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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding  
 
Een Cardiale Resynchronisatie Therapy-Defibriliator (CRT-D) is een cardio-implantaat voor 
patiënten met een bijzondere vorm van hartfalen. Patiënten die in aanmerking komen voor 
een CRT-D hebben een QRS-complex van meer dan 130 milliseconde, een 
linkerbundeltakblok en een ejectiefractie van minder dan 35%(1). Bij deze patiënten is er 
dyssynchronie tussen de linker- en rechterkamer, en tussen septum en laterale wand. 
Hierdoor kan het hart minder zuurstofrijk bloed het lichaam in pompen dan bij gezonde 
mensen en ontstaat er stuwing in de longen omdat het bloed niet goed weggepompt 
wordt(18). 
 
Door het implanteren van leads, is het mogelijk om met behulp van een CRT-D weer 
synchroniteit tussen de linker- en rechterkamer te verkrijgen. Een belangrijke rol speelt 
hierbij de linkerkamer lead. Deze ligt in de sinus coronarius of ligt epi-cardiaal op de 
linkerhartkamer. De defibrillatorfunctie van het cardio-implantaat is bedoeld om in te 
grijpen bij een levensgevaarlijke kamerritmestoornis waar patiënten met een verminderde 
ejectiefractie een verhoogd risico op hebben(18). 
 
In 2019 werden in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein (AZN) 142 CRT-D’s geïmplanteerd. 
47 stuks van de geïmplanteerde CRT-D’s zijn van het merk Medtronic (Minneapolis, MN, 
USA). De CRT-D’s van het merk Medtronic beschikken over een OptiVol functie. De OptiVol 
functie meet de intra thoracale impedantie (ITI) door een elektrische puls af te geven tussen 
de coil (spoel) van de rechterkamer lead, die normaal gebruikt wordt voor het geven van de 
shock tijdens een levensgevaarlijke kamerritmestoornis, en de behuizing van het cardio-
implantaat. Wanneer de ITI lager is dan de trend die de voorgaande dagen gemeten is, kan 
het zijn dat er stuwing in de longen plaatsvindt en dat de patiënt gaat decompenseren(16). Bij 
een CRT-D van Medtronic bestaat er de mogelijkheid om een hoorbaar alarm te 
programmeren dat af gaat zodra de ITI onder een bepaalde drempel komt. In de CRT-D’s van 
het merk Medtronic van het AZN is dit alarm standaard geprogrammeerd bij een 
impedantiedaling van >60 Ohm. Wanneer de ITI onder de drempel komt gaat het hoorbare 
OptiVol alarm om 12:10 uur af. Het hoorbare OptiVol alarm blijft zich dagelijks herhalen tot 
het alarm handmatig door de hartfunctielaborant cardio-implantaten wordt uitgezet met 
behulp van een programmer, of tot de ITI weer stijgt en boven de drempel uitkomt. Deze 
vroegtijdige signalering van decompensatio cordis (DC) zou volgens de fabrikant de kans op 
hospitalisatie van de patiënt kunnen voorkomen en hiermee de kosten die een eventuele 
opname in het ziekenhuis met zich meebrengt moeten verminderen. Indien het hoorbare 
OptiVol alarm uitstaat, blijft de CRT-D nog wel de trends meten, maar geeft geen hoorbaar 
alarm indien de ingestelde drempel overschreden wordt. In dit onderzoek worden dit 
Optivol events genoemd. 
 
Het sein van de cardiomeettechniek (CMT) wordt 1-3 keer per maand gebeld door patiënten 
waarbij het alarm is afgegaan. Door de hartfunctielaborant cardio-implantaten wordt bij de 
patiënt een anamnese afgenomen. Er wordt gevraagd of de patiënt klachten van DC heeft 
zoals: 
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 Oedeem in de benen 

 Toenemende benauwdheid 

 Moeite met platliggen 

 Toename van gewicht 

 Gevoelstoestand van de patiënt 

 
Dit zijn late klachten van DC(17). Indien de patiënt klachten heeft, wordt er met de cardioloog 
overlegd wat het beleid moet worden bij deze patiënt. Indien er geen klachten zijn, is er een 
expectatief beleid in het AZN. Met de patiënt wordt dan overlegd of deze naar het 
ziekenhuis komt om het alarm tijdelijk uit te zetten, of om thuis te blijven en het aan te zien.  
 
Er is voor dit beleid gekozen omdat het OptiVol alarm gevoelsmatig vaak vals positief is. Zo 
gaat het alarm veel af wanneer de patiënten verkouden zijn, of wanneer het heel warm 
weer is. Indien de patiënt geen van bovenstaande klachten heeft, worden er geen 
onderzoeken gedaan, zoals bijvoorbeeld een echo van het hart of een bloedonderzoek, om 
te controleren of de patiënt decompenseert. 
 
Patiënten geven aan dat ze het belastend vinden helemaal naar het ziekenhuis te moeten 
komen om een alarm uit te zetten en het vervolgens aan te zien. Daarnaast zijn er patiënten 
die aangeven dat ze schrikken van het alarm omdat ze denken dat er iets mis is. Het afgaan 
van het alarm leidt bij deze patiënten tot psychische belasting. 
 
Het management erkent de hoge werkdruk bij het sein van de CMT. Door de hoge werkdruk 
zien zij dat hartfunctielaboranten cardio-implantaten ontslag nemen en bij een firma of 
andere instelling gaan werken. Het opleiden van nieuwe hartfunctielaboranten cardio-
implantaten kost veel tijd en inspanning. Een afname in werkdruk kan ervoor zorgen dat 
hartfunctielaboranten cardio-implantaten in dienst blijven bij het AZN. 
 
Het beleid op het gebied van het hoorbare OptiVol alarm is divers in de Nederlandse 
ziekenhuizen. In tabel 5 in de bijlage staat een greep van ICD controlerende centra in 
Nederland(3) met daarbij het beleid op het gebied van het OptiVol alarm. Hierin is te zien dat 
de meeste centra het OptiVol alarm aan hebben staan en voor een expectatief beleid kiezen 
wanneer de patiënt geen klachten heeft. Er zijn ook centra die het hoorbare OptiVol alarm 
bewust uit hebben staan. Bij één centrum wordt er door de cardioloog naar de longen 
geluisterd om er zeker van te zijn dat er geen oedeem in de longen is.  
 

1.2 Doelgroepen 
 
De primaire doelgroep van dit onderzoek zijn de hartfunctielaboranten cardio-implantaten 
en elektrofysiologen van het AZN. De secundaire doelgroep zijn de overige cardiologen, 
verpleegkundig specialisten, hartfalenverpleegkundigen, arts-assistenten en het 
ziekenhuismanagement van het AZN. 
 
Het noodsein van de cardiomeettechniek (CMT) is een spoeddienst met een werkwijze die 
afwijkt van een normaal polibezoek. Er moeten taken meteen of binnen een dagdeel 
afgehandeld worden.  
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De taken die de hartfunctielaborant cardio-implantaten op het noodsein heeft bestaan uit: 

 Het programmeren van cardio-implantaten vóór en ná een onderzoek of behandeling 

 Het verwerken van aanvragen voor de MRI met betrekking tot cardio-implantaten.  

 Het uitlezen en beoordelen van cardio-implantaten bij patiënten:  

1. Die opgenomen zijn op de spoedeisende hulp of eerste harthulp 

2. Die op een verpleegafdeling of medium-/intensive care liggen 

3. Die klachten hebben en hiervoor naar het ziekenhuis komen 

 
De hartfunctielaboranten cardio-implantaten van het AZN ervaren een hoge werkdruk op 
het noodsein van de CMT. 
 
Wanneer de patiënt zonder klachten naar het ziekenhuis komt, kost het de 
hartfunctielaborant cardio-implantaten tijd om de patiënt gerust te stellen en het alarm 
tijdelijk uit te programmeren. De hartfunctielaboranten cardio-implantaten zien dit als 
belastend. 
Het formuleren van een protocol of richtlijn voor het OptiVol alarm kan de werkdruk voor de 
hartfunctielaborant verminderen.  
 
Een elektrofysioloog is een gespecialiseerde cardioloog en is gespecialiseerd in hartritme- en 
geleidingsstoornissen. Elektrofysiologen implanteren de cardio-implantaten en zien 
patiënten met een cardio-implantaat op de poli. De elektrofysiologen van het AZN geven aan 
dat de ervaring met het OptiVol alarm vaak laat zien dat de uitslag vals positief is en daarom 
bij geen klachten wordt gekozen voor expectatief beleid. Zij zien het als niet noodzakelijk, 
gecontra-indiceerd en belastend wanneer een patiënt onderzoeken moeten ondergaan 
terwijl er geen klachten zijn.  
Het formuleren van een protocol of richtlijn kan duidelijkheid geven of een patiënt gaat 
decompenseren. Hierdoor kan de elektrofysioloog/cardioloog het beleid voor de patiënt op 
tijd aanpassen en eventueel monitoren. 
 
Indien uit het onderzoek blijkt dat het OptiVol alarm een opname kan voorkomen, is dit 
aantrekkelijk voor het ziekenhuismanagement. Een opname van 6 tot maximaal 28 
dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij hartfalen of andere hartaandoening kost per 1-1-
2021 in het AZN € 7.904,89,-(4).  

1.3 Probleemformulering  
 
Doelstelling 
 
De doelstelling van dit onderzoek is om binnen het AZN het nut van het OptiVol alarm aan te 
tonen, waarbij geïnventariseerd wordt of het OptiVol alarm DC goed voorspelt, of de 
hartfunctielaborant het OptiVol alarm correct interpreteert en of opname in verband met 
DC voorkomen had kunnen worden.  
 
Het doel van OptiVol is volgens de fabrikant, dat een patiënt op tijd wordt gezien door een 
zorgprofessional en dat eventuele hospitalisatie wordt voorkomen. De meerwaarde hiervan 
is dat dit de zorgkosten reduceert(16).  
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De werkdruk van de hartfunctielaborant cardio-implantaten neemt toe. De patiënt waarbij 
het OptiVol alarm afgaat moet op het vaak drukke spreekuur van de dienstdoende 
hartfunctielaborant cardio-implantaten, worden gezien. Het uitlezen, beoordelen en 
geruststellen van de patiënt kost de hartfunctielaborant cardio-implantaten tijd. 
Als het OptiVol alarm wordt uitgezet zou dit leiden tot minder werkdruk bij de 
hartfunctielaborant cardio-implantaten en tot minder psychische belasting bij de patiënt.   
 
Vraagstelling 
 
Wat is de voorspellende waarde van het OptiVol alarm bij patiënten met een CRT-D van het 
merk Medtronic ten aanzien van het aantal opnames binnen het AZN in verband met DC? 
 
 
Deelvragen 
 

1. Welke richtlijnen/adviezen voor het OptiVol alarm zijn er geformuleerd in de 

relevante literatuur? 

2. Hoe vaak per jaar meldt een patiënt, waarbij het OptiVol alarm is afgegaan, zich bij 

de CMT van het AZN? 

3. Hoe vaak per jaar decompenseert een patiënt van het AZN, waarbij het OptiVol alarm 

is afgegaan? 

4. Hoe vaak per jaar worden patiënten, waarbij het OptiVol alarm is afgegaan, 

opgenomen in het AZN? 

5. Hoe vaak per jaar wordt door de hartfunctielaborant cardio-implantaten de juiste 

conclusie getrokken bij de beoordeling van een patiënt waarbij het OptiVol alarm is 

afgegaan?  

6. Is er een significant verschil met betrekking tot het aantal opnames in verband met 

DC tussen het merk Medtronic en het merk Biotronik? 

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. Hoofdstuk 4 bevat de empirie met hierin de verzamelde gegevens en de analyse 
hiervan. In hoofdstuk 5 worden de conclusies aan de hand van de deelvragen getrokken en 
wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag. Tevens bevat hoofdstuk 5 de aanbevelingen. 
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2. Onderzoeksontwerp  

2.1 Onderzoeksmodel  

 

Figuur 1 Onderzoeksontwerp 

Een bestudering van het OptiVol alarm bij patiënten met een CRT-D van het merk 
Medtronic, gebaseerd op verschillende theorieën over het ziektebeeld decompensatio 
cordis, OptiVol en de interventie van de cardioloog bij DC, alsmede een vooronderzoek in 
het AZN leveren de hypothese: “Het OptiVol alarm voorkomt een opname van een 
gedecompenseerde patiënt”, die getoetst wordt door de patiënten uit 2019, waarbij het 
OptiVol alarm terecht of onterecht is afgegaan en een controlegroep van dragers van een 
CRT-D van het merk Biotronik (Berlijn, Duitsland), met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking 
resulteert in aanbevelingen aan de elektrofysioloog voor het beleid met betrekking tot het 
OptiVol alarm. 
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In tabel 1 staan de deelvragen en de te gebruiken onderzoeksmethoden en te verzamelen 
data. 
 

Deelvraag Onderzoek Data 

1. Welke richtlijnen/adviezen 

voor het OptiVol alarm zijn 

er geformuleerd in de 

relevante literatuur? 

Bestudering uitgezochte 
literatuur 

- Uitkomsten studies 
- Richtlijnen studies 

2. Hoe vaak per jaar meldt een 

patiënt, waarbij het OptiVol 

alarm is afgegaan, zich bij 

de CMT van het AZN? 

Statusonderzoek bij patiënten 
met een CRT-D van het merk 
Medtronic 

- Patiënt karakteristieken 
- Tekenen van DC gezien tijdens consult? 

3. Hoe vaak per jaar 

decompenseert een patiënt 

van het AZN, waarbij het 

OptiVol alarm is afgegaan? 

Statusonderzoek bij patiënten 
met een CRT-D van het merk 
Medtronic 

- Start behandeling ja/nee 
- Welke behandeling 
- Opname ja/nee 
- Wat is het gevolg van een opname? 

4. Hoe vaak per jaar worden 

patiënten, waarbij het 

OptiVol alarm is afgegaan, 

opgenomen in het AZN? 

Statusonderzoek bij patiënten 
met een CRT-D van het merk 
Medtronic 
Statusonderzoek bij patiënten 
met een CRT-D van het merk 
Biotronik 

- Tekenen van DC tijdens consult bij patiënten 
met een CRT-D van Medtronic in 2019  
 

- Aantal patiënten dat in 2019 is opgenomen 
en een CRT-D heeft van het merk Medtronic 

 
- Aantal patiënten dat in 2019 is opgenomen 

en een CRT-D heeft van het merk Biotronik 

5. Hoe vaak per jaar wordt 

door de hartfunctielaborant 

cardio-implantaten de juiste 

conclusie getrokken bij de 

beoordeling van een patiënt 

waarbij het OptiVol alarm is 

afgegaan? 

Statusonderzoek bij patiënten 
met een CRT-D van het merk 
Medtronic 

- Aantal patiënten waarbij de 
hartfunctielaborant de juiste conclusie heeft 
getrokken met betrekking tot het Optivol 
alarm. 

6. Is er een significant verschil 

in de voorspellende waarde 

van opname in het AZN 

tussen het OptiVol alarm 

van het merk Medtronic en 

de Thoracic Impedance van 

het merk Biotronik? 

Statusonderzoek bij patiënten 
met een CRT-D van het merk 
Medtronic 
Statusonderzoek bij patiënten 
met een CRT-D van het merk 
Biotronik 

- Verschil tussen de merken Medtronic en 
Biotronik met betrekking tot het aantal 
opnames in verband met DC. 

Tabel 1 Onderzoek 
 

Er is voor deze onderzoeksmethode gekozen omdat de literatuur een goed beeld geeft van 
de reeds verrichtte onderzoeken en of de conclusies die getrokken zijn toepasbaar zijn 
binnen dit onderzoek. 
Er is voor het jaar 2019 gekozen omdat dit voor de Corona-crisis heeft plaatsgevonden. Door 
de Corona-crisis zijn er minder patiënten op controle geweest waardoor de uitkomsten van 
het onderzoek beïnvloed kunnen worden. Statusonderzoek over het jaar 2019 geeft een 
recent en relevant beeld van de patiënten. Het zorgproces van de patiënten is goed terug te 
lezen en kan goed verwerkt worden in een databank.  
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2.2 Technisch ontwerp  
 
Het onderzoek bestaat uit een theoretische literatuurstudie over DC, de werking van OptiVol 
waardoor het OptiVol alarm afgaat en de interventies van de cardioloog bij DC. Dit geeft een 
duidelijk beeld over de oorzaken van DC, hoe de feature OptiVol werkt en wat de 
behandeling van de cardioloog inhoudt. Daarnaast bestaat het onderzoek uit een 
retrospectieve analyse. Door het onderzoeken van statussen van patiënten, waarbij in 2019 
het OptiVol alarm is afgegaan, kan aangetoond worden of het OptiVol alarm terecht of 
onterecht is afgegaan. De analyse van dit resultaat leidt tot inzicht in de meerwaarde van het 
OptiVol alarm. 
 
Onderzocht zijn patiënten die in 2019 drager zijn of zijn geworden van een CRT-D van het 
merk Medtronic. Deze patiënten hebben de meest recente CRT-D van het merk Medtronic 
ontvangen waar de laatste algoritmes in verwerkt zijn. Dit komt de actualiteit van het 
onderzoek te goede.  
 
Voor dit onderzoek is de steekproef bij een patiëntenpopulatie van 300, met een 
betrouwbaarheidsniveau van 95%, een foutmarge van 5% en een verwachte spreiding in de 
data van 50%, berekend op minimaal 167 patiënten.  
De groep patiënten met een CRT-D van het merk Medtronic wordt vergeleken met een 
vergelijkbare even grote groep patiënten die drager zijn of zijn geworden in 2019 van een 
CRT-D van het merk Biotronik, waarbij er meerdere variabelen met elkaar vergeleken 
worden om de groepen zo homogeen mogelijk te maken. De CRT-D van het merk Biotronik 
heeft geen OptiVol alarm en geeft geen hoorbaar alarm wanneer een patiënt 
decompenseert. Er zijn wel trends van intra thoracale impedantiemetingen, heart variabilty 
en patiënt activity uit te lezen. 
 

2.3 Methode 
 
Alle statussen van de patiënten die in 2019 drager zijn of zijn geworden van een CRT-D van 
het merk Medtronic en Biotronik zijn onderzocht. Alle PDF’s die gemaakt zijn tijdens het 
contact met de CMT, rapportages van de hartfunctielaborant cardio-implantaten en 
cardiologen van het jaar 2019 werden nagekeken op: geslacht, geboortedatum, leeftijd, 
linker ventrikel ejectie fractie (LVEF), diabetes, homemonitoring, opname in 2019 in verband 
met DC, overleden in 2019, datum contact CMT, soort contact, contact in verband met, 
OptiVol alarm aan, patiënt heeft een OptiVol alarm gehad in de afgelopen 2 maanden, was 
het OptiVol alarm terecht, klachten van de patiënt, bi-ventriculaire pacing <95%, 
ritmestoornissen, afname patient activity, heart variability, medicatie onderbroken, actie 
van de hartfunctielaborant en toename Pro BNP. 
 
De data zijn geregistreerd in REDCap. De data zijn geanalyseerd door middel van de Chi-
kwadraattoets, rangrekentoets van Wilcoxon en Fisher’s exacte toets van R Statistical 
Software. 
 
Voor de literatuurstudie is gezocht in PubMed, Crochane, UptoData, Medline en de 
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). De gebruikte 
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zoektermen zijn: cardiography, impedance, transthoracic impedance, intrathoracic 
impedance, ITI en OptiVol. De gevonden artikelen zijn beoordeeld op titel, abstract, 
grafieken en conclusie. Er is gekeken of het artikel up to date is en of het artikel in een 
gerenommeerd blad is verschenen. Na deze filtering is met een elektrofysioloog een selectie 
gemaakt van de artikelen die het meest aansluiten bij dit onderzoek. 
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3. Theorie  
 
Hartfalen 
Hartfalen is een complex syndroom van verschillende symptomen en de lichamelijke 
toestand van de patiënt. Er zijn verschillende type hartfalen. Bij hartfalen is het hart niet in 
staat om het bloed effectief rond te pompen. Hierdoor ontstaat er stuwing in de 
toevoerende bloedvaten en treedt er oedeem in de longen en/of benen op. De klachten die 
patiënten hebben zijn kortademigheid, vermoeidheid, oedeem in de longen en/of benen. 
Patiënten met hartfalen worden geclassificeerd volgens de New York Heart Association 
(NYHA)-klasse.  
Bij hartfalen is niet alleen het hart, maar zijn ook andere organen aangedaan zoals de nieren 
en de longen. Daarnaast kan de patiënt met hartfalen ernstige ventriculaire 
hartritmestoornissen krijgen.  
Hartfalen kost wereldwijd jaarlijks ongeveer $60 miljard, 12-15 miljoen polibezoeken en 6,5 
miljoen ziekenhuisdagen(19). 
 
Intra Thoracale Impedantie 

Impedantie is weerstand van een elektrische stroom gemeten in Ohm () bij een 
wisselspanningsbron. Door een elektrische stroom door de longen te laten gaan is het 
mogelijk om de ITI te meten. Wanneer er tijdens het hartfalen oedeem in de longen komt, 
neemt de ITI af. Dit komt omdat het longoedeem een elektrische stroom beter geleidt dan 
lucht. De afname van ITI is suggestief voor het ophopen van oedeem in de longen(16). 
 

 
Afbeelding 1 Intra Thoracale Impedantiemeting (ITI). Deze wordt gemeten door een elektrische puls af te 
geven tussen de coil (spoel) van de rechterkamer lead en de behuizing van het cardio-implantaat. 

 
OptiVol 
OptiVol is een algoritme dat de afname van ITI detecteert(20). Door een elektrische stroom af 
te geven van een lead die in de rechter ventrikel ligt naar de behuizing van een Cardiac 
Resynchronization Therapy – Defibrilator (CRT-D) wordt de ITI gemeten. Dagelijks wordt er 
een gemiddelde berekend van 64 intra thoracale impedantiemetingen die tussen 12:00 uur 
en 17:00 uur gedaan wordt. Dit wordt vergeleken met een referentie van de voorgaande 
dagen. Dit wordt weergegeven in een plot zoals dit te zien is in afbeelding 2. Wanneer de ITI 

onder een geprogrammeerde drempel komt, standaard 60, wordt er door de CRT-D een 
signaal afgegeven(16). Dit kan door middel van home monitoring waarbij de CRT-D door een 
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kastje naast het bed ’s nachts wordt uitgelezen en de informatie doorstuurt naar het 
ziekenhuis waar het de volgende dag wordt bekeken of door het afgeven van een akoestisch 
signaal waardoor de patiënt getriggerd wordt om contact op te nemen met het ziekenhuis 
om de CRT-D uit te laten lezen. In verband met pocketoedeem en lokale ontstekingsreacties 
begint Optivol 30 dagen na de implantatie met meten. Verschillende onderzoeken hebben 
een verband aangetoond tussen een afname van ITI en een toename van de pulmonale 
weggedruk(17) en toegenomen NT-Pro BNP(16) Bij een ITI afname van meer dan 4% kan ITI een 
belangrijke marker zijn voor een toename van B-type Natriuretic Peptide(10). 
 

 
Afbeelding 2 OptiVol plot. 1=Optivol drempel 2=Optivol fluid index 3=Referentie impedantie 4=Dagelijkse 
impedantie 

 
Behandeling van hartfalen 
Naast het advies voor het veranderen van de leefstijl van de patiënt(5), bestaat de 
behandeling van hartfalen uit medicamenteuze therapie en is gericht op het neuro-
hormonaal systeem. De therapie bestaat uit meerdere medicijnen die veel bijwerkingen 
hebben en die elkaar onderling beïnvloeden. Deze medicijnen zijn: Angiotensin-converting 

enzyme (ACE) remmers, angiotensine II remmers, -blokkers, 
mineraalocorticoid/aldosterone receptor antagonist (MRA), angiotensine receptor neprilysin 
inhibitor (ARNI). Daarnaast wordt er vaak lisdiuretica aan patiënten gegeven. 
Patiënten met chronisch hartfalen, een linkerbundeltakblok (LBTB), een QRS duur van >130 
ms, een LVEF van ≤35% en die in de NYHA klasse II, III en ambulant IV vallen, optimale 
medicamenteuse therapie krijgen en een levensverwachting hebben van meer dan een jaar, 
komen in aanmerking voor het implanteren van een CRT-D of een Cardiac Resynchronization 
Therapy – Pacemaker (CRT-P)(1,2).  
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Welke richtlijnen/adviezen voor het OptiVol alarm zijn er geformuleerd in de relevante 
literatuur? 
 

In een single-centre studie uit 1989 waaraan 50 patiënten gerandomiseerd deelnamen werd 
aangetoond dat het moeilijk is om aan de hand van symptomen zoals ademgeruis, 3e 
harttoon en perifeer oedeem te bepalen of er verergering van hartfalen is bij patiënten met 
chronisch hartfalen(18). Een geïmplanteerd instrument, zoals een CRT-D lijkt uitkomst te 
bieden bij het vroegtijdig signaleren van verergering van hartfalen. In 2005 beschrijft Yu et 
al(17) in een dat er een correlatie is tussen de pulmonale capillaire wiggedruk en ITI. In dit 
gesubsidieerd, prospectieve, single-centre onderzoek wordt aangetoond dat de afname van 
ITI kan een vroege voorbode voor verergering van hartfalen zijn.  
Er is veel onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van het OptiVol alarm. In een 
single-centre, niet gerandomiseerd onderzoek uit 2011 waarin wordt gekeken of een 
hoorbaar OptiVol alarm ziekenhuisopnames voorkomt bleek juist een toename van 
poliklinische bezoeken en ziekenhuisopnames (van Veldhuisen et al(12)). Ook andere 
onderzoeken, zoals de gesubsidieerde SENSE HF trail(14) uit 2010, een single-centre studie 
van Yang et al.(11) uit 2013 en MOMOTARO(10) uit 2015, ), waaraan ook patiënten met een 
behouden EF zijn geïncludeerd, tonen aan dat er veel vals-positieve meldingen zijn en dat 
het alarm hoog sensitief en laag specifiek is. Bij de SENSE HF trail(14) verbeterd de specificiteit 
na zes maanden omdat de cardioloog na zes maanden toegang krijgt tot overige variabelen. 
Ongeveer 66% van de OptiVol alarmen waren vals positief. Whellan et al.(13) kijkt in 2010 in 
een gesubsidieerde en niet gerandomiseerde studie naar meerdere parameters om 
verergering van hartfalen beter te voorspellen. In latere gesubsidieerde, single-centre 
onderzoeken wordt aangetoond dat het gebruik van nieuwe algoritmes (Vamos et al.(9)) 
(Triage-HF Plus(7)) en gebruik van meerdere metingen zoals patiënt activiteit, hoge 
hartfrequentie tijdens atriumfibrilleren (AF), hoge nachtelijke hartfrequentie, 
kamerritmestoornissen en verminderde bi-ventriculaire pacing (<90%) het OptiVol alarm 
meer specifiek zou maken. In een gesubsidieerde gesimuleerde studie waarbij de gegevens 
van de MOMOTARO–studie opnieuw gebruikt zijnwordt aangetoond dat het verbeterde 
algoritme het aantal vals-positieve verminderd ten opzichte van het oude algo-ritme  
(Miyoshi et al(8)). 
De CRT-D van het merk Biotronik heeft geen OptiVol alarm en geeft geen hoorbaar alarm 
wanneer een patiënt decompenseert. Uit een gesubsidieerd onderzoek waarbij wordt 
gekeken naar de ITI van het merk Biotronik blijkt dat de ITI meting bij CRT-D’s van het merk 
Biotronik onvoldoende is om iets te zeggen over het decompenseren van de patiënt. Er moet 
ook naar andere variabelen worden gekeken zoals heart rate variability, arrhythmic atrial 
burden en ventricular ectopic beat frequency om een voorspelling te doen of een patiënt 
gaat decompenseren(6). 
De verwachting naar dit onderzoek is dat er meer dan de helft van de OptiVol-alarmen vals-
positief zullen zijn en dat er weinig patiënten zijn waarbij er symptomen zijn van DC wanneer 
er door de CRT-D een OptiVol-alarm afgegeven wordt. 
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Tabel 2 Overzichtstabel studies 

Studie Type studie Patiëntengroep Conclusie Kritische punten 

1(5) Prospecitef, Multi-centre, 
gerandomiseerd 

156 patiënten met een EF 
<40% en een ICD of CRT-D 

Binnen 1 week verbeterde leefstijl de ITI en hartfalen. Nitraten en 
diurectica waren meer effectief, maar werkbelasting en kosten zijn hoger. 

Fonds van Firma Medtronic 

2(6) Prospectief, geblindeerd 918 patiënten Home monitoring van trends van bepaalde variabelen kunnen in 
combinatie met Seattle Heart Failure Score tijdig hospitalisatie op basis 
van HF voorspellen 

Studie houdt rekening met één vals-positieve voorspelling per patiënt, 
Fonds van firma Biotronik 
Zowel ICD als CRT-D 

3(7) Prospectief, single-centre 2359 zendingen waarvan 
157 high-alerts werden 
gebruikt voor het onderzoek 

Triage HF-Plus is potentieel bruikbaar voor remote monitoring bij 
patiënten met hartfalen die drager zijn van een ICD/CRT-D 

Single-centre, Fonds van Firma Medtronic 
Screening heeft symptomen die later optreden bij hartfalen 
Een patiënt kan meerdere zendingen gedaan hebben 

4(8) Prospectief, multi-centre 195 patiënten met 
behouden of verminderde 
EF, zonder longlijden en 
drager van ICD/CRT-D 

Gemodificeerd algoritme verminderd het aantal vals-positieve en lijkt een 
nauwkeurige diagnose van toename van vocht te geven 

Simulatie studie 

5(9) Prospectief, single-centre 42 patiënten met CRT-D en 
remote monitoring 

Nieuw algoritme kan de betrouwbaarheid van OptiVol verbeteren Single-centre, weinig patiënten,  Fonds van Firma  Medtronic 

6(10) Prospectief, multi-centre 195 patiënten met (niet 
ischemische) 
cardiomyopathie en een 
behouden of verminderde 
EF 

Geen verband tussen opgelopen BNP en ITI. OptiVol kan wel een bruikbare 
marker zijn voor het verergeren van hartfalen 

Patiënten met behouden of verminderde EF. De waarde van BNP ligt 
bij patiënten met HF al hoger 
Fonds van Medtronic 

7(11) Prospectief, single-centre, 43 patiënten Hoge sensitifiteit bij het voorspellen van vererging van hartfalen. Single-centre,  weinig patiënten,  

8(12) Prospectief, multi-centre, 
gerandomiseerd, 

335 patiënten Toename van hospitalisaties en polibezoeken bij patiënten met een 
hoorbaar OptiVol alarm 

Fonds van Firma Medtronic 
Niet geblindeerd 

9(13) Prospectief, multi-centre, niet 
gerandomiseerd 

694 patiënten Maandelijkse controle identificeert patiënten met een hoge kans  op 
hospitalisatie  binnen de opvolgende maand 

Fonds van Firma Medtronic, niet gerandomiseerd 
Kost veel moeite om alle patiënten maandelijks te controleren 

10(14) Prospectief, multi-centre, 
geblindeerd 

501 patiënten  ITI geeft een lage sensitiviteit en positief voorspellende waarde binnen de 
eerste 6 maanden na implantatie. Na 6 maanden verbeterd de sensitiviteit 

Fonds van Firma Medtronic 
Cardioloog kreeg de eerste zes maanden geen toegang tot overige 
variabelen. Na zes maanden kreeg de cardioloog dit wel. 

11(15) Prospectief 115 patiënten met ernstig 
hartfalen 

Ophogen van de drempel naar 120 Ohm verbeterd de balans tussen 
sensitiviteit en specificiteit 

Fonds van Firma Medtronic 

12(16) Prospectief, single-centre, niet 
geblindeerd 

62 patiënten met een CRT-D ITI events geven een significante toename van NT-Pro-BNP Single-centre,  weinig patiënten 

13(17) Prospectief, single-centre  33 patiënten met een CRT-D ITI heeft een correlatie met pulmonale wiggedruk en toename van vocht. 
Regelmatig controleren kan vroegtijdig tekenen geven van vererging van 
DC 

Single-centre,  weinig patiënten,  Fonds van Firma  Medtronic 

14(18) Prospectief, single-centre 50 patiënten met chronisch 
hartfalen 

Het gebruiken van fysieke signalen van hartfalen zijn bij patiënten met 
chronisch hartfalen beperkt betrouwbaar 

Single-centre,  weinig patiënten, deze studie wordt veel genoemd in 
latere studies, studie uit 1989 
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4. Empirie  

4.1 Onderzoeksgegevens  
 
Uitgaande van 5200 device follow-ups in het AZN per jaar is de schatting van het aantal 
patiënten: 300 patiënten met een CRT-D van het merk Medtronic. Deze schatting is 
gebaseerd op 160 polibezoeken. Van deze 160 polibezoeken hadden 9 patiënten (5,6%) een 
CRT-D van het merk Medtronic. 
Voor dit onderzoek is de steekproef bij een patiëntenpopulatie van 300, met een 
betrouwbaarheidsniveau van 95%, een foutmarge van 5% en een verwachte spreiding in de 
data van 50%, berekend op minimaal 167 patiënten.  
De groep patiënten met een CRT-D van het merk Medtronic is vergeleken met een 
vergelijkbare even grote groep patiënten die in 2019 drager zijn of zijn geworden van een 
CRT-D van het merk Biotronik. In tabel 3 zijn de karakteristieken van beide patiëntengroepen 
met elkaar vergeleken.  
 

 
Tabel 3 Karakteristieken van de twee groepen 

 
De dossiers van 340 patiënten (170 patiënten met een CRT-D van het merk Medtronic en 
170 patiënten met een CRT-D van het merk Biotronik) zijn over het jaar 2019 onderzocht. 
Van de geïncludeerde patiënten is de verzamelde data geregistreerd in REDCap. De 
verzamelde data bestaat uit: geslacht, geboortedatum, leeftijd, LVEF, diabetes, 
homemonitoring, opname in 2019 in verband met DC, overleden in 2019, datum contact 
CMT, soort contact, contact in verband met, OptiVol alarm aan, patiënt heeft een OptiVol 
alarm gehad in de afgelopen 2 maanden, was het OptiVol alarm terecht, klachten van de 
patiënt, bi-ventriculaire pacing <95%, ritmestoornissen, afname patiënt activity, heart 
variability, medicatie onderbroken, actie van de hartfunctielaborant en toename Pro BNP. 
Van de geïncludeerde patiënten is er in 2019 niemand overleden. 
Om antwoord te geven op de deelvragen is er naar de verslaglegging van de CMT, cardioloog 
en de hartfalenpoli gekeken. 
De verzamelde data zijn geanalyseerd met behulp van R Statistical Software. 



 17 

4.2 Onderzoeksresultaten  
 
In totaal zijn er van 340 patiënten 1088 follow-ups nagekeken. Hiervan waren 470 follow-ups 
van patiënten met een CRT-D van het merk Medtronic. 23 follow-ups (4,9%) waren in 
verband met het afgaan van het OptiVol alarm. Bij 8 van de 23 follow-ups (35%) waarbij het 
OptiVol alarm is afgegaan, was het OptiVol alarm terecht en had de patiënt daadwerkelijk 
klachten die verband hebben met DC. In 2019 varieerde per maand het aantal follow-ups in 
verband met het afgaan van het OptiVol alarm van 0 follow-ups in de maanden april, 
september en oktober tot 6 follow-ups in de maand november. De klachten die de patiënten 
tijdens de follow-ups in verband met het OptiVol alarm hadden waren: aangekomen in 
gewicht (62,5%), oedeem in de benen (25%), benauwdheidsklachten (12,5%) en moeite met 
platliggen (12,5%). Bij 5 follow-ups was er verminderde biventriculaire pacing te zien in 
verband met een atriale tachycardie (AT)/atriumfibrilleren (AF) (25%), premature 
ventriculaire complexen (PVC) (12,5%) en non-sustained ventriculaire tachycardieën (NSVT) 
(25%). 
1 patiënt waarbij het Optivol alarm aan staat is opgenomen geweest in verband met DC.  
De hartfunctielaborant cardio-implantaten heeft bij deze 8 follow-ups 8 keer ingeschat dat 
de patiënt daadwerkelijk aan het decompenseren was.  
 
 

 
 
Figuur 2 Overzicht Follow-ups met OptiVol alarm versus OptiVol events 
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Figuur 3 Overzicht opname ivm DC OptiVol alarm aan versus OptiVol alarm uit 

4.3 Analyse  

Bij 127 patiënten (74,7%) die drager zijn van een CRT-D van het merk Medtronic stond het 
alarm uit. In afbeelding 3 is de OptiVol trend te zien van de patiënt die in 2019 is opgenomen 
is geweest in verband met DC, waarbij het hoorbare OptiVol alarm uit stond en de OptiVol 
trend stabiel is gebleven. OptiVol heeft bij deze patiënt niet voorspeld dat deze patiënt zou 
decompenseren.  

Afbeelding 3 OptiVol trend van een patiënt die is opgenomen in verband met DC waarbij geen verandering in 
de trend zichtbaar is. Het OptiVol alarm stond uit bij deze patiënt. 
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Bij 15 van de 23 follow-ups was het OptiVol alarm onterecht en waren er bij de patiënten 
geen verschijnselen van DC. In afbeelding 4 is een stijgende OptiVol trend te zien van een 
patiënt die geen DC verschijnselen heeft gehad en die in 2019 niet opgenomen is geweest in 
verband met DC. 
 
Er is 1 patiënt met een CRT-D van het merk Medtronic, waarbij het hoorbare OptiVol alarm 
aan stond, die is opgenomen geweest in verband met DC. In afbeelding 5 is de OptiVol trend 
van deze patiënt te zien. 

 
Afbeelding 4 OptiVol trend van een patiënt waarbij het OptiVol alarm is afgegaan. Deze patiënt had geen 
klachten. Er is in overleg met de patiënt besloten om het OptiVol alarm uit te zetten. 

 

 
Afbeelding 5 OptiVol trend van een patiënt waarbij het OptiVol alarm aan staat. Het OptiVol alarm is bij deze 
patiënt afgegaan tijdens opname in verband met DC. De drempel is bij het begin van de trend ingesteld op 100 
Ohm in verband met eerdere niet terecht OptiVol alarmen. 6 weken voor de opname is met onbekende reden 
de drempel naar 80 Ohm gezet. Dit is niet de standaard instelling van 60 Ohm. 

 
Bij 54 patiënten (31,8%) die drager zijn van een CRT-D van het merk Biotronik stond de ITI 
meting aan. 
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Figuur 4 Overzicht opname ivm ITI aan versus ITI uit 

Van 170 patiënten die drager zijn van een CRT-D van het merk Biotronik zijn er in 2019 10 
patiënten opgenomen in verband met DC. Bij 1 van deze 10 patiënten stond de ITI trend aan. 
In afbeelding 6 is te zien dat er in de trend geen ITI daling te zien is voordat de patiënt werd 
opgenomen. In de trend is wel te zien dat de ITI trend toeneemt tijdens het toedienen van 
diuretica tijdens de opname. 
 

 
Afbeelding 6 ITI trend waarbij de trend een stijgende impedantie laat zien bij het toedienen van diuretica 
tijdens opname in verband met DC. Er is geen dalende trend te zien voor opname. 
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Van de 170 patiënten die drager zijn van een CRT-D van het merk Medtronic zijn er in 2019 7 
(4,1%) patiënten opgenomen in verband met DC. In tabel 4 is te zien dat dit een niet 
significant verschil is met de controlegroep.  

 

Tabel 4 Opname in verband met DC 
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5. Conclusies en aanbevelingen  

5.1 Discussie 
 
De rapportages die tijdens dit onderzoek zijn gebruikt zijn beperkt. Het is niet na te gaan of 
een patiënt wel of geen klachten heeft gehad wanneer er in de rapportage staat: “Geen 
bijzonderheden” of “Voelt zich goed”. Patiënten kunnen contact hebben gehad met de 
huisarts of opgenomen zijn geweest in een ander ziekenhuis. Als de patiënt dit niet meldt is 
dit ook niet geregistreerd. 
OptiVol heeft een hoge sensitiviteit. Patiënten met een CRT-D hebben al hartfalen. De 
klachten die uitgevraagd worden aan de patiënt kunnen al langer spelen en hoeven niet 
acuut te zijn. 
Een beperking is dat bij 25% van de patiënten met een CRTD-D van het merk Medtronic het 
hoorbare OptiVol alarm aan stond, terwijl werd aangenomen dat dit bij veel meer patiënten 
aan zou staan. Het hoorbare OptiVol alarm is bij 75% van de patiënten met een CRT-D van 
het merk Medtronic bij eerdere follow-ups waarschijnlijk uitgezet in verband met een 
“onterecht” OptiVol alarm. Er zijn ook patiënten waarbij het hoorbare OptiVol alarm nooit 
heeft aangestaan. Meestal zijn dit patiënten waarbij een up-grade heeft plaats gevonden 
van een 1- of 2-kamer Implantable Cardioverter Defribrilator (ICD) naar een CRT-D. Om iets 
over de patiënten te zeggen, waarbij het hoorbare OptiVol alarm uit staat, is er bij dit 
onderzoek gekeken naar de OptiVol trend. De OptiVol trend wordt wel opgeslagen en kan 
worden uitgelezen, maar er is geen hoorbaar alarm wanneer de OptiVol trend onder de 
geprogrammeerde drempel komt. Wanneer de trend laat zien dat er een meting is gedaan 
onder de drempel, wordt dit in dit onderzoek een OptiVol event genoemd. 
Een andere beperking is dat de enige patiënt met een CRT-D van het merk Medtronic 
waarbij het OptiVol alarm aan stond en die opgenomen geweest in verband met DC, niet de 
standaard drempel van 60 Ohm had. Het hoorbare OptiVol alarm ging af tijdens de opname. 
Als de drempel op de standaard 60 Ohm was geprogrammeerd was het hoorbare OptiVol 
alarm eerder afgegaan.  
De beperking bij de controlegroep van Biotronik is dat bij 32% van de patiënten met een 
CRT-D van het merk Biotronik de ITI-trend is opgeslagen. Hierdoor is het bij een groot 
gedeelte van de patiënten niet na te kijken of er afwijkingen in de ITI trend zijn geweest. 
De enige patiënt met een CRT-D van het merk Biotronik waarbij ITI aan stond en opgenomen 
is geweest in verband met DC laat geen dalende trend zien voor opname. Hierdoor kan er 
geen conclusie worden getrokken wat het verschil tussen de twee verschillende merken is. 
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5.2 Conclusies 
 

Welke richtlijnen/adviezen voor het OptiVol alarm zijn er geformuleerd in de relevante 
literatuur? 
 

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, is er veel onderzoek gedaan naar de voorspellende 

waarde van het OptiVol alarm. Uit de literatuur blijkt dat ongeveer 66% van de hoorbare 

OptiVol alarmen vals-positief zijn. Wanneer er ook naar andere trends worden gekeken zoals 

patiënt activiteit, hoge hartfrequentie tijdens AF, hoge nachtelijke hartfrequentie, 

hartritmestoornissen en verminderde bi-ventriculaire pacing (<90%) wordt de voorspelling 

van het OptiVol alarm meer specifiek. Veel van deze onderzoeken hebben een fonds van 

Medtronic gekregen. 

 
Hoe vaak per jaar meldt een patiënt, waarbij het OptiVol alarm is afgegaan, zich bij de 
CMT van het AZN? 
 
In 2019 is 4,9% van de totale aantal follow-ups van patiënten met een CRTD van het merk 
Medtronic geweest in verband met een hoorbaar OptiVol alarm. Uit het onderzoek is 
gebleken dat in 2019 in de maanden februari, mei en november de meeste follow-ups zijn 
geweest in verband met het OptiVol alarm. Dit varieerde van vier tot zes follow-ups per 
maand. 
 
Hoe vaak per jaar decompenseert een patiënt van het AZN, waarbij het OptiVol alarm is 
afgegaan? 
 
35% van de patiënten waarbij het OptiVol alarm is afgegaan hebben verschijnselen van DC. 
De meest voorkomende verschijnselen zijn: gewichtstoename, oedeem in de benen, 
benauwdheidsklachten en moeite met plat liggen.   
 
Hoe vaak per jaar worden patiënten, waarbij het OptiVol alarm is afgegaan, opgenomen in 
het AZN? 
 
In 2019 zijn in het AZN 1-2 patiënten (0,59%) van de totale populatie van patiënten met een 
CRT-D van het merk Medtronic opgenomen geweest, waarbij het OptiVol alarm terecht is 
afgegaan. 
 
Hoe vaak per jaar wordt door de hartfunctielaborant cardio-implantaten de juiste 
conclusie getrokken bij de beoordeling van een patiënt waarbij het OptiVol alarm is 
afgegaan?  
 
De hartfunctielaborant heeft bij 100% van de patiënten waarbij het OptiVol alarm terecht is 
afgegaan de conclusie getrokken dat het OptiVol alarm ook daadwerkelijk terecht is 
afgegaan. Geen van de patiënten waarbij het OptiVol alarm is afgegaan, maar waarbij de 
hartfunctielaborant cardio-implantaten heeft ingeschat dat er geen sprake is van DC, heeft 
binnen 2 maanden een follow-up waaruit blijkt dat de patiënt alsnog is gedecompenseerd. 
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Is er een significant verschil in de voorspellende waarde van opname in het AZN tussen het 
OptiVol alarm van het merk Medtronic en de Thoracic Impedance van het merk Biotronik? 
 
Van de 170 patiënten die drager zijn van een CRT-D van het merk Medtronic zijn er in 2019 7 
patiënten (4,1%) opgenomen in verband met DC. Van de 170 patiënten die drager zijn van 
een CRT-D van het merk Biotronik zijn er in 2019 10 patiënten (5,9%) opgenomen in verband 
met DC. In tabel 4 is te zien dat dit een niet significant verschil is. 
 
Wat is de voorspellende waarde van het OptiVol alarm bij patiënten met een CRT-D van 
het merk Medtronic ten aanzien van het aantal opnames binnen het AZN in verband met 
DC? 
 
Op basis van 23 follow-ups waarbij het OptiVol alarm is afgegaan en waarbij 8 patiënten 
daadwerkelijk verschijnselen van DC hebben gehad, is de positief voorspellende waarde van 
het OptiVol alarm 35%. Dit komt overeen met de geraadpleegde literatuur waarin 
beschreven wordt dat 66% van de OptiVol alarmen vals-positief blijkt te zijn. Het OptiVol 
alarm heeft met betrekking tot een opname in verband met DC een positief voorspellende 
waarde van 4,1%.   
 
De conclusies die uit dit onderzoek worden getrokken zijn:  

 Het aantal vals-positieve OptiVol-alarmen is in deze studie 65%. Dit komt overeen 

met wat in de literatuur beschreven wordt, wanneer er niet naar overige parameters 

gekeken wordt.  

 Volgens de literatuur staat OptiVol niet op zichzelf. Het aantal vals-positieve OptiVol-

alarmen zou moeten afnemen wanneer er ook andere parameters gebruikt worden. 

 Van de 7 opnames van patiënten die drager zijn van een CRT-D van het merk 

Medtronic waren 6 voorspelt door OptiVol. Bij 5 patiënten stond het hoorbare alarm 

uit. 

 Het verschil tussen het aantal opnames van patiënten met een CRT-D van Medtronic 

of een CRT-D van Biotronik is niet significant. 

 De positief voorspellende waarde van het OptiVol-alarm met betrekking tot een 

opname is laag (4,1%) 

5.3 Aanbevelingen  

Het is niet aan te bevelen om het alarm uit te programmeren 
 
Uit het onderzoek blijkt dat bij 6 van de 7 opnames in verband met DC, OptiVol een correcte 
voorspelling heeft gedaan. Bij 5 patiënten stond het hoorbare alarm uit. Als het hoorbare 
alarm was afgegaan waren deze patiënten wellicht eerder gezien en was een opname niet 
nodig geweest.  
 
Een alternatief voor het hoorbare alarm uitzetten is remote monitoring. Het is mogelijk om 
patiënten met een CRT-D van het merk Medtronic op afstand in de gaten te houden. 
Wanneer de OptiVol trend onder de drempel daalt, is in te stellen dat er een melding wordt 
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gemaakt aan de CMT. Het voordeel hiervan is dat het hoorbare OptiVol alarm uitgezet kan 
worden bij patiënten die het psychisch belastend vinden wanneer het alarm afgaat. 
 
Het is aan te bevelen om een vervolgstudie te doen, waarbij er tijdens een OptiVol alarm 
ook naar overige trends wordt gekeken 
 
Een vervolgstudie kan inzicht geven of de overige trends zoals patiënt actifity, heart rate 
variability, hartritmestoornissen zoals AF en NSVT’s, en het percentage bi-ventriculaire 
pacing daadwerkelijk voor minder vals-positieve alarmen zorgt. Deze studie kan prospectief 
worden uitgevoerd in het AZN. Er kunnen twee patiëntengroepen gemaakt worden waarbij 
bij de ene groep wel naar de overige trends gekeken wordt en bij de controlegroep niet. Er 
kan vervolgens gekeken worden of er een significant verschil is in het aantal vals-positieve 
alarmen tussen de twee verschillende groepen. 
 
Het is aan te bevelen om te onderzoeken of een samenwerking tussen CMT en 
hartfalenverpleegkundige leidt tot een vroegtijdige voorspelling van toename van DC 
 
De hartfalenverpleegkundige is binnen het AZN de contactpersoon voor de patiënt met 
hartfalen. De patiënt met hartfalen kan tijdens het (telefonische) spreekuur eventuele 
klachten bespreken. De hartfunctielaborant cardio-implantaten kan de 
hartfalenverpleegkundige op de hoogte brengen wanneer een OptiVol alarm is afgegaan. 
Momenteel adviseert de hartfalenverpleegkundige aan patiënten met hartfalen om een 
bloeddrukmeter aan te schaffen en om het gewicht bij te houden. Deze metingen kunnen 
naast het OptiVol alarm gebruikt worden om de patiënt met hartfalen te monitoren.  
Daarnaast wordt de werkbelasting voor de hartfunctielaborant cardio-implantaten minder 
omdat de hartfalenverpleegkundige verder contact met de patiënt onderhoudt. 
 
In een prospectief onderzoek in het AZN kan onderzocht worden of een samenwerking 
tussen CMT en de hartfalenverpleegkundige leidt tot een betere voorspelling van toename 
van DC. 
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Reflectie  

In de reflectie beschrijf ik bij methodologische en proces reflectie hoe het proces van mijn 
afstudeeropdracht is verlopen. Bij persoonlijke reflectie beschrijf ik de behaalde 
competenties. 

a. Methodologische en proces reflectie  

Ik vond het niet moeilijk om een onderwerp voor mijn afstudeeropdracht te vinden. Ik ben in 
de maanden voordat ik aan mijn afstudeeropdracht ben begonnen ideeën gaan verzamelen. 
Uiteindelijk heb ik in overleg met mijn werkbegeleider voor dit onderwerp gekozen.  
Tijdens de contactdag van de LOI, waar aandacht werd besteed aan de afstudeeropdracht, 
kwam naar voren dat er voor het retrospectieve onderzoek dat ik wilde doen aanvragen 
geschreven moesten worden voor de ethische commissie en de lokale toetsing. Dit was 
omdat ik patiëntendossier wilde gaan gebruiken en voor het gebruik van patiëntendossiers 
toestemming nodig is. Ondanks dat er door meerdere personen is geadviseerd om dit niet te 
doen omdat dit erg veel tijd zou kosten, heb ik de beslissing gemaakt om de aanvragen wel 
te doen. Nadat ik mijn plan van aanpak heb geschreven ben ik hiermee aan de gang gegaan. 
Het heeft wel moeite gekost om uiteindelijk een niet WMO-verklaring en goedkeuring van 
de lokale toetsing te krijgen. Met name het invullen van formulieren die bedoeld zijn voor 
wetenschappelijke onderzoeken vond ik moeilijk om in te vullen. Ik heb de aanvragen ook 
regelmatig teruggekregen omdat er informatie ontbrak. Dit gaf frustratie. Door het hoofd 
van de research en development, die dit soort aanvragen regelmatig doet, om hulp te 
vragen is het mij uiteindelijk gelukt om een niet WMO-verklaring en toestemming van de 
lokale toetsing te krijgen. Een onderdeel hiervan was het volgen van een e-learning voor het 
Good Clinical Practice (GCP)-certificaat. Ondanks dat het moeite heeft gekost heeft het mij 
ook veel opgeleverd. Ik werd door het invullen van de formulieren veel meer gedwongen om 
over bepaalde zaken na te denken. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik meer 
structuur in de afstuuropdracht heb gekregen dan ik van tevoren bedacht had. 
De theorie kon ik goed vinden. Met behulp van iemand van onze academie heb ik naar 
relevante artikelen gezocht. Ik heb van een vriendin, die lesgeeft aan de universiteit van 
Amsterdam, geleerd hoe ik een wetenschappelijk artikel moet lezen. Ik wilde een artikel als 
een verhaal lezen, maar kwam er snel achter dat ik daar moeite mee had. Zij heeft mij met 
behulp van de zandloper structuur laten zien hoe een wetenschappelijk artikel is opgebouwd 
en hoe ik het moet lezen. Als tip gaf zij mij dat ik moest proberen het artikel in een zin te 
beschrijven om het zo tot een kort en bondig geheel te krijgen. Een andere tip van haar was 
om eens goed naar de referenties van een artikel te kijken en eventueel ook nog die 
artikelen te gebruiken. Hierdoor heb ik uiteindelijk meer artikelen gelezen dan ik van te 
voren van plan was. 
Ik wilde data verzamelen door de poli’s van 2019 langs te gaan en zo te kijken welke 
patiënten er een CRT-D van Medtronic hadden. Ik wilde beginnen op 1 januari 2019 en zo 
het hele jaar doorlopen. Het bleek echter dat ons systeem dit niet toelaat. Hierdoor moest ik 
op een andere manier aan mijn patiënten komen. Doordat ons ziekenhuis sinds een paar 
jaar met EPIC werkt is het niet mogelijk om makkelijk te bepalen welke patiënten drager zijn 
van een CRT-D van Medtronic of Biotronik. Ik moest op een andere manier aan mijn 
patiënten komen. Voor de patiënten met een Biotronik kon ik eenvoudig Home Monitoring 
raadplagen, omdat alle patiënten met een ICD/CRTD van Biotronik Home Monitoring 
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hebben. Voor de patiënten van Medtronic die ook Home Monitoring hebben kon ik deze 
truc ook toepassen, maar kwam ik nog veel patiënten te kort. Uiteindelijk heb ik gekeken tot 
hoever ik terug kon kijken in het systeem en ben daar begonnen met het verzamelen van de 
patiënten. Dit heeft extra tijd gekost. 
Ik had bedacht om de data in Excel te verwerken. Vanuit de lokale toetsing is bepaald dat de 
data in REDCap geregistreerd moet worden. Het heeft tijd gekost om te leren hoe dit 
programma werkt en om de juiste variabelen te vinden voor mijn onderzoek. Hiervoor heb ik 
hulp gevraagd bij de promovendi die naast ons kantoor werken. Ik heb enkele keren 
opnieuw moeten beginnen met het verzamelen van data. Ik had niet de juiste variabelen 
aangemaakt en kwam daar tijdens het verzamelen van de data achter. Na een paar keer 
opnieuw begonnen te zijn, is het gelukt om de data te verwerken in REDCap. Het voordeel 
hiervan is geweest dat de data gemakkelijk ingevoerd en verwerkt kon worden in een data-
analyse systeem.  
Tijdens het verzamelen van de data kwam ik erachter dat het OptiVol alarm bij veel 
patiënten uitstond. Dat vond ik vervelend omdat ik verwacht had dat het bij veel meer 
patiënten aan zou staan. Om iets te zeggen over OptiVol, heb ik na overleg met mijn 
werkbegeleider, besloten om ook naar OptiVol events te kijken. Hierdoor heb ik opnieuw 
moeten beginnen met het verzamelen van data.  
Om de data te laten analyseren door een programma heb ik de epidemioloog van ons 
ziekenhuis om hulp gevraagd. Leuk is dat de epidemioloog ook op de hartfalenpoli werkt en 
bekend was met OptiVol. Het was fijn dat de epidemioloog mijn kon helpen, omdat het 
anders veel tijd gekost zou hebben om het programma zo te bouwen dat er ook de juiste 
getallen uit zouden komen. 
Ik heb tijdens mijn afstudeeropdracht regelmatig aan een cardioloog, die regelmatig reviews 
doet, feedback gevraagd. Vaak was ik al op de goede weg en moest ik een beetje bijgestuurd 
worden. De spelling heb ik laten controleren door een goede vriendin die de Nederlandse 
taal goed beheerst. Hiervan kreeg ik als feedback dat er weinig schrijf-en spelfouten waren. 
 
Als ik terugkijk op de afstudeeropdracht, zou ik de volgende keer bij het doen van 
onderzoek, beter over de variabelen willen nadenken. Het heeft veel tijd gekost om steeds 
opnieuw te beginnen met het verzamelen van data.  
Als ik terugkijk op het proces ben ik erg tevreden. Door steeds de juiste mensen te vragen 
voor de problemen waar ik tegenaan liep ben ik steeds verder gekomen. Ik vond het niet 
moeilijk om de juiste mensen te vinden, aangezien deze bijna allemaal op dezelfde vleugel 
werken als onze afdeling. 
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b. Persoonlijke reflectie  

De volgende domeincompetenties Van de HBO Hartfunctielaborant uit 2011 heb ik tijdens 
de afstuuropdracht verworven: 

 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 

 Kan zichzelf in relatie tot het opdoen van beroepservaringen (nationaal en 

internationaal) en de eigen loopbaanontwikkeling managen met het oog op de 

ontwikkeling als persoon en beroepsbeoefenaar.  

 Kan vanuit een actief lerende houding trends en ontwikkelingen in het vakgebied 

(nationaal en internationaal) en de beroepsuitoefening vertalen naar de eigen 

beroepsuitoefening.  

 Kan binnen een inter-/multidisciplinair team organisatorische, inhoudelijke en 

methodische aspecten van de beroepsuitoefening evalueren.  

 Kan door middel van toetsing en reflectie het eigen methodisch handelen evalueren  

 Kan in situaties waarin van intercollegiale toetsing sprake is, vanuit een kritisch- 

reflectieve houding gegeven en ontvangen kritiek/argumenten waar nodig vertalen 

in haalbare en realistische verbeteractiviteiten. 

 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.  

Ik vind het leuk om te onderzoeken. Ik vind het leuk om iets uit te pluizen en om mij te 
verdiepen in een onderwerp. Ik merk dat mijn beroepshouding is veranderd tijdens het doen 
van de afstudeeropdracht. Ik zie mij nu als onderzoeker. Natuurlijk is het doen van 
onderzoek veel uitgebreider, maar ik zie het doen van poli als kleine onderzoekjes. De 
systematiek blijft hetzelfde. Een patiënt meldt zich met een probleem. Ik stel een hypothese. 
Ik verzamel gegevens met de instrumenten die ik tot mijn beschikking heb om mijn 
hypothese te bewijzen en ik kom met advies. 
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Ik vond het leuk om te zien wat er allemaal bij een onderzoek komt kijken. Ik zie mijn 
afstudeeropdracht als een proces waarin ik elke stap genomen heb. Soms heb ik een stap op 
de plaats moeten maken, soms heb ik heel snel een stap kunnen zetten. Ik vind het leuk om 
met anderen over mijn afstudeeropdracht te praten en te discussiëren over wat ik heb 
gevonden en naar de mening van een ander te vragen. Ik kan zeggen dat ik het doen van 
onderzoek niet erg vind. Ik begrijp dat het een proces is wat veel tijd kost en waarin je soms 
geduld moet hebben.  

Ik vind het leuk om de kennis die ik heb opgedaan over te dragen op anderen. Ik ben na het 
schrijven van de conceptversie regelmatig door medeleerlingen gevraagd om te helpen bij 
het schrijven van de eindopdracht. De tips die ik de medeleerlingen meegeef zijn: 

 Maak gebruik van het zandlopermodel wanneer je een wetenschappelijk artikel gaat 

lezen. Het zandlopermodel geeft structuur en helpt ook bij het schrijven van de 

eindopdracht. 

 Maak gebruik van de kennis van de mensen om je heen. Op de vleugel waar wij 

werken zijn veel collega’s met wetenschappelijk onderzoek bezig. Zij weten welke 

paden je moet bewandelen en hebben veel kennis van programma’s als REDCap en 

SPSS. Mijn ervaring is dat deze collega’s het leuk vinden om je te helpen en met je 

mee te denken.   

Met mijn afstudeeropdracht heb ik aangetoond dat ik het gewenste hbo-niveau bezit. 
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Bijlage 
 
Bijlage 1 
 

Ziekenhuis Optivol alarm 
aan of uit? 

Beleid 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes Uit  

Bernhoven Uden Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Deventer Ziekenhuis Uit   

Diakonessenhuis Utrecht Aan  Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Gelre Apeldoorn Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Groene Hart Ziekenhuis Uit  

Bronovo Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Maxima Medisch Centrum 
Veldhoven 

Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Ommelander Ziekenhuis Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Reinier de Graaff Groep Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Slingeland Ziekenhuis Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Tergooi Uit  

Treat Zorggroep Emmen Uit  

Ziekenhuis Geldersche Vallei Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Zuyderland Medisch Centrum Aan Klachten uitvragen, cardioloog naar de longen 
laten luisteren. Bij geen klachten expectatief beleid 

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Aan Klachten uitvragen, bij geen klachten expectatief 
beleid 

Tabel 5 Overzicht van Optivol gebruik in andere ziekenhuizen 
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Bijlage 2 
 

 
  



 34 

 
  



 35 

 


