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Voorwoord 

 

 

 

Voor u ligt de scriptie 'MRI en CIED'. Het onderzoek voor deze scriptie naar het veilig 
uitvoeren van een MRI bij patiënten met een CIED is uitgevoerd bij drie ziekenhuizen in 
Nederland. Daarnaast is er literatuuronderzoek uitgevoerd en onderzoek gedaan in het 
eigen ziekenhuis: de Noordwest Ziekenhuisgroep. Deze scriptie is geschreven in het kader 
van mijn afstuderen aan de opleiding hartfunctielaborant met als uitstroomvariant cardio-
implantaten en elektrofysiologisch onderzoek aan de Leidse Onderwijsinstellingen. Van juni 
2019 tot april 2020 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van deze 
scriptie. 
 
Met behulp van mijn afstudeerbegeleider, dr. Tjeerd Germans, heb ik de onderzoeksvraag 
kunnen beantwoorden. Tijdens dit onderzoek ben ik vanuit de opleiding begeleid door mevr. 
Marijke Haas Jimoh Ankanbi. Van haar heb ik veel waardevolle adviezen gehad die hebben 
meegeholpen deze scriptie naar een hoger niveau te brengen. Mijn dank gaat dan ook zeker 
uit naar deze twee personen. 
 
Tot slot wil ik graag mijn werkbegeleiders, Wouter Hofland en Rik Jansen, bedanken. Zij 
hebben mij waar nodig geholpen tijdens dit proces. Ook wil ik alle respondenten bedanken 
die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Dankzij de input van de respondenten zijn er 
nieuwe inzichten voortgekomen. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Gene Burgemeestre 
 

 
 
Heerhugowaard, 20 april 2020 
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1. Inleiding 

 

 

1.1 Aanleiding  

Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep is er een grote vraag naar MRI-onderzoeken bij patiënten 

met een Cardiac implantible electronic device (vanaf nu: CIED) waaronder de pacemakers, 

inwendige cardioverter defibrillatoren (ICD’s) en cardiac resynchronisation therapie 

pacemakers en ICD’s (CRT-P en CRT-D). Patiënten met een CIED gaan onder begeleiding 

van een hartstimulatiespecialist voor een MRI-onderzoek vanwege mogelijke complicaties 

ten gevolge van dit onderzoek. Er is een geleidelijke toename te zien in het aantal MRI-

onderzoeken waar onze hartstimulatiespecialisten bij aanwezig moeten zijn (zie grafiek 1 en 

2).  

 

De prevalentie van het inplanteren van een CIED in recente jaren neemt toe. Dit komt door 

het uitbreiden van implantatie indicaties en een langere levensverwachting. 

 

Ook MRI wordt in toenemende mate ingezet. Er zijn diverse studies die hebben aangetoond 

dat toegang tot MRI de klinische uitkomst verbeterd voor de patiënt. Dit komt omdat er 

gedetailleerde afbeeldingen kunnen worden gemaakt, en de mogelijkheid tot in vivo 

weefselkarakterisering. Door deze combinatie van eigenschappen is de MRI waardevol. De 

MRI wordt ingezet voor onder andere evaluatie van tumoren, musculoskeletale afwijkingen, 

afwijkingen in het centrale zenuwstelsel en afwijkingen in het abdomen. Veel van deze 

afwijkingen komen voor bij de oudere populatie.  

 

In dezelfde populatie waar MRI vaak wordt ingezet, worden ook de meeste pacemakers en 

ICD’s geïmplanteerd. Het aantal implantaties loopt parallel aan het groeiende aantal MRI’s. 

Ruim 75% van alle eerste pacemakerimplantaties vindt plaats bij patiënten in de 

leeftijdscategorie 60-90 jaar (Marco & Cornelis, 2018). 

In vroegere richtlijnen was een MRI gecontra-indiceerd bij patiënten met een CIED. 

Inmiddels zijn er MRI-conditionele CIED’s en worden veel devices retrospectief MRI 

conditioneel verklaard. Dit is van groot belang aangezien patiënten met een pacemaker of 

ICD vaak belangrijke co-morbiditeit bezitten. Schattingen laten zien dat 75% van deze 

patiënten ooit een indicatie voor een MRI-onderzoek krijgt, zoals door NVVC beschreven in 

de leidraad MRI (Kalin, 2005; Levine, 2007, in: NVVC 2017). 

Een MRI-onderzoek bij een patiënt met een CIED is niet zonder risico. Een MRI kan 

namelijk ongewenste effecten geven: het is immers een sterke magneet. MRI is een 

beeldvormende techniek die in sommige gevallen onmisbaar is voor het stellen van de juiste 

diagnose. Mogelijke afwijkingen die kunnen ontstaan door een MRI-onderzoek zijn 

beschreven in de NVVC-richtlijnen, waarbij gekeken is naar de onderzoeken van Kanal, 

Barcovich en Bell (2013): 

- tijdelijk asynchroon stimuleren 

- inhibitie van output 

- inhibitie van anti tachycardie therapie 

- opwarmen van de geleider 

- weefselverbranding door opwarming van de distale elektrode  
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- verandering in de fabrieksinstellingen of verandering naar veiligheidsmodus 

- vroegtijdige batterij depletie 

Vanwege deze risico’s is er in het NWZ altijd een hartstimulatiespecialist aanwezig bij een 

MRI-scan terwijl dat niet in alle centra het geval is. Ook de Amerikaanse richtlijnen vereisen 

niet de aanwezigheid van een hartstimulatiespecialist.  

Er zijn inmiddels veel publicaties verschenen waarbij grote groepen patiënten voor MRI zijn 

geweest met niet-conditionele MRI devices of leads. Dit betreft zowel pacemaker- als ICD-

patiënten. Deze wetenschappelijke publicaties laten slechts in enkele gevallen 

veranderingen zien na MRI. De stichting ICD-dragers Nederland (STIN 2012) is 

geraadpleegd om te kijken welke veranderingen in de praktijk gevonden worden. De 

veranderingen die in de praktijk zijn gevonden, zijn: verandering van programmering naar de 

fabrieksinstelling of veiligheidsmodus, vermindering van het batterijvoltage, oversensing van 

storing en tijdelijke verhoging van de hoeveelheid energie die nodig is om het hart te 

stimuleren. Geen enkele patiënt heeft hiervan nadelige effecten op de lange termijn 

ondervonden (STIN 2012). Door deze studies is het nu de vraag of het wel noodzakelijk is 

om altijd een hartstimulatiespecialist aanwezig te hebben bij een MRI-onderzoek bij een 

patiënt met een CIED. Vanuit de Noordwest Ziekenhuisgroep is er vraag om te onderzoeken 

hoe we veilig een MRI kunnen doen bij CIED-dragers zonder dat daar altijd een 

hartstimulatiespecialist bij aanwezig is.  

1.1.1 Doelgroep 

Het probleem is landelijk relevant. Binnen de beroepsgroep VITHAS(Beroepsvereniging van 

invasief technische hartstimulatiespecialisten) is MRI-onderzoek bij CIED-dragers een 

actueel onderwerp. De VITHAS heeft aangegeven interesse te hebben in de uitkomst van dit 

onderzoek. De ziekenhuizen in Nederland hebben wisselend beleid met betrekking tot het 

aanwezig zijn van een hartstimulatiespecialist tijdens MRI.  

 

Wie zijn er betrokken? 

• Hartstimulatiespecialisten: zijn betrokken rondom het MRI-onderzoek. Zowel voor de 

hartstimulatiespecialisten binnen het ziekenhuis als buiten het ziekenhuis; 

• Cardiologen: dragen eindverantwoordelijkheid, overleg vindt plaats indien we niet 

zeker zijn of een patiënt voor MRI mag. 

• Röntgenafdeling: in samenwerking met de administratief medewerkers röntgen 

plannen we de MRI in. Tijdens de MRI werken we samen met de röntgenlaboranten. 

  

Dit onderzoek zal verder invloed hebben op de organisatie van de Noordwest 

Ziekenhuisgroep. Afhankelijk van de resultaten kunnen er logistieke aanpassingen en 

veranderingen in de richtlijnen plaatsvinden. Dit zal voornamelijk tussen de röntgenafdeling 

en de cardiologie-afdeling zijn. 
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Grafiek 1: Aantal MRI-onderzoeken NWZ per maand.  

 

 
Grafiek 2: Gemiddelde aantal MRI’s per maand per jaar. 

 

1.2 Probleemformulering 
 

Probleemstelling 

Er is een toenemende hoeveelheid aan MRI-onderzoeken waarbij onze 

hartstimulatiespecialisten aanwezig zijn. Het logistiek invullen van alle aanvragen zorgt soms 

voor moeilijkheden. Een MRI-onderzoek is namelijk een tijdinnemend proces waarbij alle 

andere werkzaamheden stil komen te liggen. Verder blijkt uit de uitgebreide studies die er 
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zijn geweest dat er weinig adverse events voorkomen. Om te voorkomen dat we onnodig bij 

elk MRI-onderzoek aanwezig zijn is dit onderzoek voortgekomen.  

 

Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om een risico-inschatting te maken in welke situaties we 

patiënten met een CIED op veilige wijze een MRI kunnen laten doorstaan, zonder de 

aanwezigheid van een hartstimulatiespecialist. Aan de hand van dit onderzoek kan er een 

advies gegeven worden bij welke patiënten er wel een hartsimulatiespecialist aanwezig moet 

zijn.  

 

Vraagstelling 

Vanuit de probleemstelling is de volgende hoofdvraag voortgekomen: 

 

Hoofdvraag 

In welke situaties kunnen we patiënten met een CIED op veilige wijze een MRI-onderzoek 

laten doorstaan zonder dat daar een hartstimulatiespecialist bij aanwezig is?  

 

Deelvragen 

De volgende deelvragen zijn geformuleerd om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden: 

 

1. Welke ongewenste effecten (adverse events) zijn theoretisch te verwachten als gevolg 

van de plaatsing van een CIED in een MRI-omgeving?  

2. Wat zijn (inter)nationale aanbevelingen om events te voorkomen? 

3. Als deze aanbevelingen gevolgd worden, welke en in welke hoeveelheid worden events in 

de literatuur dan vermeld? En met welke gevolgen? 

4. Wat is het beleid van de ziekenhuizen betreffende MRI bij CIED-patiënten voor het al dan 

niet aanwezig zijn van een hartstimulatiespecialist?  

5. Hoe vaak hebben de Noordwest Ziekenhuisgroep en drie andere ziekenhuizen in 

Nederland adverse events gehad? Welk type adverse events hebben plaats gevonden met 

welke gevolgen hebben deze events gehad voor de patiënt?  

 

 

1.3 Aanpak 

De rest van de rapportage is opgedeeld in een aantal hoofdstukken. In de onderstaande 

leeswijzer zal kort de opzet beschreven worden. 

 

Onderzoeksontwerp 

In het onderzoeksontwerp staat beschreven hoe het onderzoek is opgezet. Hierin zal het 

onderzoeksmodel uiteengezet worden welke antwoord zal geven op de hoofdvraag. Per 

deelvraag is beschreven welke onderzoeksmethode er gebruikt is om antwoord te geven op 

de deelvraag.  

Theorie 

In het hoofdstuk theorie zal antwoord gegeven worden op een aantal gestelde deelvragen. 

In dit hoofdstuk zal worden beschreven wat voor invloed MRI heeft op CIED's. Ook 

(inter)nationale aanbevelingen zullen worden beschreven. 
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Empirie 

In het hoofdstuk empirie zijn de onderzoeksresultaten beschreven van het 

praktijkonderzoek. Verkregen gegevens uit andere ziekenhuizen en uit het retrospectieve 

onderzoek uit eigen data.  

Conclusies en aanbevelingen 

De conclusies en aanbevelingen komen voort nadat de resultaten zijn geanalyseerd. Deze 

komen voort uit de theorie en empirie.  

Bijlage 

In de bijlage zijn de reflectie en literatuurlijst terug te vinden 

 

2. Onderzoeksontwerp 

In het onderzoeksontwerp wordt nader uitgewerkt hoe het onderzoek vormgegeven wordt.  

 

2.1 Onderzoeksmodel 

 

Door middel van het onderstaande onderzoeksmodel zal antwoord worden gegeven op de 

hoofdvraag: In welke situaties kunnen we patiënten met een CIED op veilige wijze een MRI-

onderzoek laten doorstaan zonder dat daar een hartstimulatiespecialist bij aanwezig is?  
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Onderzoeksmodel 

 

 

Literatuurstudie 

Voor de literatuurstudie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: PubMed, Cochrane, 

Cinahl, Google Scholar en EMBASE. Het overzicht van relevante literatuur is terug te vinden 

in de literatuurlijst. (Inter-)nationale richtlijnen zullen worden geraadpleegd.  

 

Praktijkonderzoek 

Voor het praktijkonderzoek is er retrospectief onderzoek gedaan. Er is gekeken naar data 

van 2016 tot 2019 in de Noordwest Ziekenhuisgroep. Verder zijn er enquêtes afgenomen bij 

drie andere ziekenhuizen en onder collega’s. Gezien de omvang van dit onderzoek (372 

patiënten) en het tijdsbestek is er gekozen om geen steekproefbepaling te doen.  

 

2.2 Technisch ontwerp 
 

Onderzoeksmethode per deelvraag 

1. Welke adverse events zijn theoretisch te verwachten als gevolg van plaatsen van een 

device in een MRI-omgeving?  

Literatuurstudie 

Praktijkonderzoek 

Methode Resultaat 

Wetenschappelijke 
literatuur 

Huidige situatie 

Wet- en regelgeving 

Theorie 

Retrospectief onderzoek 
gegevens NWZ 

Enquêtes drie ziekenhuizen 

Empirie 

Conclusies 
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Deze deelvraag zal beantwoord worden door middel van literatuuronderzoek. Er zal gezocht 

worden op CIED AND pacemaker AND ICD AND CRT AND adverse events AND safety. 

Daarnaast zal relevante literatuur geraadpleegd worden zoals Clinical Cardiac Pacing, 

Defibrillation and Resynchronization Therapy.  

 

2. Wat zijn (inter)nationale aanbevelingen om events te voorkomen? 

Om antwoord te geven op deze deelvraag zullen (inter)nationale richtlijnen worden 

geraadpleegd. Er zal beschreven worden welke aanbevelingen er zijn om events te 

voorkomen. Er zal onder andere gekeken worden naar de richtlijn van het NVVC 

(Nederlandse vereniging voor cardiologie). Vanuit het NVVC komen richtlijnen voort bij de 

behandeling van patiënten waaronder CIED’s en MRI. Internationale richtlijnen zullen verder 

geraadpleegd worden. 

 

3. Als deze aanbevelingen gevolgd worden, hoeveel events worden in de literatuur dan 

vermeld? 

Door deze vraag te beantwoorden, kan er een risico-inschatting gemaakt worden. Er zal 

onderscheid gemaakt worden tussen pacemaker, ICD en CRT dragers. Door weer specifiek 

te kijken naar welk device de patiënt heeft kan er weer onderscheid gemaakt worden tussen 

laag of hoog risico afhankelijk van het device.  

 

4. Wat is het beleid van de ziekenhuizen betreffende MRI bij CIED-patiënten voor het al dan 

niet aanwezig zijn van een hartstimulatiespecialist?  

Door middel van het afnemen van een enquête zal er gekeken worden hoe drie andere 

ziekenhuizen het MRI onderzoek uitvoeren. Daarbij zal onder andere gekeken worden wie er 

aanwezig zijn bij het onderzoek. Of er te allen tijde een hartstimulatiespecialist bij aanwezig 

is, of gaat dit afhankelijk van indicatie of device. Hoe wij het onderzoek doen zal worden 

beschreven en vergeleken met drie andere ziekenhuizen.  

 

Vragen enquête: 

1. Is er een gestandaardiseerd protocol voor CIED-dragers die voor MRI onderzoek 

gaan in uw ziekenhuis? 

Antwoorden: Ja / Nee 

2. Is er in dit protocol beschreven wie de hemodynamische bewaking doet? 

Antwoorden: Ja / Nee 

3. Wie bewaakt de patiënt en wie zijn er aanwezig tijdens het MRI-onderzoek? 

Antwoord: zelf in te vullen 

4. Is dit indicatie afhankelijk? Zo ja, bij welke indicatie is dit afhankelijk? 

Antwoord: zelf in te vullen 

5. Is dit CIED-type afhankelijk? Zo ja bij welk type CIED? 

Antwoord: zelf in te vullen 

6. Zijn er exclusie criteria waarbij een patiënt met een CIED niet voor MRI mag? 

Antwoord: zelf in te vullen 

7. Zijn er adverse events geweest in uw ziekenhuis?  

Antwoord: ja / nee 

8. Indien deze er zijn geweest kunt u omschrijven wat voor soort adverse events dit zijn 

geweest?: 

9. Hoe vaak is er een adverse event geweest in uw ziekenhuis? 

Antwoord: zelf in vullen 
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5. Hoe vaak hebben de Noordwest Ziekenhuisgroep en drie andere ziekenhuizen in 

Nederland events gehad? Wat voor gevolgen hebben deze events gehad voor de patiënt? 

 

Om antwoord te geven op deze deelvraag wordt retrospectief onderzoek gedaan op data. In 

het NWZ zijn vanaf 2017 alle MRI-onderzoeken bijgehouden. De volgende informatie wordt 

verzameld van juni 2019 tot december 2019: 

- Alle adverse events. Indien deze er zijn, welke gevolgen deze adverse events hebben 

gehad op de patiënt. 

- Daarnaast zal gekeken worden of de patiëntkarakteristieken van de Noordwest 

Ziekenhuisgroep overeenkomen met de literatuur, om na te gaan of de populatie 

overeenkomt met de populatie die in de literatuur beschreven is. De retrospectieve data die 

wordt verzameld, zal worden verwerkt in een tabel met patiëntkarakteristieken waarbij de 

karakteristieken worden uitgewerkt zoals in de literatuur is beschreven.  

- Er zal een digitale enquête worden verstuurd naar drie ziekenhuizen. Door middel van een 

korte enquête zal snel in kaart worden gebracht of er events zijn geweest in relevante 

centra. Er is gekozen voor een enquête om eenvoudig een overzicht te krijgen in de cijfers 

van verschillende ziekenhuizen. Er zal gebruikgemaakt worden van meerkeuzevragen en 

open vragen. Het voordeel van gesloten vragen is dat er een feitelijk en eenduidig antwoord 

uit voortkomt. Voor dit onderzoek zijn de cijfers uit andere ziekenhuizen belangrijk. Toch 

zullen er ook open vragen worden gesteld. Wanneer grote groepen respondenten worden 

ondervraagd is dit een tijdrovend proces om te verwerken. Gezien het kleine aantal 

respondenten zullen er ook deels open vragen worden gesteld. Het voordeel van open 

vragen is dat er informatie naar voren kan komen die bij het stellen van gesloten vragen 

achterwege blijft. Daarvoor zullen er collega technici worden benaderd in de volgende 

ziekenhuizen: UMC (locatie AMC en VUMC), St. Anna ziekenhuis en de Isala klinieken. 

Deze drie ziekenhuizen, respectievelijk een groot academisch centrum (UMC locatie AMC 

en VUMC), een groot perifeer ziekenhuis (Isala klinieken) en een klein perifeer ziekenhuis 

(St. Anna ziekenhuis), zijn een goede, homogene weerspiegeling van de patiëntengroep.   
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3. Theorie 
 

1. Welke adverse events zijn theoretisch te verwachten als gevolg van plaatsen van 

een device in een MRI-omgeving? 

 

Een MRI kan ongewenste effecten geven: het is immers een sterke magneet. De 

ongewenste effecten zijn onder te verdelen in draad gerelateerde effecten, batterij 

schommelingen en veranderingen in de instellingen van de CIED. Mogelijke afwijkingen die 

kunnen ontstaan door een MRI-onderzoek volgens Kanal, Barcovich & Bell 2013 zijn: 

■ Tijdelijk asynchroon stimuleren 

Dit heeft als gevolg dat er geen normale (synchrone) activatie is van het hart. Normaliter 

zullen de hart boezems bijdragen aan de vulling van de hart kamers waarna de hart kamers 

het bloed doorpompen naar de rest van het lichaam. Door asynchroon stimuleren zal de 

pacemaker(functie) op een vast interval een impuls afgeven om het hart te activeren 

ongeacht of het hart zelf nog activatie heeft. Voor patiënten met hartfalen met een 

verminderde ventrikel functie kan dit als vervelend worden ervaren. De hartboezems dragen 

immers niet meer altijd effectief bij het vullen van de hart kamers. Met als gevolg dat er een 

afname is van 20%-25% vulling en minder aanbod aan het lichaam (een verlaagde cardiac 

output). Patiënten kunnen hierbij kortademigheidsklachten krijgen, hartkloppingen en in 

theorie hartritmestoornissen. Hartritmestoornissen kunnen ontstaan door competitie van de 

pacemaker en het eigen hartritme. Dit is het R op T fenomeen bij patiënten met een snel 

eigen hartritme.  

■ Inhibitie van output 

De pacemaker geeft geen impuls af om het hart te activeren. Wanneer de patiënt geen 

eigen ritme heeft kan dit ervoor zorgen dat er een hartstilstand (asystolie) volgt. Als dit lang 

genoeg aanhoudt kan dit ervoor zorgen dat de patiënt gereanimeerd moet worden.  

■ Inhibitie van anti tachycardie therapie 

De ICD functie geeft in dit geval geen behandeling af om een ritmestoornis te behandelen. 

Kamer ritmestoornissen kunnen behandeld worden door middel van anti tachycardie 

therapie. De ICD geeft snelle pulsjes af om de ritme stoornis te doorbreken. Veel kamer 

ritmestoornissen doven hierdoor uit. 

■ Rapid cardiac pacing 

Door het zogenaamde antenne effect kan het magnetische en radiofrequente veld 

elektromagnetisch gekoppeld worden met de pacemaker draden en elektrische impulsen 

afgeven. Als deze snel genoeg worden afgegeven kan dit levensgevaarlijke arritmieën 

veroorzaken door snelle pacing. Dit is gedemonstreerd door Erlebacher et al., die 

pacemakersnelheden liet zien van 800 pace pulses per minuut. Dit is in een studie met 

varkens later gereproduceerd. 

■ Opwarmen van de geleider 

■ Weefselverbranding door opwarming van de distale elektrode 

In theorie kan er myocardweefsel beschadigd raken door het opwarmen van de geleider 

welke contact maakt met het myocardweefsel. Het gevolg van myocardweefsel schade kan 

zijn; wisselingen in de pacing threshold met loss of capture, re entry arritmieën induceren en 

myocardiale perforatie. 

■ Verandering in de fabrieksinstellingen of verandering naar veiligheidsmodus 

Een POR is een specifieke reprogrammering van de CIED. De CIED gaat dan terug naar 

zijn fabrieksinstellingen wanneer het batterij voltage op een kritiek punt komt of als er 
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schade wordt waargenomen aan de circuits. 

■ Vroegtijdige batterij depletie 

Batterij depletie is een laag risico adverse event. De meeste studies laten tijdelijke 

veranderingen zien in de batterij duur voor en na MRI-onderzoek. In een grote studie de 

MagnaSafe registry lieten slechts 4,2% persisterende veranderingen zien, drie tot zes 

maanden na follow up.  

2. Wat zijn (inter)nationale aanbevelingen om events te voorkomen? 

 

Nationale aanbevelingen 

In de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Cardiologen (NVVC) zijn een aantal 

aanbevelingen. Deze aanbevelingen staan in ‘Leidraad Magnetic Resonance Imaging - Bij 

patiënten met pacemakers, defibrillatoren en implanteerbare looprecorders’ opgesteld 9 

augustus 2017. Het is aanbevolen om in ieder ziekenhuis een lokaal “MRI en CIED-

patiënten protocol’ te hebben met daarin afspraken tussen de radiologen en de cardiologen. 

Aanbevolen wordt om vooraf contact te hebben met de hartstimulatiespecialist. Er zijn een 

aantal exclusie criteria beschreven wanneer een patiënt niet voor MRI mag. Patiënten die 

leads hebben die korter dan zes weken zijn geïmplanteerd, patiënten die epicardiale leads of 

afgedopte leads hebben, zijn gecontra-indiceerd. Bij patiënten waarbij de lead korter dan zes 

weken is geïmplanteerd, is er risico op dislocatie. Epicardiale leads of afgedopte leads 

geven hogere kans op verhitting.  

 

Bij pacemaker afhankelijke patiënten die een thorax MRI moeten ondergaan is het 

aanbevolen om eerst te zoeken naar alternatieve beeldvormende diagnostiek. Vooraf aan 

de MRI is het belangrijk om de pacemaker functie bij pacemaker afhankelijke patiënten te 

programmeren naar een asynchrone modus (VOO of DOO) om inhibitie door Elektro 

magnetische interferentie (EMI) te voorkomen. Bij niet pacemaker afhankelijke patiënten 

programmeer het device VVI of DDI om onterechte tracking van EMI te voorkomen. 

Deactiveer andere pacingfuncties zoals magneetmodus, rate-respons, noise mode, mode 

switch, PVC-response. Bij ICD-patiënten deactiveer de therapie om onterechte shocks te 

voorkomen. Na de MRI is het aanbevolen om de CIED te controleren en te 

herprogrammeren.  

 

Internationale aanbevelingen 

Vanuit de Heart Rhytm Society komen een aantal aanbevelingen voort. Deze komen 

grotendeels overeen met de nationale richtlijnen die wij hanteren. Het is aanbevolen om 

bevoegd personeel beschikbaar te hebben volgens het protocol van het betreffende 

ziekenhuis (Indik JH et al., 2017). In dit protocol moet gedefinieerd worden hoe dit personeel 

bereikbaar is voor de scan. Het is in het algemeen niet noodzakelijk om dit personeel 

aanwezig te hebben tijdens de scan zelf.  

 

De nationale en internationale aanbevelingen komen wat betreft inclusie en exclusiecriteria 

overeen. Beide richtlijnen schrijven dat het belangrijk is om goede afspraken te maken 

tussen de verschillende specialismen. Het verschilt per instelling door wie de patiënt 

bewaakt wordt.   

  

Tijdens het MRI-onderzoek is het aanbevolen om de patiënt te monitoren om adverse events 

te voorkomen. Daarbij is het aanbevolen om een twee weg communicatie system te hebben 
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tussen de patiënt en de operateur, en om gebruik te maken van pulse oximetry en ECG-

monitoring. Dit is een sterke aanbeveling. Na de MRI is het aanbevolen om de CIED te laten 

doormeten door geschoold personeel om te evalueren of er afwijkingen zijn. Het is 

aanbevolen om de CIED weer terug te programmeren zoals de CIED voor de MRI stond. 

 

MRI-scan is gecontra-indiceerd in de volgende gevallen: onbetrouwbare draden of 

gefractureerde draden, dit betreft zowel pacing- als ICD-draden. Patiënten met verlaten 

epicardiale pace of ICD-draden, patiënten met draad extenders, adapters of afgeknipte 

draden zijn gecontra-indiceerd.  

 

In de richtlijn is het aanbevolen om niet-compatibele MRI CIED’s alleen in hoog 

expertisecentra te laten gaan voor MRI. Deze centra moeten goede protocollen hebben met 

betrekking tot monitoring en een nauwe samenwerking hebben met de CIED-kliniek en de 

afdeling radiologie. Dit is een sterke aanbeveling. 

 

3. Als deze aanbevelingen gevolgd worden, hoeveel events worden in de literatuur 

dan vermeld? 

 

In de jaren 90 zijn de eerste klinische studies gestart van niet-MRI conditionele devices. De 

veldsterkte van de MRI was lager (0.5 T) en patiënten gingen alleen voor niet-thoracale MRI 

onderzoeken. Ook pacemaker-afhankelijke patiënten werden geëxcludeerd. De eerste 

resultaten waren geruststellend. De meeste events betroffen reed-switch activation (magnet 

response) en minimale veranderingen in de geleiders (draden) en batterij voltage. Er waren 

geen grote complicaties zoals geïnduceerde arritmieën of onterechte pacing inhibitie.  

 

Onderzoekers in de jaren 2000 verrichten studies met grotere groepen patiënten. Daarbij 

werden ook thoracale MRI-onderzoeken gedaan met sterkere magnetische velden en CRT-

devices. De meest voorkomende complicaties die werden geobserveerd waren klinisch, niet-

significante draad (geleider) parameterveranderingen en batterijvoltage veranderingen, 

incidentele symptomen rond de implantatiewond (zoals vibratie), activatie van reed switches 

en zeldzaam POR's (Power on reset) zie onderstaande tabel.  
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Bron: Radiology (2018). PCT = pacing capture threshold, POR = power-on reset, VF = ventricular 

fibrillation, ICD = implantable cardioverter defibrillator, AF = atrial fibrillation. Bovenstaande tabel geeft 

de belangrijkste MRI en CIED studies weer, met complicaties. 

De MagnaSafe studie en de Nazarian cohort zijn de twee grootste studies naar MRI en niet-

MRI conditionele CIED's. Respectievelijk betreft dit 1500 MRI onderzoeken en 2103 MRI 

onderzoeken. De MagnaSafe toonde aan dat er weinig adverse events waren met geen 

doden, generator falen, draad falen, of loss of capture. De enige complicaties bij deze 

pacemaker cohort zijn enkele gevallen met minimale draad parameter veranderingen 

(tussen 0,8% en 16,4% afhankelijk van de parameter), spontaan terugkomende 

atriumfibrilleren en POR's. Bij de MagnaSafe studie zijn geen thoracale MRI-onderzoeken 

gedaan.  

Symptomen van trekken, opwarmen, vibratie, en palpitaties worden vermeld tijdens MRI-

onderzoek bij CIED patiënten. Weinig van deze symptomen komen overeen met klinische 

events. De MagnaSafe en Nazarian cohorts tezamen geven maar in vijf MRI-onderzoeken 
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gevallen aan van symptomen. Dit betreft 3603 MRI onderzoeken en in 0,1% van de 

gevallen. In één geval voelde een patiënt een trekkende sensatie geassocieerd met een 

POR van het device dus de MRI werd vroegtijdig afgebroken. Deze patiënt had een oude 

ICD uit 1999. Deze ICD's zijn meer gevoelig voor verplaatsing door de aanwezigheid van 

relatief meer ferromagnetisch materiaal. Het gros van de literatuur laat lage of geen 

symptomen zien tijdens MRI. 

Lage aantallen adverse events zijn gezien in de Nazarian et al. cohort waarbij ook 257 

thoracale MRI-onderzoeken werden verricht. Een MRI-onderzoek werd vroegtijdig beëindigd 

door onterechte inhibitie op elektromagnetische interferentie met als resultaat een tijdelijke 

bradycardie (traag hartritme). Dit had geen klinische gevolgen voor de patiënt. 

Reed switch activatie is een algemeen geaccepteerd feit bij devices die nog geen nieuwere 

magnetisch weerbare Hall sensoren hebben. Reed switch activatie zorgt ervoor dat een 

device gaat pacen op een voorgeprogrammeerde snelheid en het device zal geen 

therapieën afgeven in het geval van potentieel levensbedreigende ritmestoornissen. In de 

meeste protocollen is vastgelegd om magneet responds uit te programmeren, dit zorgt 

ervoor dat activatie van de reed switch geen effect heeft. 

In een recente, grote studie, Assessing the Risks Associated with MRI in Patiënts with a 

Pacemaker or Defibrillator, van Russo et al. (2017) is onderzoek gedaan naar complicaties 

bij pacemaker en ICD-patiënten en MRI. Er is data verzameld tussen april 2009 en april 

2014 in 19 centra. Het betreft in totaal 1000 pacemakers (818 patiënten) en 500 ICD's (428 

patiënten). De primary end points zijn weergegeven in onderstaande tabel met het aantal 

Events/Cases. Er is onderscheid gemaakt tussen de pacemaker en ICD groep. 

 

Conclusie uit dit onderzoek is dat geen enkele patiënt die vooraf was gescreend en 

geprogrammeerd volgens protocol, een device of lead failure had. Grote veranderingen in de 

instellingen waren zelden aanwezig en hebben geen adverse events opgeleverd. 
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In een andere recente grote studie van Saman Nazarian, M.D., Ph.D., Rozann Hansford 

(2017), is een prospectieve niet-gerandomiseerde studie gedaan onder 1509 patiënten die 

met een CIED voor MRI gingen. Er is gekeken of er adverse events zijn geweest. Van deze 

groep hebben 58% een pacemaker en 42% een ICD die niet MRI compatibel zijn. In totaal 

zijn er 2103 thoracale en niet-thoracale MRI-onderzoeken gedaan die klinisch noodzakelijk 

werden geacht. De pacing modus is vooraf naar asynchroon geprogrammeerd voor 

pacemaker afhankelijke patiënten, en naar 'demand mode' voor andere patiënten. Alle 

tachyarrhythmia-functies zijn vooraf uitgezet. 

In de studie is gekeken naar de veiligheid bij MRI-onderzoek 1.5 Tesla scanners bij 1509 

patiënten met een pacemaker of ICD-systeem, met daarbij gebruik makend van een 

protocol. In één geval was er een programmeerprobleem en dit resulteerde in het vervangen 

van het device. Deze patiënt had een pacemakerbatterij die bijna leeg was (nog een maand 

batterijduur). Dit device moest vervangen worden. Veranderingen in device parameters 

kwamen bijna niet voor, en geen enkele verandering resulteerde in nadelige effecten op 

lange termijn.  
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4. Empirie 
 

 

4.1 Onderzoeksgegevens 

 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksgegevens uitgewerkt. Er is retrospectief onderzoek 

gedaan naar de eigen patiëntenpopulatie en er is onderzoek gedaan naar de 

patiëntenpopulatie van drie andere ziekenhuizen. Daarvoor zijn collega 

hartstimulatiespecialisten benaderd in de volgende ziekenhuizen: UMC (locatie AMC 

en VUMC), St. Anna ziekenhuis en de Isala klinieken. Deze drie ziekenhuizen, 

respectievelijk een groot academisch centrum (UMC locatie AMC en VUMC), een groot 

perifeer ziekenhuis (Isala klinieken) en een klein perifeer ziekenhuis (St. Anna ziekenhuis), 

vormen een goede, homogene weerspiegeling van de patiëntengroep.   

Allereerst is de eigen patiëntpopulatie in kaart gebracht om te kijken of deze overeenkomt 

met de populatie die in de literatuur beschreven wordt. 

 

4.1.1 Patiënten karakteristieken populatie NWZ 

Om na te gaan of er daadwerkelijk volgens de richtlijnen is gewerkt en of de populatie 

overeenkomt met wat in de literatuur is beschreven, is hieronder weergegeven welke 

patiënten zijn geïncludeerd en welke patiënten zijn geëxcludeerd binnen de Noordwest 

Ziekenhuisgroep.  

Er zijn gegevens vanaf juli 2016 bijgehouden in het NWZ. Een aantal exclusiecriteria worden 

binnen het NWZ gehanteerd: 

- Patiënten met een geleider die korter dan 6 weken geleden is geplaatst 

- Abdominale of epicardiale geleiders 

- Afgedopte geleiders / verlaten 'abandoned' geleiders 

- Niet MRI conditionele LV lead(s) 

- Lead extenders 

Deze exclusiecriteria komen overeen met de nationale en internationale richtlijnen als 

beschreven in het hoofdstuk onderzoeksopzet en theorie. 

De patiëntkarakteristieken van de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn uitgewerkt in tabel 1. Het 

betreft 362 patiënten van wie gegevens zijn verzameld. De gegevens zijn verzameld aan de 

hand van onze database die we hebben bijgehouden sinds juli 2016. De 

patiëntkarakteristieken (zie bijlage III) die in de studie van Russo (2017) zijn beschreven, zijn 

vervolgens toegepast op de patiëntengroep van de Noordwest Ziekenhuisgroep. De 

patiëntkarakteristieken worden niet gebruikt om de patiënt te screenen voor het in- of 

excluderen voor het MRI-onderzoek. De uitkomsten van de patiëntkarakteristieken komen 

overeen met enkele grote studies die zijn uiteengezet in het hoofdstuk onderzoeksopzet en 

theorie. Er is één verschil: Robert Russo excludeerde ICD-patiënten die pacemaker 

afhankelijk zijn, terwijl deze groep wel geïncludeerd is in de Noordwest Ziekenhuisgroep. 
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Tabel 1 Patiëntkarakteristieken NWZ vooraf aan MRI  

Karakteristiek Pacemaker 

(N= 272) 

ICD 

(N= 100) 

Leeftijd patiënt --- jaar 74,32 ±10,57 68,60±10,58 

Vrouwelijk geslacht –- aantal/totaal aantal (%) 111/272 

(40%) 

31/100 (31,0%) 

Body-mass index† 26,43 27,29 

Coronary artery disease --- aantal/totaal aantal (%) 74/272 

(27,2%) 

46/100 (46%) 

Type 1 of type 2 diabetes mellitus --- aantal/totaal aantal (%) 57/272 

(20,9%) 

20/100 (20%) 

Mechanische hartklep --- aantal/totaal aantal (%) 17/272 

(6,25%) 

2/100 (2,0%) 

Anti arrhythmia therapie --- aantal (%)‡ 100/272 

(36,3%) 

65/100 (65%) 

Draden/geleiders --- aantal 520 180 

Pacemaker afhankelijk --- aantal/totaal aantal (%)∫ 97/272 

(35,6%) 

7/100¶ (7%) 

Tijd sinds generator implantatie --- jaar 3,88±3,20 2,76±3,20 

Tijd sinds plaatsen alle leads --- jaar 4,94±4,38 3,54±4,38 

Tijd sinds meest recente draad plaatsing --- jaar 4,86±4,38 3,54±4,38 

Duur van de MRI --- minuten 55±19,49 60±19,46 

Voorgaande MRI met een CIED --- aantal/totaal (%)|| 36/265 (13%) 26/100 (26%) 

MRI aantallen --- aantal/ totaal aantal (%)‡‡ 272 100 

   Brein 91 (33%) 36 (36%) 

   Cervicale 28 (10%) 13 (13%) 

   Lumbaal 69 (25%) 17 (17%) 

   Extremiteiten‡‡ 21 (7,7%) 6 (6%) 

   Abdomen or pelvis 51 (18,54%) 23 (23%) 

   Anders∫∫ 12 (4,4%) 2 (2%) 

* Plus-minus waarden zijn 'means' ±SD. Sommige patiënten hebben meer dan één MRI ondergaan. Noemers voor sommige 

variabelen zijn kleiner dan de totale hoeveelheid door het ontbreken van data die niet terug te vinden was. Means ±SD voor de 

volgende variabelen geven een kleiner variabel weer dan de totale variabele: BMI, DM, pacemaker afhankelijkheid.  

† De body-mass index is het gewicht in kilogram gedeeld door de lengte in vierkante meter (m2).  

‡ Antiarrhytmica therapie betreft het gebruik van Sotalol, Propafenone, Dronedarone, Flecainide, Amiodarone, Dofetilde, 

Metoprolol (NWZ). 

∫ Als er geen intrensiek ritme (eigen ritme) boven 30 bpm tevoorschijn komt of als de patiënt symptomatisch wordt bij een HR 

van 30 bpm (presyncope of licht in het hoofd), dan wordt de patiënt als pacing afhankelijk beschouwd. En het device wordt dan 

als asynchroon geprogrammeerd (DOO of VOO).  

¶ ICD patiënten die pacemaker afhankelijk zijn mogen in het NWZ wel voor MRI onderzoek. In de studies die bekeken zijn 

werden deze geexcludeerd. Bij twee pacemaker patiënten is de pacemaker afhankelijkheid niet te achterhalen. 

|| Deze categorie betreft gevallen waarbij een patiënt met een CIED eerder een MRI heeft gehad na CIED implantatie. Dit 

betreft ook patiënten die voor MRI zijn geweest met een CIED die nog niet in de data werden bijgehouden.  
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‡‡ MRI onderzoeken van de extremiteiten betreffen schouder, arm, elleboog, pols, hand, heup, knie, been, enkel en voet 

∫∫ Anders betreft locaties waarbij oor, neck, orbits en peripheral MRI. 

Er is één geval waarbij een patiënt met een exclusiecriterium toch voor MRI is geweest. Dit 

betreft een geval waarbij twee afgedopte leads in situ zijn uit het jaar 1984. Deze leads zijn 

afgedopt in het lichaam achtergelaten. Volgens het protocol worden deze patiënten 

normaliter geëxcludeerd (zie bijlage I). Geleiders die los achtergelaten zijn kunnen fungeren 

als een antenne hierdoor kan het weefsel in het hart opwarmen en er kunnen 

ritmestoornissen ontstaan tijdens de MRI. Er zijn enkele kleine onderzoeken geweest 

waarbij patiënten met verlaten geleiders toch voor MRI gingen. Zo beschrijft Padmanabhan 

(2017) dat er geen bewijs is voor myocardschade bij deze patiënten. In deze studie zijn bij 

40 patiënten een totaal van 44 MRI-onderzoeken gedaan. Het risico bij patiënten die voor 

MRI gaan met verlaten geleiders lijkt laag. Het belang van de MRI bij deze casus in de 

Noordwest Ziekenhuis was dermate groot dat deze patiënt toch voor MRI mocht na overleg 

met cardioloog en met de radioloog. Er zijn geen adverse events geweest rondom het MRI-

onderzoek. De eerste controle, na zes maanden, en de controles erna lieten geen adverse 

events zien. 

4.2 Onderzoeksresultaat 
 

De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft veel ervaring met CIED en MRI: er worden veel 

onderzoeken gedaan. Er is retrospectief onderzocht of er adverse events zijn geweest. 

Adverse events zijn ongewenste voorvallen waarbij de patiënt mogelijk nadelige gevolgen op 

korte dan wel lange termijn kan ondervinden. 

Hoe vaak hebben de Noordwest Ziekenhuisgroep en drie andere ziekenhuizen in 

Nederland events gehad? Wat voor gevolgen hebben deze events gehad voor de 

patiënt? 

De Noordwest Ziekenhuisgroep 

Er waren geen doden, geleider falen met noodzaak tot directe vervanging, of loss of capture 

tijdens het MRI-onderzoek. Alle devices van de patiënten zijn voorafgaand aan de MRI 

gescreend en zijn vooraf geprogrammeerd volgens protocol (zie bijlage I, stroomschema 

NVVC). Er is gekeken of deze patiënten exclusiecriteria bezitten met betrekking tot de CIED 

waardoor ze niet voor MRI zouden mogen. Een patiënt mag niet voor MRI wanneer; het 

CIED korter dan zes weken is geplaatst, de geleiders van voor het jaar 2000 zijn geplaatst of 

wanneer de geleiders abdominaal of epicardiaal zijn geplaatst. De CIED zal indien MRI 

compatibel voorafgaande aan het onderzoek in MRI-modus geprogrammeerd worden. Bij 

niet MRI conditionele devices worden de devices geprogrammeerd in een DOO- of VOO-

modus bij pacemaker afhankelijke patiënten, en in DDI of VVI bij niet afhankelijke patiënten. 

Bij ICD-dragers zal de therapie uitgezet worden. In de Noordwest ziekenhuisgroep is er 

gekeken naar 372 MRI-onderzoeken bij patiënten met een CIED. Het gaat om 100 MRI 

onderzoeken bij ICD-dragers en 272 MRI onderzoeken bij patiënten met een pacemaker. 

Het gaat om 100 ICD-dragers en 272 Pacemaker-dragers. Bij één patiënt met een ICD was 

het device niet meer te interrogeren. Waarschijnlijk heeft dit aan een programmeerinstelling 

gelegen. De ICD is waarschijnlijk niet in MRI-modus geprogrammeerd. Om de ICD in MRI-

modus te programmeren, dienen een aantal stappen doorlopen te worden vooraf aan het 

MRI-onderzoek. Dankzij de fabrikant is dit device weer teruggezet naar de juiste instellingen 

en heeft deze patiënt geen verdere nadelige effecten gehad. De patiëntkarakteristieken van 

deze patiënt zijn uitgewerkt in tabel 2.  
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Tabel 2 Patiëntkarakteristieken casus 1: backupmode 

Karakteristieken ICD 

Leeftijd patiënt --- jaar 79 

Geslacht  Man 

Body-mass index 26,00 

Coronary artery disease Nee 

Type 1 of type 2 diabetes mellitus  Nee 

Mechanische hartklep  Nee 

Anti arrhythmia therapie  Ja 

Draden/geleiders --- aantal 2 

Pacemaker afhankelijk  Nee 

Tijd sinds generator implantatie --- jaar 0,8 

Tijd sinds plaatsen alle leads --- jaar 0,8 

Tijd sinds meest recente draad plaatsing --- jaar 0,8 

Duur van de MRI --- minuten 150 

Voorgaande MRI met een CIED  Nee 

Type device ICD 

Merk St. Jude 

Type pacemaker Ellipse DR 

Merk geleiders St. Jude 

  

Bij een andere patiënt werd er tijdens het MRI-onderzoek een korte ventriculaire 

ritmestoornis geobserveerd waarbij de patiënt geen therapie nodig had van de ICD. Een ICD 

behandeld ritmestoornissen die voldoen aan criteria die zijn ingesteld in de ICD. Wanneer 

een ventriculaire ritmestoornis een bepaalde duur heeft (in seconden of hoeveelheid slagen) 

en een bepaalde snelheid heeft zal afhankelijk van de instellingen de ICD moeten ingrijpen. 

Ritmestoornissen die niet voldoen aan deze criteria mogen niet behandeld worden. De 

ritmestoornis die werd gezien was van een korte duur waarna weer een normaal hartritme 

werd geobserveerd. De ICD had, als deze aan stond, niet hoeven ingrijpen. Zie tabel 3 voor 

de volledige patiëntkarakteristieken van deze patiënt.  

Tabel 3 Patiëntkarakteristieken casus 2: ventriculaire ritmestoornis 

Karakteristieken Pacemaker 

Leeftijd patiënt --- jaar 65 

Geslacht  Man 

Body-mass index 26,00 
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Coronary artery disease Nee 

Type 1 of type 2 diabetes mellitus  Ja 

Mechanische hartklep  Nee 

Anti arrhythmia therapie  Ja 

Draden/geleiders --- aantal 2 

Pacemaker afhankelijk  Nee 

Tijd sinds generator implantatie --- jaar 2,90 

Tijd sinds plaatsen alle leads --- jaar 2,90 

Tijd sinds meest recente draad plaatsing --- jaar 2,90 

Duur van de MRI --- minuten 75 

Voorgaande MRI met een CIED  Nee 

Type device Pacemaker 

Merk Boston 

scientfic 

Type pacemaker Essentio MRI 

compatibel 

Merk geleiders St. Jude 

 

Deze patiënt had geen symptomen bij de ritmestoornis en geen nadelige effecten verder 

ondervonden van het MRI-onderzoek.   

4.2.1 Resultaat drie andere ziekenhuizen 

Er zijn drie ziekenhuizen benaderd. Een groot academisch ziekenhuis, het Amsterdam UMC 

locatie VUMC en AMC, een groot perifeer ziekenhuis, de Isala klinieken, en een klein 

regioziekenhuis, het St. Anna ziekenhuis. Door middel van een enquête is onderzocht welke 

exclusiecriteria zij hanteren, wie de hemodynamische bewaking doet tijdens het onderzoek 

en of er adverse events zijn geweest. Alle ziekenhuizen hebben gereageerd. Alle 

ziekenhuizen hanteren een gestandaardiseerd protocol. De protocollen komen overeen met 

het protocol dat gehanteerd wordt in de Noordwest Ziekenhuisgroep. De exclusiecriteria zijn 

hetzelfde. Alle ziekenhuizen geven aan geen adverse events te hebben gehad.  

 

Resultaten enquête: 

1. Is er een gestandaardiseerd protocol voor CIED-dragers die voor MRI-onderzoek gaan in 

uw ziekenhuis? 

Alle respondenten geven aan dat er een gestandaardiseerd protocol is. 
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Grafiek 3: Aanwezigheid protocol 

2. Is er in dit protocol beschreven wie de hemodynamische bewaking doet? 

Alle respondenten geven aan dat beschreven is wie de hemodynamische bewaking doet 

tijdens het CIED onderzoek. 

 

3. Wie bewaakt de patiënt en wie zijn er aanwezig tijdens het MRI-onderzoek? 

In het Amsterdam UMC locatie AMC bewaken de laboranten van de MRI de patiënt tijdens 

het onderzoek. De pacemaker technicus is bereikbaar op het dienst sein. In het VUMC is de 

aanvragend specialist aanwezig tijdens het onderzoek. Bij patienten met een MRI-

conditionele pacemaker die niet pacemaker afhankelijk zijn is geen ritmebewaking nodig. De 

overige twee ziekenhuizen geven aan dat de pacemaker technicus de bewaking doet tijdens 

het MRI onderzoek samen met de MRI laborant(en).  

 

4. Is dit afhankelijk van een indicatie? Zo ja, van welke indicatie is dit afhankelijk? 

Er zijn geen uitzonderingen: bij elke patiënt wordt er in het Amsterdam UMC locatie AMC 

alleen bewaking uitgevoerd door de laborant van de MRI. Bij het Amsterdam UMC locatie 

VUMC is dit wel afhankelijk van de indicatie. Bij alle ICD-dragers en pacemaker afhankelijke 

patiënten is er ritmebewaking door de aanvragend specialist. De overige respondenten zijn 

altijd aanwezig bij het MRI-onderzoek, naast de laboranten van de MRI. 

 

5. Is dit afhankelijk van het CIED-type? Zo ja, bij welk type CIED? 

Alle respondenten geven aan dat dit niet afhankelijk is van het type CIED. 

6. Zijn er exclusiecriteria waardoor een patiënt met een CIED niet voor MRI mag? 

De exclusiecriteria komen overeen met de richtlijnen die worden gehanteerd in de 

Noordwest Ziekenhuisgroep. Eén ziekenhuis hanteert een termijn van acht weken in plaats 

van zes weken na CIED-implantatie. Daarnaast is de grens van geïmplanteerde draden niet 

het jaar 2000 maar het jaar 2002.  

7. Zijn er adverse events geweest in uw ziekenhuis?  

Geen enkele respondent heeft adverse events gehad in hun ziekenhuis. 
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Grafiek 4: Overzicht aanwezigheid adverse events 

8. Indien deze er zijn geweest, kunt u omschrijven wat voor soort adverse events dit zijn 

geweest? 

N.v.t. voor alle respondenten. 

 

9. Hoe vaak is er een adverse event geweest in uw ziekenhuis? 

Deze zijn bij geen enkele respondent geweest.  

 

4.3 Analyse 
 

4.3.1 Adverse events 

Alle ziekenhuizen die zijn benaderd, geven aan geen adverse events te hebben gehad. Ook 

de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft geen complicaties gehad die de patiënt nadelig 

beïnvloedde op de lange termijn. De geraadpleegde studies laten slechts in enkele gevallen 

adverse events zien die geen nadelige effecten hebben gehad voor patiënten op de lange 

termijn. De patiëntenpopulatie van de Noordwest Ziekenhuisgroep komt overeen met wat in 

de literatuur beschreven is.  

 

4.3.2 Praktische zaken 

Praktische zaken rondom de MRI komen overeen. Patiëntselectie tussen de verschillende 

ziekenhuizen komen overeen. Zowel patiënten met MRI compatibele als patiënten die niet-

MRI compatibele devices hebben, gaan voor MRI. Om ervoor te zorgen dat patiënten veilig 

voor MRI kunnen gaan, worden in alle ziekenhuizen protocollen gebruikt. Deze praktische 

overwegingen betreffen eigenschappen van de CIED en andere hardware die is 

geïmplanteerd, maar ook MRI-instellingen en hoe de patiënt bewaakt dient te worden. MRI-

scans bij CIED-patiënten vragen specifieke aandacht van de aanvragende afdeling en vanuit 

de cardiologie afdeling.  

Hemodynamische bewaking 

De hemodynamische bewaking verschilt per ziekenhuis. De richtlijnen van de NVVC geven 

niet aan wie de hemodynamische bewaking dient te doen. De perifere ziekenhuizen geven 

aan dat de hartstimulatiespecialist altijd aanwezig is voor de ritmebewaking, samen met de 
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laboranten van de MRI. In het Amsterdam UMC verschilt de bewaking per locatie. Locatie 

AMC geeft aan dat de hartstimulatiespecialist niet aanwezig is tijdens het MRI-onderzoek. 

De bewaking geschiedt door de laboranten van de MRI. Locatie VUMC geeft aan dat de 

aanvragend specialist aanwezig is tijdens het MRI-onderzoek. Hierbij geldt als uitzondering 

patiënten met MRI-conditionele pacemakers die niet pacemaker afhankelijk zijn. Bij deze 

patiëntgroep hoeft er geen aanvragend arts aanwezig te zijn en is de laborant van de MRI 

voldoende. 

 

4.4 Discussie / beperkingen 

 

Er is onderzocht hoe patiënten met een CIED zo veilig mogelijk voor een MRI-onderzoek 

kunnen gaan. Er is allereerst literatuuronderzoek verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat er 

recent veel grote studies zijn gedaan. Uit deze studies blijkt dat MRI-onderzoek veilig 

uitgevoerd kan worden en dat het percentage adverse events laag is. Voor het 

praktijkonderzoek zijn er enquêtes afgenomen in drie ziekenhuizen om te onderzoeken hoe 

deze ziekenhuizen de veiligheid waarborgen rondom het MRI-onderzoek. Er is gekozen voor 

deze ziekenhuizen omdat ze een goede weerspiegeling zijn van de landelijke CIED-

patiëntenpopulatie. De procedure in deze ziekenhuizen rondom het MRI-onderzoek komt 

overeen met dat van de Noordwest Ziekenhuisgroep. In het eigen ziekenhuis zijn 372 MRI-

onderzoeken bestudeerd. 

 

Uit de antwoorden van de enquêtes blijkt dat de procedure voor en na het MRI-onderzoek 

hetzelfde is als de werkwijze van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Voor en na de procedure 

meten de hartstimulatiespecialisten de CIED door om te controleren of er geen afwijkingen 

zijn. Alle CIED’s worden vooraf aan het MRI-onderzoek in een zogenaamde MRI-modus 

geprogrammeerd als de CIED MRI compatibel is. Als de CIED niet MRI-compatibel is, wordt 

de CIED geprogrammeerd volgens protocol. De screening van de CIED komt verder 

overeen. De in- en exclusiecriteria zijn ook hetzelfde als in de Noordwest Ziekenhuisgroep.  

De ziekenhuizen verschillen onderling wel met betrekking tot wie de patiëntbewaking doet 

tijdens het MRI-onderzoek. Twee perifere ziekenhuizen geven aan dat de 

hartstimulatiespecialist en de röntgenlaborant aanwezig zijn tijdens het MRI-onderzoek. Het 

academisch ziekenhuis geeft aan per locatie een andere indeling te hebben. Op één van de 

locaties is de aanvragend specialist tijdens het MRI-onderzoek aanwezig voor de bewaking. 

Bij de patiëntengroep die een MRI conditionele CIED hebben met goed onderliggend ritme is 

geen bewaking geïndiceerd op deze locatie. De andere locatie van het academisch 

ziekenhuis geeft aan dat de hartstimulatiespecialist bij geen enkel MRI-onderzoek aanwezig 

is. Hier is enkel de röntgenlaborant aanwezig. In de Noordwest Ziekenhuisgroep is altijd een 

hartstimulatiespecialist aanwezig. Deze resultaten zijn in overeenstemming met de 

verwachting voorafgaande aan dit onderzoek. De landelijke richtlijnen van de NVVC (2017) 

adviseren om patiënten te bewaken tijdens het onderzoek, maar geven niet aan wie de 

bewaking dient te doen. Ziekenhuizen geven hier een eigen invulling aan. 

Er is een grote hoeveelheid klinische data beschikbaar en hieruit blijkt dat een MRI-

onderzoek veilig kan worden uitgevoerd bij patiënten met een CIED. De resultaten van de 

Noordwest Ziekenhuisgroep zijn een aanvulling op de bestaande resultaten in de literatuur. 

Uit dit onderzoek blijkt dat een MRI-onderzoek veilig kan worden uitgevoerd op patiënten 

met een CIED, mits er een goede screening plaatsvindt van de CIED. In geen enkele studie 
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is een adverse event beschreven die direct ingrijpen van een zorgverlener vereiste. In de 

Noordwest ziekenhuisgroep zijn 372 MRI-onderzoeken onderzocht, waarbij 0,26% 

complicaties voorkwam. Daarnaast blijkt uit de onderzoeksresultaten dat er geen adverse 

events zijn geweest in de onderzochte ziekenhuizen. Als tijdens de MRI zich een voor de 

patiënt levensbedreigende situatie zou voordoen, zal een patiënt uit de MRI-ruimte gehaald 

moeten worden voor verdere behandeling. Spoed interventieteams mogen de MRI-ruimte 

niet betreden. Een hartstimulatiespecialist mag de ruimte ook niet betreden met zijn 

apparatuur. Er dient dus kritisch onderzocht te worden wat de meerwaarde is van de 

aanwezigheid van een hartstimulatiespecialist tijdens het onderzoek. De resultaten van dit 

onderzoek wijzen erop dat er geen meerwaarde is om een hartstimulatiespecialist aanwezig 

te hebben tijdens het MRI-onderzoek. De röntgenlaborant dient in de huidige werkwijze bij 

alle patiënten audiovisueel contact te houden tijdens het MRI-onderzoek en draagt de 

verantwoordelijkheid over het welzijn van de patiënt. Indien de hartstimulatiespecialist niet 

meer aanwezig is bij patiënten met een CIED, zal de procedure hetzelfde verlopen als bij 

niet-CIED-dragers. Er zullen hierover duidelijke afspraken moeten worden gemaakt tussen 

de afdeling cardiologie en de röntgenafdeling. Er kan gediscussieerd worden of naast 

audiovisuele bewaking gebruikgemaakt dient te worden van pulsoxymetrie of ritmebewaking 

tijdens het onderzoek.   

In dit onderzoek is enkel gekeken naar beschikbare data uit het eigen ziekenhuis. Er is 

contact geweest met verschillende andere ziekenhuizen, maar er is geen data aangeleverd 

vanuit de ziekenhuizen. Wegens de tijdsbeperking vanuit de opleiding was het niet haalbaar 

om alle ziekenhuizen in Nederland te benaderen. In theorie zou het kunnen zijn dat 

complicatielijsten niet up-to-date zijn in de andere ziekenhuizen en dat er daardoor adverse 

events gemist worden. Het advies voor vervolgonderzoek is om landelijk complicatielijsten te 

verzamelen voor een zo betrouwbaar mogelijk resultaat. De wetenschappelijke 

bewijsvoering voor thoracale MRI-onderzoek is daarnaast schaars. Bij de Magnasafe studie 

(2017) zijn thoracale MRI-onderzoeken geëxcludeerd, evenals pacemaker afhankelijke 

patiënten. In het onderzoek van Russo (2017) was 16% van de MRI-onderzoeken thoracaal, 

maar hierbij hebben geen adverse events plaatsgevonden. Om tot een wetenschappelijk 

goed onderbouwde conclusie te komen, dient dus verder onderzoek te worden gedaan in dit 

gebied. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 

 

5.1 Beantwoording deelvragen 
 

Deelvraag 1 

Welke ongewenste effecten (adverse events) zijn theoretisch te verwachten als gevolg van 

de plaatsing van een CIED in een MRI-omgeving?  

De MRI kan verschillende effecten hebben op een CIED. Het is belangrijk om te weten 

welke effecten dit zijn en welke gevolgen deze effecten kunnen hebben voor de patiënt met 

een CIED. Een CIED is opgebouwd uit verschillende chips. Het materiaal betreft 

ferromagnetisch materiaal. In een MRI-omgeving is er een statisch magneetveld en kan een 

CIED beschadigd raken (Versteeg 2016). Een magnetische omgeving kan een kracht 

veroorzaken waarbij er een ‘trek’ of beweegsensatie kan ontstaan bij de patiënt. Dit is ook 

beschreven in een studie van Grant Chow (2014) waarbij het MRI-onderzoek vroegtijdig 

beëindigd werd. Een reset van de CIED kan plaatsvinden doordat deze in aanraking komt 

met het statische magneetveld. Het gevolg hiervan is dat de instellingen teruggaan naar 

fabrieksinstellingen. Gradiënt velden en radiofrequent velden tijdens het MRI-onderzoek 

kunnen zorgen voor elektrische spanning in de leads. Dit is het zogenaamde ‘antenne-effect’ 

met als mogelijk gevolg dat het hart onterecht gestimuleerd wordt. Als deze impulsen snel 

genoeg worden afgegeven, kan dit levensgevaarlijke ritmestoornissen veroorzaken. Dit is 

gedemonstreerd door Erlebacher die pacemakersnelheden liet zien van 800 pace impulsen 

per minuut. Verdere geleider gerelateerde adverse events zijn het opwarmen van de 

geleider met als gevolg weefselverbranding in het hart. Het gevolg is dat er risico is op 

verlies van hartactivatie wanneer de pace impuls afgegeven wordt aan dood weefsel. Deze 

puls kan niet het hartweefsel prikkelen. In theorie kan door dit 'ablatie effect' ook het 

hartweefsel perforeren. Batterij depletie is een laag risico adverse event. De meeste studies 

laten tijdelijke veranderingen zien in de batterijduur voor en na MRI-onderzoek. Een MRI kan 

daarnaast zorgen voor elektromagnetische interferentie (EMI). Sommige elektromagnetische 

energievelden kunnen een CIED tijdelijk beïnvloeden. Hierdoor kan een implantaat tijdelijk 

behandeling tegenhouden of juist onterecht geven. Bij een pacemaker kan het zo zijn dat 

EMI voor stoorsignalen zorgt. Dit wordt door de pacemaker gezien als een normale hartslag. 

De pacemaker zal dan geen impuls afgeven om het hart te activeren, waardoor het ritme 

mogelijk te traag zal worden. Bij een ICD kan het zijn dat de therapie bij een ritmestoornis 

tijdelijk wordt tegengehouden door het magnetisch veld.   

Deelvraag 2 

Wat zijn (inter)nationale aanbevelingen om events te voorkomen? 

 

Er zijn een aantal (inter)nationale aanbevelingen rondom CIED en MRI om events te 

voorkomen. Allereerst dienen er goede logistieke afspraken in een instelling gemaakt te 

worden. Het is aanbevolen om een lokaal MRI- en CIED-patiënten protocol te hebben in de 

instelling. In dit protocol dienen afspraken te worden vastgelegd tussen de afdeling 

cardiologie en radiologie en dienen exclusiecriteria te worden opgenomen. In geval van een 

exclusiecriteria mag een patiënt met zijn CIED niet in de MRI om adverse events te 
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voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de CIED goed blijft functioneren, is het belangrijk om 

de CIED, indien mogelijk, in een MRI-modus te programmeren. Als dit niet mogelijk is, zoals 

bij een niet MRI compatibel CIED, dan is het advies om te programmeren volgens protocol 

voorafgaande aan de MRI. Een niet compatibel CIED kan ‘blind’ worden gemaakt voor de 

MRI om te voorkomen dat de CIED EMI-signalen ziet. Als de CIED niet ‘blind’ wordt 

gemaakt, kan een pacemaker zich inhouden, of een ICD kan onterecht een behandeling 

afgeven als deze denkt een ritmestoornis te zien. Na de MRI dient de CIED door de 

hartstimulatiespecialist gecontroleerd te worden op een goede werking. Tijdens het 

onderzoek is het belangrijk om de patiënt te monitoren.   

 

Deelvraag 3 

Als deze aanbevelingen gevolgd worden, welke en in welke hoeveelheid worden events in 

de literatuur dan vermeld? En met welke gevolgen? 

 

In de literatuur worden verschillende soorten adverse events gemeld. De meest 

voorkomende complicaties die werden geobserveerd waren klinisch, niet-significante draad 

(geleider) parameterveranderingen en batterijvoltage veranderingen, incidentele symptomen 

rond de implantatiewond (zoals vibratie), activatie van reed switches en zeldzaam POR's 

(Power On Reset). Bij een POR kunnen bepaalde instellingen veranderen. Bij een volledige 

POR gaan de instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Dit heeft voor de patiënt geen 

nadelige gevolgen op de lange termijn, omdat de CIED na uitlezen weer ingesteld kan 

worden zoals voorafgaand aan het MRI-onderzoek. De onderzoeken van Russo (2017) en 

Nazarian (2017) onderzochten respectievelijk 818 en 880 pacemakerpatiënten en 428 en 

629 ICD-patiënten. Daarbij liet Russo zien dat er zes keer een POR reset was onder 818 

pacemaker dragers en Nazarian liet 8 keer een POR reset zien bij 880 pacemakerpatiënten 

en 1 POR bij 629 ICD-dragers.  

 

De literatuurstudie laat zien dat er geen grote adverse events zijn. Er zijn geen doden 

gevallen, er wordt geen geleider falen, generator falen of falen van het hart activeren gezien 

(loss of capture).  

 

Deelvraag 4 

Wat is het beleid van de ziekenhuizen betreffende MRI bij CIED-patiënten voor het al dan 

niet aanwezig zijn van een hartstimulatiespecialist?  

 

De ziekenhuizen die zijn benaderd, geven hierin verschillende invullingen. Het UMC 

Amsterdam geeft per locatie een andere invulling aan het bewaken van de patiënt. Bij locatie 

AMC is de hartstimulatiespecialist niet aanwezig en bij locatie VUMC alleen bij patiënten met 

een niet compatibele CIED waarbij de patiënt pacemaker afhankelijk is. De perifere 

ziekenhuizen die zijn benaderd geven aan dat de hartstimulatiespecialist wel aanwezig is. 

 

Deelvraag 5 

Hoe vaak hebben de Noordwest Ziekenhuisgroep en drie andere ziekenhuizen in Nederland 

adverse events gehad? Welk type adverse events hebben plaats gevonden met welke 

gevolgen hebben deze events gehad voor de patiënt?  

 

De ziekenhuizen die zijn benaderd geven aan geen adverse events te hebben gehad. De 

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft één adverse event gehad. In de Noordwest 
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Ziekenhuisgroep zijn 372 MRI-onderzoeken onderzocht. In één geval was een ICD niet meer 

uit te lezen. Deze patiënt had geen nadelige gevolgen ondervonden op de lange termijn 

doordat de fabrikant de ICD weer kon herstellen.  

 

5.2 Beantwoording hoofdvraag 

 

Hoofdvraag: 

In welke situaties kunnen we patiënten met een CIED op veilige wijze een MRI-onderzoek 

laten doorstaan zonder dat daar een hartstimulatiespecialist bij aanwezig is?  

 

Literatuuronderzoek laat zien dat MRI-onderzoek veilig uitgevoerd kan worden bij patiënten 

met een CIED. Er worden weinig adverse events gezien en als er adverse events worden 

gezien zijn deze veelal tijdelijk van aard. Er zijn geen grote adverse events beschreven in de 

literatuur. Het praktijkonderzoek is hierop een aanvulling. Het verschilt per ziekenhuis 

wanneer een hartstimulatiespecialist aanwezig is tijdens het MRI-onderzoek. Gezien de 

resultaten uit de literatuur en het praktijkonderzoek is het de vraag of het noodzakelijk is dat 

een hartstimulatiespecialist aanwezig is tijdens het MRI-onderzoek. Als er goede afspraken 

worden gemaakt tussen de röntgenafdeling en de afdeling cardiologie kan gesteld worden 

dat het MRI-onderzoek zonder een hartstimulatiespecialist veilig uitgevoerd kan worden. Er 

zijn geen situaties beschreven in de literatuur waarbij direct ingrijpen van een 

hartstimulatiespecialist was vereist. Indien zich toch een noodsituatie voordoet, is de 

hartstimulatiespecialist net als het reanimatieteam bereikbaar op het seinnummer van de 

instelling. Beiden kunnen pas ingrijpen wanneer de patiënt de MRI-ruimte heeft verlaten.  

 

5.3 Aanbevelingen 

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat MRI veilig uitgevoerd kan worden bij patiënten 

met een CIED. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er duidelijke afspraken zijn 

tussen de afdeling cardiologie en de röntgenafdeling. Hiervoor dienen afspraken vastgelegd 

te worden in een protocol. De patiënten hardware (de CIED en de geleiders) dienen vooraf 

aan het MRI-onderzoek gescreend te worden. Er zijn namelijk een aantal exclusiecriteria 

waardoor een patiënt met een CIED niet voor MRI mag om adverse events te voorkomen. 

Dit heeft te maken met het type geleider en het productiejaar van de CIED. De meerwaarde 

van een hartstimulatiespecialist tijdens het MRI-onderzoek is er niet. Er zijn geen gevallen 

beschreven in de literatuur waarbij de hartstimulatiespecialist moest ingrijpen. Het 

praktijkonderzoek onder de verschillende ziekenhuizen en het eigen ziekenhuis liet ook geen 

gevallen zien waarbij direct ingrijpen noodzakelijk was.  

 

Het advies blijft om voor en na het MRI-onderzoek de CIED in te stellen volgens protocol 

door de hartstimulatiespecialist. Vooraf dient de CIED geprogrammeerd te worden in een 

MRI-modus, als de CIED MRI compatibel is. Bij niet MRI-compatibel dient de CIED 

geprogrammeerd te worden volgens protocol.  

 

Tijdens het onderzoek is het aanbevolen om de patiënt te monitoren door de 

röntgenlaborant. Een extra hulpmiddel in patiënten monitoring naast audiovisueel contact 

zoals de röntgenlaborant bij andere patiëntgroepen doet, is bewaking door middel van 
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pulsoxymetrie. De curve van de pulsoxymetrie laat duidelijke golven zien wanneer de 

circulatie van de patiënt goed is. Het monitoren door middel van pulsoxymetrie is een 

eenvoudig hulpmiddel om bevestiging te krijgen of er sprake is van een goede 

lichaamscirculatie. Als er twijfel is over de situatie van de patiënt kan de laborant door 

middel van audio contact opnemen met de patiënt in de MRI-ruimte om zeker te zijn dat 

alles goed gaat. Dit is wezenlijk niet anders dan bij andere patiënten die voor MRI-

onderzoek gaan. Het is een sterke aanbeveling om de bewaking te laten doen door de 

röntgenlaborant. De röntgenlaborant is altijd aanwezig tijdens het MRI-onderzoek. In de 

Noordwest Ziekenhuisgroep is er jaarlijks een stijging te zien van het aantal MRI-

onderzoeken bij dragers met een CIED. Voor de hartstimulatiespecialisten is er een 

duidelijke toename in werkbelasting, die alleen maar zal toenemen.  

 

Om deze nieuwe afspraken te implementeren dienen beide afdelingen op de hoogte te zijn 

over wie de bewaking gaat doen bij deze patiëntgroep. Er moeten afspraken komen hoe de 

hartstimulatiespecialist bereikt kan worden in geval van nood. Voor iedereen dient het sein 

waarop de hartstimulatiespecialist bereikbaar is, bekend te zijn. Dit is het makkelijkst te 

verwezenlijken door dit seinnummer te vermelden bij de andere noodinterventienummers in 

de verschillende MRI-ruimtes en het protocol. Deze afspraken dienen vervolgens vastgelegd 

te worden in een protocol.  

 

Dit protocol dient geplaatst te worden op intranet van de Noordwest ziekenhuisgroep zodat 

ziekenhuis breed informatie beschikbaar is over de werkwijze bij CIED-patiënten die voor 

MRI-onderzoek gaan. De aanbevelingen uit dit onderzoek gaan op zeer korte termijn 

geïmplementeerd worden in de praktijk.  

 

De resultaten uit dit onderzoek zullen gedeeld worden met de participerende ziekenhuizen. 

Daarnaast is het belangrijk om draagvlak te creëren onder de ziekenhuizen over een 

eenduidig beleid. Dit kan door middel van een discussies houden bij de verschillende 

landelijke trainingen die er zijn over CIED’s.  
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6. Reflectieverslag 
 
 
 

a. Methodologische en proces reflectie  

In de periode juni 2019 tot maart 2020 ben ik bezig geweest met de afstudeeropdracht. Naar 

aanleiding van deze periode schrijf ik dit verslag om te reflecteren op mijn eigen handelen. 

Hierin zullen persoonlijke leerdoelen worden beschreven en er zal worden beschreven of 

doelen zijn behaald. 

Het gekozen onderwerp voor de afstudeeropdracht is: hoe kunnen we patiënten met een 

CIED veilig een MRI-onderzoek laten ondergaan zonder dat daar altijd een 

hartstimulatiespecialist bij aanwezig is? De aanleiding hiervan is dat er een flinke toename te 

zien is in het aantal MRI-aanvragen en de trend blijft stijgen. Het is een relevant en actueel 

onderwerp voor niet alleen de Noordwest Ziekenhuisgroep, maar ook voor andere 

ziekenhuizen, gezien de wisselende invulling van de richtlijnen in het land. MRI is een 

waardevol diagnostisch onderzoek dat relatief weinig geld kost en niet belastend is voor de 

patiënt. Door de toename van het aantal MRI-onderzoeken en groei van de patiëntpopulatie 

is er de vraag gekomen vanuit de hartstimulatiespecialisten om te onderzoeken of het 

noodzakelijk is om bij elk onderzoek aanwezig te zijn. Er is literatuur- en praktijkonderzoek 

verricht. Het praktijkonderzoek bestaat uit eigen data onderzoeken en dat van drie andere 

ziekenhuizen.    

Het afbakenen van data vond ik lastig. Het onderzoek moest haalbaar zijn voor één persoon 

en haalbaar zijn binnen het tijdsbestek van deze opleiding. Ik heb daarom concessies 

moeten doen door drie ziekenhuizen te benaderen en deze drie locaties als weerspiegeling 

te zien van alle ziekenhuizen in Nederland. Ondanks dat het maar drie ziekenhuizen waren, 

bleek het nog best veel werk om de juiste personen te benaderen die gegevens konden 

aanleveren. Er is namelijk tijd nodig om gegevens aan te leveren en veel ziekenhuizen zijn 

druk met de dagelijkse werkzaamheden. Ik heb geleerd om voor toekomstige onderzoeken 

een realistisch tijdsbestek uit te trekken en tijdig de juiste mensen te benaderen.  

 

Ik ben erachter gekomen dat er veel data nodig is om gedegen conclusies te trekken. 

Gelukkig was er veel klinische data beschikbaar in de literatuur. Ook was er veel eigen data 

beschikbaar binnen het ziekenhuis. Ik heb onderzoek gedaan naar patiëntkarakteristieken 

van de eigen patiëntpopulatie om te kijken of onze populatie overeenkomt met de 

patiëntpopulatie beschreven in de literatuur. Dit was leuk om te doen en het heeft mij inzicht 

gegeven in hoe gegevens het beste verzameld kunnen worden en wat voor werk er achter 

grote studies zit.  

 

b. Persoonlijke reflectie 

Dankzij begeleiding vanuit mijn afstudeerdocent en praktijkbegeleider ben ik tot 

verschillende inzichten gekomen. Ik heb geleerd dat het belangrijk is om anderen te 

betrekken bij het onderzoek. Ik heb begeleiding gehad in het opzetten van een gedegen 

onderzoek. Het schrijven van het plan van aanpak kostte tijd, omdat een juiste vraagstelling 

en deelvragen ontbraken. Hierin heeft de afstudeerdocent een eerste aanzet gegeven. Bij 

een volgend project zou ik eerder gebruikmaken van de kennis van mijn praktijkbegeleider.  
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Vanuit mijn praktijkbegeleider heb ik inzicht gekregen in het stellen van de juiste deelvragen. 

Hiermee kon ik verder mijn plan van aanpak uitschrijven. Door een logische opbouw was het 

tijdens de rest van het afstudeertraject relatief eenvoudig om alles uit te schrijven, omdat er 

een goede basis was. Voor mij was het al enige tijd geleden dat ik onderzoek heb gedaan. Ik 

vind het leuk om onderzoek te doen; ik vind het vooral interessant om de achtergronden van 

een probleem te onderzoeken.  

 

Bij de LOI heb ik lessen over onderzoeksvaardigheden gevolgd, wat mij heeft geholpen bij 

het literatuuronderzoek. Vanuit deze lessen heb ik geleerd gerichter te zoeken in databeses. 

De resultaten van het literatuuronderzoek heb ik doorgenomen met mijn praktijkbegeleider. 

Hieruit zijn conclusies en aanbevelingen voortgekomen die ervoor zorgen dat het protocol bij 

CIED-dragers die voor MRI gaan aangepast gaat worden. Door middel van het 

literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek heb ik laten zien dat de verworven kennis 

toegepast kan worden in de praktijk. Het wetenschappelijk onderbouwen van protocollen is 

een belangrijk onderdeel van ons vak. Ik ben tot inzicht gekomen dat er kritisch gekeken 

moet worden naar het eigen handelen en om te kijken of de zorg die wordt verleend 

gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Voortkomend uit het onderzoek heb ik 

aanbevelingen geschreven hoe we veilig een patiënt met een CIED een MRI kunnen laten 

ondergaan.  

 

De volgende beroepscompetenties, zoals beschreven in het profiel Domeincompetenties 

hbo hartfunctielaborant, zijn aan bod gekomen tijdens deze opdracht. 

 

Competentiecluster 1: Bekwaamheid met betrekking tot de zorg voor patiënten en hun 

omgeving, en tot communicatie en instructie  

 

Het duidelijk communiceren in woord en geschrift is een belangrijke competentie geweest 

tijdens deze opdracht. Ik heb gemerkt dat het belangrijk is om goed te verwoorden wat je 

nodig hebt van anderen en waarom. Naarmate de opdracht vorderde, werd het steeds 

helderder wat nodig was en naarmate mijn kennis met betrekking tot dit onderwerp groter 

werd, kon ik dit ook beter verwoorden naar anderen.  

 

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

 

Ik heb, na wat aanpassingen in mijn planning, laten zien dat ik me hieraan kan houden. Er 

spelen meerdere factoren mee, waardoor het soms lastig is om deadlines te halen. Tijdens 

de opdracht heb ik te maken gehad met meerdere personen in verschillende functies en 

diverse ziekenhuizen. Allen met eigen agenda’s en eigen werkzaamheden waar je 

afhankelijk van bent. Het is met de uiteindelijke planning gelukt om alles binnen de gestelde 

deadlines uit te voeren. De communicatie verliep verder prima en heb dit vanuit alle 

personen als prettig en leerzaam ervaren.   

 

Competentiecluster 7: Bekwaamheid met betrekking tot bijhouden, ontwikkelen en promoten 

vakgebied  

 

Het is een landelijk relevant onderwerp. Het was leuk om het protocol die in onze instelling 

gebruikt wordt te vernieuwen door middel van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. Ik 

vind het leuk om nieuwe kennis op te doen met betrekking tot het eigen vakgebied. Dankzij 
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de literatuurstudie heb ik veel nieuwe inzichten gekregen over dit onderwerp. Het lezen in 

interpreteren van de artikelen vond ik leuk en interessant om te doen. De resultaten van 

deze opdracht zal ik delen met de ziekenhuizen die zijn benaderd voor het 

praktijkonderzoek. Allen hebben interesse getoond in de resultaten.  
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Bijlage I: Stroomschema aanbevelingen NVVC 2017 bij patiënten met een CIED 

die voor MRI gaan
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Bijlage II: resultaten enquête Surveymonkey MRI en CIED 

 
Alle respondenten geven aan dat er een gestandaardiseerd protocol is. 

 

Alle respondenten geven aan dat beschreven is wie de hemodynamische bewaking doet tijdens het 

CIED onderzoek.
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In het Amsterdam UMC locatie AMC bewaken de laboranten van de MRI de patiënt tijdens het 

onderzoek. In het VUMC is de aanvragend specialist aanwezig tijdens het onderzoek. De overige 

twee respondenten geven aan dat de pacemaker technicus de bewaking doet tijdens het MRI 

onderzoek samen met de MRI laborant(en).  

 

Twee overige antwoorden:  

"PM-technicus bewaakt samen met de MRI-laborant de patiënt" 

"de pacemaker technicus bewaakt, en blijft er dus bij. Verder zijn er 1 of 2 röntgen laboranten" 

 
Er zijn geen uitzonderingen bij elke patiënt wordt er in het Amsterdam UMC alleen bewaking 

uitgevoerd door de laborant van de MRI. De overige respondenten zijn altijd aanwezig bij het MRI 

onderzoek naast de laboranten van de MRI. 
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Twee overige antwoorden: 

"Nee, niet afhankelijk" 

"Nee" 

 
De exclusiecriteria komen overeen met de richtlijnen die worden gehanteerd in de 

Noordwestziekenhuis Groep. Eén instelling neemt de termijnen iets ruimer, na het plaatsen van een 

CIED hanteren deze niet zes weken maar acht weken na implantatie. Daarnaast is de grens van 

geïmplanteerde draden niet het jaar 2000 maar het jaar 2002.  

 

Twee overige antwoorden: 

“MRI niet binnen 8 weken na implantatie, afgedopte leads of restanten van leads; epicardiale lead, 

batterij eri; implantatie device of draden van voor 2002” 

“Inclusie wordt bepaald door MRI safety commissie, exclusies zijn o.a. "niet MRI-labeled device", 

abandoned leads, afwijkende meetwaardes etc.” 
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Geen enkele respondent heeft adverse events gehad in hun ziekenhuis. 

 

Twee overige antwoorden: 

 

“0” 

“NVT zie vraag 7” 

 

Geen enkele respondent heeft adverse events gehad.  

Twee overige antwoorden: 

“NVT zie vraag 7” 

Andere heeft de vraag overgeslagen 
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Bijlage III patiënten karakteristieken 
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