een trage en/of onregelmatige 

hartslag. Een pacemakerimplantatie kan hiervoor een oplossing bieden. De pacemaker (PM) 

functioneert als een bewaker van het hartritme. De PM houdt voortdurend de intrinsieke 

activatie van het hart in de gaten en vervangt deze indien dat nodig is.  

 

Via een snede van 5 tot 6 centimeter, implanteert de cardioloog de pacemaker direct onder 

het sleutelbeen, onder de subcutane vetlaag. In sommige gevallen gebeurt de 

implantatie een laag dieper, onder de borstspier. Afhankelijk van het soort ritme- of 

geleidingsstoornis implanteert de cardioloog 1 of 2 geleidingsdraden (elektroden of leads). 

Deze gaan van de pacemaker naar de hartspier. De cardioloog bepaalt welke pacemaker het 

meest geschikt is voor de patiënt en hoe de PM na implantatie wordt ingesteld. Wanneer de 

cardioloog geen voorkeur voor een bepaald merk pacemaker heeft, wordt deze door de 

technicus gekozen. Na de implantatie wordt zo nodig de pacemaker-sensor ingesteld.  

 

Sensors zijn een belangrijk onderdeel van pacemakers. De pacemaker-sensor ‘ziet’ eventuele 

inspanning van de patiënt en verhoogt dan de hartfrequentie naar een frequentie die 

passend is voor de inspanning. Een belangrijke functionaliteit voor patiënten met 

chronotrope incompetentie. Het hart van deze patiënten is namelijk niet in staat om de 

hartfrequentie (voldoende) omhoog te brengen bij inspanning. De klachten die patiënten 

met chronotrope incompetentie ervaren zijn:  

- Kortademigheid 

- Vermoeidheid 

- Verminderde inspanningstolerantie 
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Chronotrope incompetentie wordt gedefinieerd met verschillende criteria, zoals het 

onvermogen tot het bereiken van de leeftijd-voorspelde maximale hartslag, vertraging met 

het bereiken van de leeftijd-voorspelde maximale hartslag, ontoereikende hartslagen bij 

sub-maximale inspanningen, vertraagd herstel van de hartslag na inspanning of hartslag-

schommelingen. Hoe vaak chronotrope competentie voorkomt is niet bekend omdat het 

niet uniform wordt gedefinieerd. De prevalentie bij de patiëntenpopulatie met atrium 

fibrilleren is 60%.14 

In de praktijk is de programmering van de sensorinstellingen een complex proces. Sensors 

kunnen op heel veel verschillende manieren geprogrammeerd worden. Door dit grote aantal 

opties moet er vaak gezocht worden naar de juiste combinatie van sensorinstellingen. 

Instellingen waarbij de patiënt zich goed voelt en een zo groot mogelijke 

inspanningstolerantie heeft. Hiervoor kunnen meerdere bezoeken aan de polikliniek nodig 

zijn. Dit proces wordt “sensor-optimalisatie” genoemd. 

 

In het St. Antonius ziekenhuis is er geen richtlijn welke PM geïmplanteerd moet worden bij 

patiënten met chronotrope incompetentie. Pacemakertechnici hebben het idee dat deze 

patiëntengroep het beste een PM van Boston Scientific (BSX) of Biotronik (Bio) kunnen 

krijgen. Deze pacemakers hebben, in tegenstelling tot de overige merken, twee verschillende 

sensors. De overige merken gebruiken een sensor die activiteit registreert op basis van 

beweging, de accelerometer. Wanneer de accelerometer beweging registreert verhoogt de 

PM de hartfrequentie wanneer het hart dit niet zelf doet. BSX en Bio gebruiken ook een 

accelerometer. Daarnaast gebruiken zij ook een andere sensor.  De tweede sensor van BSX 

heet AMV (ademminuutvolume). Deze registreert de longbeweging en longinhoud, bij 

inspanning verhoogt immers de ademhaling. Ook dan verhoogt de sensor de hartfrequentie. 

De tweede sensor van Bio heet CLS (closed loop stimulation) en meet de weerstand van de 

rechterhartkamer. Bij inspanning verhoogt deze doordat de contractiliteit van het hart 

toeneemt bij inspanning. Doordat BSX en Bio 2 verschillende sensors gebruiken hebben zij 

meer instellingsmogelijkheden voor de sensors. Daardoor hebben pacemakertechnici het 

idee dat een patiënt met chronotrope incompetentie beter geholpen wordt met een PM van 

Bio of BSX dan met een PM van de overige merken. Dit is echter nooit onderzocht binnen 

het AZN. Het is dan ook een relevant onderwerp voor onderzoek; welke pacemakers hebben 
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de beste sensorwerking voor patiënten met chronotrope competentie? Zijn dit de 

pacemakers van Biotronik en BSX, zoals aangenomen wordt? 

 

Mogelijk kan de uitkomst van dit onderzoek een bijdrage leveren aan een op te stellen 

protocol en/of richtlijn welk merk en type pacemaker het beste bij sensorafhankelijke 

patiënten geïmplanteerd kan worden. Waardoor de PM-instellingen bij sensorafhankelijke 

patiënten beter op de patiënt kunnen worden afgestemd.  

 

1.2 Doelgroep 

De primaire doelgroep binnen het onderzoek zijn de pacemakertechnici, device-cardiologen 

en fellow’s van het St. Antonius ziekenhuis. De secundaire doelgroep zijn de cardiologen, 

verpleegkundig specialisten, verpleegkundige en arts-assistenten van het St. Antonius 

ziekenhuis. 

Pacemakertechnici zijn de personen die de sensoroptimalisatie na de implantatie uitvoeren 

en (samen met de patiënt) moeten beoordelen of de sensoroptimalisatie “goed genoeg” is. 

“Goed genoeg” betekent dat een patiënt verbetering in inspanningsvermogen heeft en er 

daadwerkelijk een verbetering te zien is in de spreiding (variatie) van de hartfrequentie. Zij 

zijn tevens de personen die het eerst en het vaakst tegen problemen van bepaalde sensoren 

van bepaalde merken pacemakers aanlopen, en deze dienen op te lossen. Deze doelgroep 

en de patiënt profiteren het meest van een toekomstig protocol/richtlijn. Het zijn ook de 

personen die tijdens de implantatie de cardioloog ondersteunen. Zij spelen een rol in het 

hele proces rondom de implantatie en hebben een goed inzicht in het type patiënt, de 

complexiteit van de ingreep en de keuzes die de cardioloog tijdens de implantatie maakt.  

Device-cardiologen zijn de personen die voor de implantatie de indicatie dienen te 

controleren. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de implantatie en beslissen welk merk en 

type pacemaker bij de patiënt geïmplanteerd wordt. Deze doelgroep zou ook van een 

toekomstig protocol/richtlijn kunnen profiteren. De resultaten van dit onderzoek worden in 

een later stadium gepresenteerd aan de primaire doelgroep in de vorm van een klinische les. 
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1.3  Probleemformulering 

Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is om te inventariseren of de pacemakers van 

Biotronik en Boston Scientific een betere sensorwerking geven/minder aanpassingen 

nodig hebben bij patiënten met chronotrope incompetentie na HIS ablatie dan 

pacemakers van andere merken. 

Onderzoeksvraag 

Hoe vaak moeten de sensor-instellingen van de pacemakers van Biotronik/BSX en 

andere merken aangepast worden voor de meest optimale sensorwerking bij 

patiënten met chronotrope incompetentie na HIS ablatie? 

Deelvragen  

1. Wat is de werking van de pacemaker-sensors van Biotronik/BSX en de overige 

merken (CLS, AMV en accelerometer)?  

2. Rapporteren patiënten veranderingen in inspanningsvermogen na een wijziging in de 

instellingen van de pacemaker-sensor en welke?  

3. Hoe wordt de werking van de pacemaker-sensor beoordeeld door de PM-technicus, 

welke factoren/parameters worden hierbij beoordeeld?  

4. Welke onderzoeken van pacemaker-sensors van Bio/BSX en overige merken zijn in de 

literatuur bekend en wat zijn de resultaten? 

5. Hoe vaak is er per patiënt een aanpassing verricht in de instellingen van de 

pacemaker-sensor voor de meest optimale werking van de sensor? 

 

1.4  Aanpak  

In hoofdstuk 2 is een schematische weergave van het onderzoek, de deelvragen met de 

bijbehorende onderzoeksmethoden en het technisch ontwerp van het onderzoek 

opgenomen. In hoofdstuk 3 is een uitwerking van de gedane literatuurstudie per deelvraag 

te vinden. In hoofdstuk 4, Empirie, staan de verzamelde gegevens met de analyse hiervan 

per deelvraag. De conclusie van het onderzoek en de aanbevelingen zijn terug te vinden in 

hoofdstuk 5. En als slot zijn er een reflectie en bijlage. 
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2   Onderzoeksontwerp  

2.1  Onderzoeksmodel 

 

 

 

 

Figuur 1. Onderzoeksontwerp  

 

Het onderzoek valt uiteen in een literatuurstudie en een retrospectief onderzoek waarbij de 

data verzameld wordt door middel van observatie. In het St. Antonius ziekenhuis is in de 

periode tussen 2010 en 2016 bij 97 patiënten met chronisch atrium fibrilleren een 

pacemaker geïmplanteerd, waarna een HIS bundelablatie plaats vond. De analyse betreft 

data van patiënten waarbij tussen 2010 en 2016 een HIS ablatie plaats gevonden heeft. Voor 

de HIS ablatie kregen patiënten een pacemaker geïmplanteerd. Er wordt naar 2 jaar klinische 

follow up gekeken. Door het analyseren van de medische gegevens en de patiënten status 

kan een beeld verkregen worden welk type of pacemaker de minste optimalisatie nodig 

heeft. De data-analyse maakt voor de primaire doelgroep inzichtelijk welk merk pacemaker 

het beste geïmplanteerd kan worden. In de volgende tabel staan de deelvragen en de te 

gebruiken onderzoeksmethoden en te verzamelen data: 

 

 

 

 

Uitkomst 
data-analyse 
(follow up 2 

jaar)

Bestaande 
lireratuur

Inzicht 
beleid keuze 

device-
implantatie
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Tabel 1. Deelvragen met onderzoeksmethoden  

  

Deelvraag Onderzoek Data 

Wat is de werking van de 
pacemaker-sensors van 
Biotronik/BSX en de overige 
merken (CLS, AMV en 
accelerometer)?  
 

Literatuurstudie en in gesprek 
met de firma’s 

- Overleg firma’s 
- Nascholing firma’s 

Rapporteren patiënten 
veranderingen in 
inspanningsvermogen na een 
wijziging in de instellingen van 
de pacemaker-sensor en 
welke?  

Statusonderzoek 
geïmplanteerde patiënten 
2012-2016 in het St. Antonius 
ziekenhuis tot 2 jaar 
postoperatief  
 

- Instellingsverandering  
 

Hoe wordt de werking van de 
pacemaker-sensor beoordeeld 
door de PM-technicus, welke 
factoren/parameters worden 
hierbij beoordeeld?  

Statusonderzoek van 
geïmplanteerde patiënten 
2012-2016 in het St. Antonius 
ziekenhuis tot 2 jaar 
postoperatief 

- Patiënten- karakteristieken. 
- Histogram: 

                Matig/ goed/ slecht? 
- Klachten patiënten 

Welke onderzoeken van 
pacemaker-sensors van 
Bio/BSX en overige merken zijn 
in de literatuur bekend en wat 
zijn de resultaten 

Literatuurstudie - Uitkomsten studies 
- Richtlijnen studies 
- St. Antonius academie 

 

Hoe vaak is er per type 
pacemaker-sensor een 
aanpassing verricht in de 
instellingen van de pacemaker-
sensor voor de meest optimale 
werking van de sensor? 

Statusonderzoek van 
geïmplanteerde patiënten 
2012-2016 in het St. Antonius 
ziekenhuis tot 2 jaar 
postoperatief 
 

- Data 
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2.2 Technisch ontwerp 

Patiënten na HIS ablatie uit de periode tussen 2010 en 2016, omdat dit een recent 

geïmplanteerde groep patiënten is, waarvan een goede tweejaars follow up is. Ook hebben 

deze patiënten een modern pacemakersysteem, dat de actualiteit van dit onderzoek ten 

goede komt. Met behulp van een steekproefcalculator op het internet 

(www.steekproefcalculator.com) is berekend hoe groot de steekproefomvang moet zijn om 

een betrouwbaar onderzoek te kunnen voeren. Bij een acceptabele foutmarge van 5% en 

een betrouwbaarheidsniveau van 95%, een onderzoekspopulatie van 97 patiënten en een 

verwachte spreiding in de data van 50% is een steekproefomvang van minimaal 79 patiënt 

nodig. De statussen van alle patiënten die tussen 2010 en 2016 een HIS ablatie kregen, met 

daarvoor een pacemakerimplantatie, worden onderzocht. Alle onderzoek notities en PDF’s 

vanaf ablatie tot en met twee jaar na ablatie worden nagekeken op incidentie, 

veranderingen en aanpassingen met betrekking tot sensoroptimalisatie en de klachten van 

de patiënt. Het betreft pacemakers van Boston Scientific/Biotronik en de overige merken, 

hierbij wordt gelet op eventuele verschillen tussen de fabrikanten. De data worden 

geregistreerd in Microsoft Excel en geanalyseerd met behulp van Excel, de Chi-

kwadraattoets en T-toets in SPSS. In theorie bestaan er meer patiëntengroepen die 

geïncludeerd kunnen worden, zoals patiënten met een sick sinus syndroom. Van deze groep 

missen we vaak relevante gegevens. Voor de literatuurstudie wordt de clinical librarian van 

het St. Antonius ziekenhuis ingeschakeld. Deze heeft begeleid met het vinden van de 

literatuur. Welke voornamelijk gezocht werd via PubMed, Crochane, UpToDate en Medline. 

Zoektermen (ook in combinatie) die werden gebruikt zijn: rate adaptive pacing, single or dual 

sensor, pacemaker, accelerometer, sinus node dysfunctions, chronotropic respons, CLS 

sensor, integrated minute ventilation. De literatuurstudie en de uitkomsten van het 

statusonderzoek worden verwerkt in Microsoft Word en Excel. Daarna kunnen de 

onderzoeksvraag en deelvragen beantwoord worden. De gevonden artikelen werden 

beoordeeld op de samenvatting; kan dit artikel helpen bij de beantwoording van de 

onderzoeksvragen? Heeft het artikel overeenkomsten met dit onderzoek? Is het up to date, 

stond het vermeld in een gerenommeerd blad en wat was de belangrijkheid van de studie? 

Na deze filtering werden de artikelen besproken met een elektrofysioloog en werd een 

selectie gemaakt. De artikelen die het meest aansloten bij dit onderzoek zijn gebruikt voor 

de literatuurstudie. Zo ontstond de bijgevoegde literatuurlijst. 

http://www.steekproefcalculator.com/
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2.3 Methode 

De verzamelde data van de geïncludeerde patiënten werd geregistreerd in Excel. De 

volgende gegevens werden geregistreerd:       

- Patiëntennummer 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- Datum ablatie 

- Pacemaker fabrikant 

- Sensor aan na implant 

Per follow up, tot 2 jaar na ablatie, werd gekeken naar: 

- Datum follow up 

- Sensor aanpassing ja/nee 

- Zo ja, welke? 

- Klachten 

- Minimale en maximale behaalde hartslag 

 

De werking van de pacemaker sensor werd door de technicus beoordeeld op: 

- Klachten van de patiënt 

- Mate van spreiding in de frequentiehistogrammen 

- Minimaal en maximaal behaalde hartfrequentie 

- Activiteit van de patiënt 

- Vermogen tot inspanning van de patiënt 

Soms testte de PM-technicus het oplopen van de frequentie tijdens inspanning bijvoorbeeld 

door de patiënt te laten wandelen. Na het verzamelen van de data zijn de gegevens 

geanalyseerd met behulp van SPSS, Excel, Chi-kwadraattoets en T-toets. 
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3 Theorie  

Wat is de werking van de pacemaker-sensors van Biotronik/BSX en de overige merken 

(CLS, AMV en accelerometer)?  

Een pacemaker-sensor meet een signaal, dat wordt aangeboden aan een 

pacemakeralgoritme. Het algoritme gebruikt het signaal om de frequentie van de 

hartstimulatie te verhogen. Het spreekt voor zich dat een ideale sensor een 

stimulatiefrequentie zal produceren die in de buurt van/gelijk aan de chronotrope respons 

van de normaal functionerende sinusknoop ligt. 

 

Figuur 2. 

Tegenwoordig zijn er drie verschillende pacemaker-sensors in gebruik: 

 Accelerometer 

 AMV (ademminuutvolume) 

 CLS (closed loop stimulation) 

Iedere PM van ieder merk maakt gebruik van de accelerometer. BSX maakt gebruik van de 

accelerometer én AMV. Biotronik maakt gebruik van de accelerometer én CLS. Iedere sensor 

heeft meerdere programmeerbare parameters, die door de pacemakertechnicus kunnen 

worden aangepast wanneer de sensor niet optimaal werkt. 

Accelerometer 

De accelerometer is een niet-fysiologische sensor, deze maakt namelijk gebruik van een niet-

fysiologisch signaal. De accelerometer registreert beweging; voor/achterwaarts, links/rechts 

en boven/onder. Hierdoor kan de accelerometer snel reageren op korte perioden van 

inspanning. Echter op ‘statische’ inspanningen komt weinig reactie doordat deze tot weinig 

beweging leiden, bijvoorbeeld zwaar tillen. De diverse fabrikanten hebben verschillende 

technieken voor het meten van beweging.    

AMV 

De ademminuutvolume sensor van BSX is een fysiologische sensor, het maakt gebruik van de 

ademhaling van de patiënt. AMV kan gelijktijdig in werking zijn met de accelerometer.  
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AMV meet de ademhaling met een kleine elektrische puls tussen de electrode en de 

behuizing van de pacemaker. Deze puls wordt elke 50 milliseconde uitgevoerd, waardoor de 

longbeweging en inhoud geregistreerd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. (Ref: Boston Scientific)  

 

CLS 

Ook de CLS is een fysiologische sensor omdat het gebruik maakt van de weerstand van de 

rechterhartkamer. Bij inspanning verhoogt deze doordat de contractiliteit van het hart 

toeneemt bij inspanning. De sensor meet de intracardiale impedantie gedurende elke 

ventriculaire contractie. Als de patiënt in rust is worden er referentiecurves gemaakt. Voor 

elke hartslag bepaalt CLS de impedantiecurve en vergelijkt deze met de rustcurve. Lichte 

veranderingen tussen de curves zullen een kleine stijging in hartfrequentie geven en grotere 

veranderingen geven een grotere stijging in hartfrequentie. CLS is zelf-ijkend en past zich 

automatisch aan de situatie van de patiënt aan.  

 

Rapporteren patiënten veranderingen in inspanningsvermogen na een wijziging in de 

instellingen van de pacemaker-sensor en welke?  

Er zijn geen studies gevonden waarin beschreven werd hoe het klachtenpatroon verliep 

tijdens het proces van optimaliseren van de sensor. Wel is het verschil tussen de 

accelerometer en de CLS onderzocht7. 131 patiënten met chronotrope incompetentie en een 

Biotronik pacemaker werden in twee fasen getest. Drie maanden met de accelerometer en 3 



 
11 

maanden met de CLS sensor. In beide perioden werden de patiënten getest met behulp van 

een 6 minuten looptest en een mentale stresstest. In de uitkomst kwam de CLS sensor het 

beste naar voren. Er was geen verschil in de looptest tussen beide sensoren, maar de CLS 

had een betere score met betrekking tot het verhogen van hartritme tijdens mentale stress. 

Er werd ook gekeken naar de voorkeur van de patiënt, en dit betrof de CLS. De studie is 

gerandomiseerd, prospectief en in meerdere deelnemende centra opgezet en zonder 

ondersteuning uitgevoerd, en kan daarom als objectief worden beschouwd. 

 

Hoe wordt de werking van de pacemaker-sensor beoordeeld door de PM-technicus, welke 

factoren/parameters worden hierbij beoordeeld? 

Een pacemakertechnicus gebruikt een combinatie van factoren om de werking van de sensor 

te beoordelen. Het klachtenpatroon van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol.  

Daarnaast beoordeelt de technicus de frequentiehistogrammen, activiteit van de patiënt en 

het vermogen tot inspanning van de patiënt. Soms test de pacemakertechnicus het oplopen 

van de frequentie tijdens inspanning. Een bekende formule om de maximale hartfrequentie 

(HFmax) bij inspanning te berekenen komt van de onderzoekers Åstrand en Christensen 

(1964): HFmax = 220 – leeftijd. Een ‘recentere’ studie laat echter zien dat de volgende 

formule nauwkeuriger is: HFmax = 208 – (0,7 x leeftijd).6 Daarnaast moet bij het bepalen van 

de HFmax ook rekening gehouden worden met leeftijd, longlijden, co-morbiditeit, mobiliteit, 

medicatie en indicatie pacemakerimplantatie. Het klachtenpatroon is zeer belangrijk voor 

sensor optimalisatie. Zo staat de accelerometer bekend om het feit dat het een 

bewegingssensor is en goed van dienst kan zijn bij patiënten met longlijden. Uit onderzoek 

blijkt dat een ademminuutvolume sensor daarbij niet optimaal zou kunnen functioneren.12 

Algoritmes voor sensor optimalisatie bepalen de werking van de sensoren. Er zijn 

automatische instellingen ontwikkeld om het programmeren en optimaliseren van sensoren 

in PM’s makkelijker te maken. De algoritmes worden verder besproken bij deelvraag 5. 

 

Welke onderzoeken van pacemaker-sensors van Bio/BSX en overige merken zijn in de 

literatuur bekend en wat zijn de resultaten? 

In de literatuur zijn veel onderzoeken beschreven met betrekking tot sensoren in 

pacemakers. Uit al deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat rate adaptive pacing 

(stimulatie obv sensor) voordelen biedt. In een groot review artikel2 beschrijft men dat rate 
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adaptive pacing meerdere voordelen heeft. De cardiale output, de bereikte werklast en de 

duur van inspanning verhoogt door het gebruik van sensoren. Naast de positieve 

hemodynamische effecten is er ook een verhoging in het maximale zuurstof verbruik en het 

welzijn gevonden. Daarnaast wordt ook bekeken wat de opbrengst is met betrekking tot de 

kwaliteit van leven en het inspanningsvermogen voor en na implantatie van een pacemaker. 

Zo werd in het onderzoek van Palmisano el al. specifiek gekeken naar het verschil van 

inspanningsvermogen na een HIS ablatie.1 Men concludeerde dat rate adaptive pacing een 

positieve uitkomst heeft en het inspanningsvermogen vergroot in vergelijking met voor de 

HIS ablatie, waarbij de patiënt aan chronisch atrium fibrilleren leed. Dit artikel vertoont 

meerdere overeenkomsten met dit onderzoek.  

Er is ook onderzoek gedaan tussen de werking van de diverse pacemaker-sensors. Zoals 

bijvoorbeeld het verschil in rate adaptive pacing bij patiënten met CLS versus 

accelerometer3. Hierin werd een groep patiënten met meer dan 80% pacing onderzocht. Er 

werd gekeken naar het effect van rate adaptive pacing tijdens ‘dagelijkse activiteiten’ (lopen, 

vegen, opstaan). Men concludeerde dat de CLS een meer fysiologische uitkomst heeft bij 

inspanning in het dagelijks leven dan de accelerometer. Echter er zijn 

belangenverstrengelingen bij de auteurs. Zo is één van de schrijvers een medewerker van 

Biotronik (de producent van CLS), hebben meerdere schrijvers research support ontvangen 

van Biotronik en één schrijver heeft van meerdere firma’s, waaronder Biotronik, research 

support gehad en is spreker voor meerdere firma’s.  

De ademminuutvolume sensor versus de accelerometer geeft ook een betere uitkomst4. In 

dit onderzoek werd retrospectief gekeken naar 547 patiënten en werd het verschil 

onderzocht tussen de accelerometer en de AMV  in combinatie met de accelerometer. Men 

concludeerde dat de ‘dual sensor’ (AMV icm accelerometer) de overlevingskans vergrootte 

ten opzichte van de accelerometer. Hierin wordt wel gekeken naar het verschil in sensors 

van BSX maar het einddoel komt niet overeen met het einddoel van dit onderzoek. In het 

onderzoek werden (in meerdere deelnemende centra) BSX PM’s onderzocht en meerdere 

onderzoekers hebben research ondersteuning  gehad van onder andere BSX (de producent 

van AMV). Echter staat er ook beschreven in een ander onderzoek dat er geen significante 

verschillen bestaan tussen verschillende typen sensoren en de uitkomst daarvan.5 In deze 

grote studie werden 449 patiënten onderzocht, met drie typen sensoren. Waarbij in de 

uitkomst gekeken werd naar hartfalen en het risico tot overlijden. In de totale uitkomst werd 
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geconcludeerd dat er geen groot verschil aanwezig was, alleen de groep met dual sensor 

(AMV in combinatie met accelerometer) hadden een slechtere uitkomst in kwaliteit van 

leven. Opvallend is dat Richards et al. (2018)4 concludeerde dat de dual sensor de 

overlevingskans vergrootte en Shukla et al (2005)5 dus concludeert dat de dual sensor een 

slechtere kwaliteit van leven geeft in vergelijking met andere sensors. Er lijkt geen 

overeenkomstige duidelijkheid te zijn in de bestudeerde onderzoeken. Mogelijk kan het 

verschil in de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken te maken hebben met het feit dat 

chronotrope incompetentie een begrip is dat niet eenduidig wordt gedefinieerd, de 

patiëntengroepen breed zijn en er verschillende fabrikanten en type sensors zijn.  

 

Hoe vaak is er per type pacemaker-sensor een aanpassing verricht in de instellingen van de 

pacemaker-sensor voor de meest optimale werking van de sensor?  

Uit onderzoek blijkt dat de CLS minimale aanpassingen in programmeren heeft, en dat 80% 

respectievelijk 90% van de onderzochte patiënten geen aanpassingen nodig hadden in de 

sensor.9 12 In de literatuur wordt verder niet geschreven over de hoeveelheid van 

aanpassingen voor een optimaal ingestelde sensor. Het onderzoek van Griesbach et al (2003) 

is in samenwerking (ondersteund) met Biotronik, de uitkomst hiervan kan als subjectief 

worden beschouwd.  
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Studie Type studie Patiëntengroep Conclusie 

1 Prospective, 

multicenter, 

randomized, 

single-blind. 

Chron. AF, gevolgd door  HIS 

ablatie -> CRT PM.   

Na HIS ablatie en CRT PM implantatie een vergroting 

van inspanningscapaciteit gerelateerd aan rate-

responsive pacing. 1 

2 Review article. Chronotrope incompetent Samenvatting typen sensoren en algoritmes2 

3 Randomized, 

prospective, 

single-blind, 

multicenter. 

Chronotrope incompetent, 

oudere patiënten populatie.  

CLS geeft een meer fysiologische respons op activiteit 

in het dagelijks leven van oude patiënten.3 

4 Multicenter trial PM patiënten. Waarbij 

middels inspanningstest 

waargenomen max 

inspanning is getest.    

6 maanden followup bij patiënten groep (547) met CI 

en incompetentie, verdeelt in accelerometer sensor 

(ACC) en dual sensor (AMS + ACC) groep. Men 

concludeerde dat de overlevingskans vergrootte in de 

groep met de dual sensor.4 

5 Randomized, 

multicenter trial. 

Patiënten met Sinus knoop 

dysfunctie. 

1245 patiënten met de meest voorkomende PM’s 

met drie verschillende sensors. (ACC, Piëzo kristal en 

dual). Quality of life werd vergeleken, men 

concludeerde geen grote verschillen.5 

6 Sampling study 

Design 

Man/vrouw  Blanke vrouwen vs. donkere mannen. Leeftijd 

gebaseerde voorspelling met betrekking tot max 

hartritme.6 

7 Prospective, 

randomized, 

multicenter trial.  

PM patiënten met 

Chronotrope incompetentie  

CLS vs. accelerometer. Rekenkundig kwam de CLS 

hoger in hartritme, tijdens fysieke test geen verschil. 7 

8 Double-blind trial. AF met VVI pacemaker. Men concludeerde dat de CLS functie van Biotronik 

een verhoging van hartritme gaf  bij mentale stress.8 

9 Cohort, 

multicenter, 

prospective. 

Patiënten met Cylos PM van 

Biotronik (CLS) 

90% van de patiënt behoeften geen aanpassing in CLS 

sensor.9 

10 Trial Gezond, geen medische 

bijzonderheden. 

Rekenkundig model ontwikkeld.10  

11 Review article Chronotrope incompetent Samenvatting typen sensoren en algoritmes.11  

12 Multicenter study Biotronik PM met CLS Evaluatie van CLS sensor. Stabiele uitkomst mbt rate-

responsive pacing. Minimale herprogrammering.12 

Tabel 2. Overzichtstabel studies 
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4 Empirie 

4.1 Onderzoeksresultaten  

Tussen 2010 en 2016 kregen 97 patiënten een HIS ablatie in het AZN. Daarvoor kregen zij 

een implantatie van een pacemaker. Waarvan 32 Biotronik implantaties, 23 Boston Scientific 

implantaties en 42 patiënten kregen een pacemaker van een andere fabrikant (Medtronic, 

St. Jude Medical, ELA). Van de groep met een PM van Biotronik en BSX (55) konden 21 

patiënten niet gevolgd worden doordat zij de controles in een ziekenhuis ergens anders 

deden. Hierdoor bleven er 34 patiënten met een PM van Biotronik of Boston Scientific 

geïncludeerd in het onderzoek. Van de overige 42 patiënten die een PM van een ander merk 

kregen konden 28 patiënten twee jaar lang gevolgd worden. 14 Patiënten vielen af doordat 

12 patiënten in een ander ziekenhuis voor controle kwamen en 2 patiënt overleden binnen 

twee jaar na ablatie. 

Rapporteren patiënten veranderingen in inspanningsvermogen na een wijziging in de 

instellingen van de pacemaker-sensor en welke?  

Tijdens twee jaar follow up van 34 patienten met een PM van Biotronik of BSX, kregen 22 

(65%) patiënten een aanpassing in de sensor-instellingen van hun PM. De overige 12 (35%) 

patiënten kregen geen wijzigingen aan de sensor-instellingen van hun PM. De aanpassingen 

aan de sensor-instellingen werden gedaan omdat patiënten inspanningsklachten hadden. De 

gedane wijzigingen waren van zeer verschillende aard. Na 2 jaar hadden 7 (20%) patiënten 

nog steeds inspanningsklachten. 15 (44%) patiënten hadden binnen twee jaar na ablatie 

geen inspanningsklachten en hadden een maximaal inspanningsvermogen behaald.  

 

Tijdens twee jaar follow up van 28 patienten met een PM van een andere fabrikant kregen 

13 (46%) patiënten een aanpassing in de sensor-instellingen van hun PM. De overige 15 

(54%) patiënten kregen geen wijzigingen aan de sensor-instellingen van hun PM. De 

aanpassingen aan de sensor-instellingen werden gedaan omdat patiënten 

inspanningsklachten hadden. Na 2 jaar had geen enkele patiënt nog inspanningsklachten. 
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Figuur 4. Wijzigingen gedurende twee jaar follow up bij PM Biotronik of BSX 

 

Figuur 5. Wijzigingen gedurende twee jaar follow up bij PM ander merk 
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Hoe vaak is er per type pacemaker-sensor een aanpassing verricht in de instellingen van de 

pacemaker-sensor voor de meest optimale werking van de sensor?  

Van de 34 patiënten met een PM van Biotronik of BSX werd bij 13 (38%) patiënten na HIS 

ablatie de accelerometer aangezet. Gemiddeld kreeg iedere patiënt 1,8 wijzigingen in twee 

jaar follow up.  Bij 7 (21%) patiënten werd na HIS ablatie de ademminuut volume (AMV) 

sensor aangezet. Deze groep kreeg gemiddeld 1,9 wijzigingen per patiënt. De CLS sensor 

werd bij 5 (15%) patiënten aangezet na HIS ablatie, zij kregen gemiddeld 1,4 wijzigingen per 

patiënt. En bij de laatste groep van 9 (26%) patiënten werd na HIS ablatie geen sensor 

aangezet. Gedurende de eerste twee jaar follow up werd ook bij hen een sensor aangezet. 

Hiervoor kregen zij gemiddeld 1 wijziging per patiënt. (zie bijlage 1) 

Van de 28 patiënten met een PM van een ander merk werd bij 23 (82%) patiënten na HIS 

ablatie de accelerometer aangezet. Gemiddeld kreeg iedere patiënt 1,1 wijzigingen in twee 

jaar follow up. Bij 5 (18%) patiënten werd na HIS ablatie geen sensor aangezet. Gedurende 

de eerste twee jaar follow up werd bij 3 patiënten alsnog de sensor aangezet. Hiervoor 

kregen zij gemiddeld 0,6 wijzigingen per patiënt.  (zie bijlage 2) 

 

 

4.2 Analyse 

De gevonden resultaten zijn geanalyseerd met behulp van de Chi-kwadraattoets en de T-

toets. Voor beiden geldt dat p<.05 als significant wordt beschouwd.  

     

Chi-kwadraattoets 

Met behulp van de Chi-kwadraattoets zijn de verschillen tussen beide groepen (PM van 

Bio/BSX en PM van ander merk) gemeten op: 

 Patienten die wel of geen wijzigingen tijdens het onderzoek kregen 

 Patienten die wel of niet klachtenvrij waren na 2 jaar follow-up 

 Patienten die wijzigingen kregen tijdens het onderzoek en die na 2 jaar follow up wel 

of niet klachtenvrij waren 

 

Het verschil tussen de beide groepen die wijzigingen kregen is p = .14. Dit is niet significant. 

Het verschil tussen de groepen patiënten die na 2 jaar follow-up klachtenvrij waren is p= .01. 
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Dit wordt als significant beschouwd. Het verschil tussen patiënten met wijzigingen die na 2 

jaar follow-up klachtenvrij waren is p=.03. Dit is significant. 

T-toets 

Met behulp van de T-toets is de standaarddeviatie bepaald en het verschil in aantal 

wijzigingen per patiënt tussen beide groepen. De uitkomst is p=.08, dit is niet significant.  

 

Group 1  Group 2 

BIO/BSX   Ander merk   P 
    N=34   N=28 

 
Geen wijzigingen  12 (35)   15 (54)   0.14 

Wel wijzigingen   22 (65)   13 (46) 

 

Klachten vrij na 2 jaar  27 (80)   28 (100)  0.01* 

Niet klachten vrij na 2 jaar 7 (20)   0 (0) 

 

Patiënt met wijzigingen  N=22   N=13 

Niet klachten vrij  7 (20)   0 (0)   0.03* 

Wel klachten vrij  15 (44)   13 (100) 

 

Wijzigingen per patiënt  1.8±2.3   0.9±1.5   0.08 

Tabel 3.  Overzicht Chi-kwadraattoets en T-toets 

* = significant verschil  

 

Figuur 6. Overzicht studie 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Wat is de werking van de pacemaker-sensors van Biotronik/BSX en de overige merken 

(CLS, AMV en accelerometer)?  

Een pacemaker-sensor meet een signaal, dat wordt aangeboden aan een 

pacemakeralgoritme. Het algoritme gebruikt het signaal om de frequentie van de 

hartstimulatie te verhogen. Het spreekt voor zich dat een ideale sensor een 

stimulatiefrequentie zal produceren die in de buurt van/gelijk aan de chronotrope respons 

van de normaal functionerende sinusknoop ligt. Tegenwoordig zijn er drie verschillende 

pacemaker-sensors in gebruik: 

 Accelerometer 

 AMV (ademminuutvolume) 

 CLS (closed loop stimulation) 

Iedere PM van ieder merk maakt gebruik van de accelerometer. BSX maakt gebruik van de 

accelerometer én AMV. Biotronik maakt gebruik van de accelerometer én CLS. Iedere sensor 

heeft meerdere programmeerbare parameters, die door de pacemakertechnicus kunnen 

worden aangepast wanneer de sensor niet optimaal werkt. 

 

Rapporteren patiënten veranderingen in inspanningsvermogen na een wijziging in de 

instellingen van de pacemaker-sensor en welke?  

In de literatuur zijn geen studies gevonden waarin beschreven werd hoe het 

klachtenpatroon verliep tijdens het proces van optimaliseren van de sensor. In dit onderzoek 

kregen 22 patiënten met een PM van Bio/BSX aanpassingen aan de sensor-instellingen. Deze 

aanpassingen werden gedaan omdat zij inspanningsklachten hadden. Na twee jaar follow up 

hadden nog 7 patiënten inspanningsklachten, de overige patiënten waren 

inspanningsklachtenvrij. Van de patiënten met een PM van een ander merk kregen 13 

patiënten aanpassingen in de sensor-instellingen vanwege inspanningsklachten. Zij waren 

allemaal na twee jaar follow up klachtenvrij. Beide groepen zijn met elkaar vergeleken. Het 

verschil in het aantal patiënten dat wijzigingen onderging is niet significant (p=0.14) Dus het 

maakt niet uit welk merk pacemaker de patiënt krijgt voor het aantal wijzigingen dat hij zal 

krijgen. Daarnaast is het verschil in klachtenvrij zijn na 2 jaar follow-up gemeten bij alle 
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patiënten. Dit verschil is wel significant (p=0.1). Ook het verschil tussen patiënten met 

wijzigingen die na 2 jaar follow-up klachtenvrij waren is significant (p=.03). Op basis van het 

klachtenvrij zijn na 2 jaar follow up kan dan ook geconcludeerd worden dat de andere 

merken het beter doen dan Bio/BSX.  

 

Hoe wordt de werking van de pacemaker-sensor beoordeeld door de PM-technicus, welke 

factoren/parameters worden hierbij beoordeeld?  

Een pacemakertechnicus gebruikt een combinatie van factoren om de werking van de sensor 

te beoordelen. Het klachtenpatroon van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol.  

Daarnaast beoordeelt de technicus de frequentiehistogrammen, activiteit van de patiënt en 

het vermogen tot inspanning van de patiënt. Soms test de pacemakertechnicus het oplopen 

van de frequentie tijdens inspanning. Er zijn automatische instellingen ontwikkeld om het 

programmeren en optimaliseren van sensoren in PM’s makkelijker te maken.  

 

Welke onderzoeken van pacemaker-sensors van Bio/BSX en overige merken zijn in de 

literatuur bekend en wat zijn de resultaten? 

In de literatuur zijn veel onderzoeken beschreven met betrekking tot sensors in pacemakers. 

Uit al deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat rate adaptive pacing voordelen 

biedt. Maar er zijn ook tegenstrijdige uitkomsten van diverse studies waarin de verschillende 

sensors met elkaar vergeleken worden. Vanuit de literatuur is dan ook niet te concluderen 

welke PM het beste geïmplanteerd kan worden bij patiënten met chronotrope 

incompetentie ten gevolge van een HIS ablatie bij boezem fibrilleren.  

Hoe vaak is er per patiënt een aanpassing verricht in de instellingen van de pacemaker-

sensor voor de meest optimale werking van de sensor? 

In dit onderzoek varieerde het gemiddelde aantal wijzigingen per patiënt van 0,6 tot 1,9 in 

een follow up van 2 jaar. De minst aantal wijzigingen waren te zien bij de patiënten met een 

PM van een ander merk waarbij de sensor niet direct na HIS ablatie was aangezet. Het 

meeste aantal wijzigingen werden gezien bij patiënten waarbij direct na HIS ablatie de AMV 

sensor van BSX werd aangezet. In het onderzoek zijn de wijzigingen per patiënt onderzocht 

door middel van een T-toets. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen significant verschil is 

tussen de groepen in het aantal wijzigingen per patiënt (p=.08). Er kan geconcludeerd 
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worden dan het aantal wijzigingen per patiënt tussen de groepen niet verschillend is. In de 

literatuurstudie is weinig gevonden over het aantal aanpassingen van een sensor voor een 

optimaal ingestelde sensor. Er werd alleen in de literatuur gevonden dat de CLS (Bio) 

minimale aanpassingen in programmeren heeft.912 

Hoe vaak moeten de sensor-instellingen van de pacemakers van Biotronik/BSX en andere 

merken aangepast worden voor de meest optimale sensorwerking bij patiënten met 

chronotrope incompetentie na HIS ablatie? 

Uit deze studie blijkt dat er geen groot verschil is tussen het aantal aanpassingen van de 

sensor-instellingen van enerzijds PM’s van Bio/BSX en PM’s van andere merken. De 

patiënten uit dit onderzoek met een PM van een ander merk kregen gemiddeld 1,1 

wijzigingen aan de sensorinstellingen tijdens twee jaar follow up. Zij waren daarna 

inspanningsklachtenvrij. De patiënten met een PM van Bio/BSX kregen gemiddeld 1,8 

wijzigingen. En waren niet allemaal klachtenvrij na twee jaar follow up. In de statistische 

uitkomsten is gebleken dat wijzigingen van de sensor-instellingen in de groep patiënten met 

een PM van een ander merk significant meer positief effect heeft dan wijzigingen in de groep 

van Bio/BSX. En In de groep patiënten met een PM van een ander merk is na twee jaar 

significant een groter percentage klachten vrij. Naar aanleiding van deze gegevens kan er 

niet geconcludeerd worden dat de PM’s van BSX en Bio een betere sensorwerking bieden 

voor patiënten met chronotrope incompetentie ten gevolge van een HIS ablatie bij boezem 

fibrilleren. Omdat er geen voorkeur voor pacemaker aangetoond kan worden met dit 

onderzoek. Lijkt het logisch om een goede sensorwerking te bewerkstelligen met behulp van 

de sensorparameters. Echter zoals eerder beschreven is dit een complex proces.   

 

Conclusie 

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat niet bewezen is dat de werking van de 

sensor van PM’s van Bio/BSX beter werken dan de sensors van PM’s van andere merken. Er 

is aan de hand hiervan dan ook geen aanleiding om patiënten na HIS ablatie bij voorkeur een 

PM van Bio/BSX te geven. 
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Discussie 

Dit onderzoek is een niet gerandomiseerd en retrospectief onderzoek. Er was maar 1 

selectiecriterium (HIS ablatie) waardoor de patiëntengroepen niet homogeen waren. 

Hierdoor is selectiebias ontstaan. Dit is een zwakte in de analyse.  

De patiëntengroep met een PM van Bio of BSX bestond voornamelijk uit patiënten die vlak 

voor HIS ablatie een PM kregen. Zij kregen deze omdat de PM-technici het idee hebben dat 

zij daarmee de beste sensor kregen. De patiënten met een PM van een ander merk waren 

voornamelijk patiënten die al voor HIS ablatie een pacing indicatie hadden. Mogelijk kan dit 

verklaren waarom de groep met een PM van een ander merk twee jaar na ablatie 

inspanningsklachtenvrij was. Deze groep was al meer gewend aan een lager en meer 

gereguleerd hartritme. Terwijl de patiënten met een PM van Bio/BSX meer gewend waren 

aan een hoog en irregulair ritme (boezem fibrilleren met snelle voortgeleiding).  

 

Daarnaast zou er ook mogelijk een psychologische component mee kunnen spelen. Door de 

gedane wijzigingen en de wetenschap dat er nog veel meer opties zijn in sensor-instellingen, 

zou een patiënt in verwarring kunnen raken over wat hij/zij voelt. En soms niet meer goed 

weten hoe hij/zij zich tijdens eerdere instellingen voelde. Het idee dat men ‘weer’ naar het 

ziekenhuis moet omdat het ‘nog’ steeds niet goed is kan een negatieve invloed op het 

welbevinden van de patiënt geven.   

 

In dit onderzoek is comorbiditeit zoals longlijden, immobiliteit, verminderde ejectie fractie 

niet meegenomen. Al deze aandoeningen geven een verminderde inspanningstolerantie. 

Door de comorbiditeit niet mee te nemen in het onderzoek zou er ook een minder realistisch 

beeld kunnen ontstaan van de werking van de sensor. 
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5.2 Aanbevelingen 

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of patiënten met chronotrope 

incompetentie ten gevolge van een HIS ablatie bij boezem fibrilleren beter een PM van 

Bio/BSX geïmplanteerd kunnen krijgen dan een PM van een ander merk in verband met de 

uitgebreidere sensormogelijkheden van de PM’s van Bio/BSX.  

 

Met deze studie is niet bewezen dat de PM’s van Bio/BSX een betere sensor-werking hebben 

dan de PM’s van andere merken.  

 

Vanuit de conclusie van dit onderzoek is de volgende aanbeveling ontstaan: 

 Onderzoek herhalen in een gerandomiseerde grotere groep patiënten die vlak voor 

HIS ablatie een PM van Bio/BSX of een ander merk krijgen om bias te voorkomen 

 Aan de hand van de onderzoeksresultaten is er geen aanleiding om patiënten na een 

HIS ablatie een PM van Bio of BSX te geven 

 Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt geadviseerd om een PM van 

een ander merk dan Bio/BSX te implanteren 
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Reflectie  

Methodologische en proces reflectie  

Het opzetten van het Plan van aanpak heeft veel tijd gekost. Persoonlijk heb ik dit nooit 

eerder gedaan dus het feit dat ik hier zonder ervaring aan begonnen ben maakte het voor 

mij moeilijk. De feedback die ik kreeg was goed opgezet en de beoordeling ontving ik erg 

snel, echter bleef het voor mij lastig wat er precies bedoeld werd. Ik heb hierbij hulp 

gevraagd waarnaar mijn Plan van aanpak uiteindelijk succesvol afgerond kon worden. Een 

persoonlijk verbeter punt is dat ik eerder hulp zal inschakelen wanneer ik hierdoor niet 

verder kom.   

Het onderzoek is verlopen zoals opgezet in het Plan van aanpak desondanks heeft het 

onderzoek langer geduurd dan ik had verwacht. Ik heb meerdere keren gedacht dat ik het 

niet kon volbrengen, omdat ik geen idee meer had ‘hoe’ ik verder moest. Ik werd mij bewust 

dat ik niet alles alleen kon en ik hulp moest vragen. Dit zorgde ervoor dat ik veel tijd verloor 

omdat ik steeds opnieuw in afwachting was van verschillende processen.   

Het vinden van literatuur vond ik niet lastig. Er is veel geschreven over dit onderwerp, echter 

was er niet een studie opgezet precies zoals dit onderzoek. Het zoeken met de keywords 

leverde veel hits op, uiteindelijk is er een selectie gemaakt van de gebruikte artikelen en kon 

er een literatuurstudie worden gedaan. De bestaande literatuur vertalen naar mijn Theorie 

vond ik wel een lastige klus. De juiste manier vinden om de hele brei in een mooi verloop 

aan elkaar te verbinden heeft mij meerdere inzendingen keren ‘gekost’ om uit eindelijk het 

gewenste resultaat te krijgen. Uiteindelijk ben ik dankbaar voor dit proces omdat ik er wel 

ontzettend veel van geleerd heb. 

Het verzamelen van de data vond ik een leuk onderdeel. Ik kwam met mijn plan bij de 

klinisch epidemioloog en zij heeft een opzet gemaakt in Excel, aan de hand daarvan ben ik 

mijn data gaan verzamelen. Daarna is de verzamelde data in Excel omgezet in SSPS met 

behulp van de klinisch epidemioloog. Zelf heb ik de analyse gedaan door middel van Excel. 

Waarnaar de Analyse gemaakt kon worden en ik het hoofdstuk Empirie kon schrijven.   
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Tot slot is alle gevonden informatie bij elkaar gebracht en zijn de Conclusies en 

Aanbevelingen door mij geschreven. Voor een compleet overzicht heb ik mijn data opgezet 

met hiërarchische tabel in SmartArt in Word om de lezer een duidelijker beeld te geven.    

Tijdens het onderzoek is niet naar voren gekomen dat het beter was geweest om een andere 

methode te kiezen. Met de gekozen methode en literatuur kon de onderzoeksvraag 

beantwoord worden.  

 

Persoonlijke reflectie 

Ik heb nog nooit eerder een onderzoek opgezet en uitgevoerd. Daarom vond ik het erg lastig 

een onderwerp te kiezen en een start te maken. Uiteindelijk kwam dit onderwerp aan het 

licht, aanvankelijk leek het een ‘leuk’ en pakkend onderwerp, maar dit vond ik achteraf toch 

lastig in de uitvoering van het onderzoek. 

Het is mijn valkuil geweest dat ik meerdere keren niet kon overzien hoe ik verder moest en 

lang bleef vasthangen in een bepaald onderdeel van het gehele proces. Doordat ik 

uiteindelijk hulp heb gevraagd en heb gekregen ben ik steeds verder gekomen. Ik vond het 

erg lastig de juiste hulp te vinden. Uiteindelijk kwam dit op mijn pad in de vorm van 

collega’s, artsen en vanuit mijn privé netwerk. Persoonlijk had ik begeleiding nodig, 

consequent samen komen om de werkzaamheden te evalueren en plannen te bespreken. In 

het laatste stadium heb ik ook hulp gekregen met betrekking tot mijn spelling en 

grammatica. Dit is een terugkerend punt waar ik vaker in mijn leven op stuit. Ik ben 

dyslectisch, echter heeft dit mij nooit weerhouden om mijn ambities na te jagen.  

Ik vond, achter af gezien, mijn onderwerp ook erg lastig. Omdat er feitelijk gezien veel 

breder over geschreven kan worden dan in dit onderzoek is meegenomen. Ik raakte soms 

verloren in het onderwerp omdat er moeilijk een ‘pakkend’ verschil aangetoond kon 

worden. Uiteindelijk is het onderzoek toegespitst naar de hoeveelheid terugkombezoeken 

en aanpassingen. Echter blijft het feit dat er veel meer beschreven kan worden over dit 

onderzoek. Mijn grootste les is dat ik een onderzoek kan opzetten en uitvoeren, mocht ik dit 

in de toekomst nog eens moeten doen zal dat mij heel anders afgaan dan zoals het is 
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verlopen in dit afstudeeronderzoek. Ook zal ik met deze ervaring voor een ander onderwerp 

kiezen. Samenvattend heeft mijn scriptie mijn hbo-beroepsniveau aangetoond. 

Mijn leer-/verbeterpunten: 

 Hulp vragen 

 Begeleiding vragen 

 Beter plannen 

 

Tijdens het doen van dit onderzoek heb ik aanspraak gemaakt op de volgende 

beroepscompetenties:  

Competentiecluster 4: Bekwaamheid met betrekking tot planning, overleg en coördinatie  

 Kan instructies en/of aanwijzingen van medisch specialisten en medewerkers van andere 

afdelingen adequaat in het eigen handelen integreren.  

 Kan via het signaleren en aan de orde stellen van relevante maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen en het formuleren van daarvan afgeleide beleidsvoornemens een inbreng 

leveren aan het optimaliseren van het tactische beleid van een afdeling.  

 

De competentie met betrekking tot planning, overleg en coördinatie is een  verworven 

competentie wanneer ik als studente een volledig onderzoek heb verricht. Ik heb instructie 

en/of aanwijzingen weten te integreren in mijn afstudeeropdracht. 

 

Competentiecluster 5: Bekwaamheid met betrekking tot beheer 

 Kan bij het binnen multidisciplinaire teams maken van afwegingen met betrekking tot een te 

kiezen onderzoek/behandeling of onderdelen daarvan een passende en beargumenteerde 

inbreng leveren. 

 

Mijn uiteindelijke doel van het afstudeeronderzoek was een passende conclusie/aanbeveling  

aan de hand van mijn onderzoeksonderwerp binnen mijn beroepsprofiel.  
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Competentiecluster 6: Bekwaamheid met betrekking tot onderwijs, overdracht en 

begeleiding 

 Kan medewerkers van de eigen of andere afdelingen instrueren en begeleiden.  

 Kan schriftelijk en/of mondeling algemene, op de doelgroep afgestemde informatie en/of 

voorlichting geven over de aard en kenmerken en de bredere nationale en internationale 

maatschappelijke context van de beroepsuitoefening.  

 Kan feitelijk juist, begrijpelijk en toegankelijk nieuwe ontwikkelingen of innovaties in de 

beroepsuitoefening beschrijven.  

 

Tijdens mijn onderzoek heb ik verschillende disciplines en personen moeten betrekken om 

tot het resultaat te komen van een volledig onderzoek.  In een vroeg stadium van mijn 

onderzoek ben ik in gesprek gegaan met de betrokken fabrikanten. Bij mijn hoofdstuk 

Theorie vroeg ik mijn collega cardiologen om hun mening, en heeft de klinisch epidemioloog 

mij geholpen met mijn data. Alleen had ik dit nooit kunnen doen, en heb ik soms van uit 

mijzelf, of op advies van een collega de juiste mensen weten te betrekken. Uiteindelijk zal ik 

mijn afstudeeropdracht presenteren aan mijn collega’s. Tevens heb ik een groot deel op 

eigen initiatief/kracht onderzocht binnen mijn beroepsuitoefening. 

 

Competentiecluster 7: Bekwaamheid met betrekking tot bijhouden, ontwikkelen en 

promoten vakgebied 

 Kan beschikbare relevante (wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concepten en 

onderzoeksresultaten toepassen bij vraagstukken waar functionarissen in hun 

beroepsuitoefening mee geconfronteerd worden.  

 Kan toegepast, dat wil zeggen kortlopend en praktijkgericht, onderzoek uitvoeren dat gericht 

is op het verantwoorden en doordenken van behandelingen en zorg.  

 Het gebruikmaken van relevante (wetenschappelijke) informatie in het nemen van 

beslissingen over zorg aan (individuele) patiënten en het integreren van deze werkwijzen in 

het eigen professionele handelen.  

 Kan op basis van (globale) begripsmatige kennis van (domeinspecifieke) ontwikkelingen in de 

wetenschap en technologie over de afstemming van kwalitatieve aspecten van de 

werkomgeving op (veranderende) eisen en behoeften binnen de zorgverlening adviseren.  
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Een grootdeel van het afstudeer onderzoeken heeft betrekking op de bovenstaande 

competentie. Een grootdeel van het onderzoek bestaat uit Theorie (wetenschappelijke 

inzicht) en Empirie (data onderzoek) en deze inzichten zijn verworven ten tijden van het 

onderzoek.  Mijn afstudeer opdracht via de LOI is een levendig proces geweest waarbij ik 

meerdere inzend momenten en beoordelingen heb gehad. Naar aanleiding van 

beoordelingen en adviezen wordt er telkens weer een nieuwe planning gemaakt en ben ik 

steeds verder gekomen in het ontwikkelen van mijn vakgebied. Uiteindelijk heeft het 

bovenstaande geleid tot conclusies en aanbevelingen binnen mijn beroepsprofiel. 
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7 Bijlage 

I Overzicht aanpassingen  

 

Tabel 1. Overzicht aanpassingen gedurende twee jaar follow up bij PM Biotronik of BSX. 
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 II Overzicht aanpassingen  

 

 

Tabel 2. Overzicht aanpassingen gedurende twee jaar follow up bij PM ander merk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


