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Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie Obstructieve slaapapneu en atriumfibrilleren, in welke mate is de data uit de diagnostiek van de 

pacemakers van Microport bruikbaar om de relatie tussen obstructieve slaapapneu en atriumfibrilleren aan te tonen? Dit 
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Afkortingenlijst 

  

DDD-AAI+ 

Pacemakermodus: pacing (D) en sensing (D) in atrium en ventrikel, wijze van reageren door 

de PM: inhiberen en triggering (D). Extra functie waarbij initieel ritme (ventriculair) zoveel 

mogelijk voorrang krijgt (AAI+). 

AHI Apneu-Hypopneu Index. 

ASSM American Academy of Sleep Medicine. 

CSA Centraal slaapapneu. 

CVA Cerebrovasculair Accident. 

DDD 
Pacemakermodus: pacing (D) en sensing (D) in atrium en ventrikel, wijze van reageren door 

de PM: inhiberen en triggering (D). 

DDI 
Pacemakermodus: pacing (D) en sensing (D) in atrium en ventrikel, wijze van reageren door 

de PM: inhiberen (I). 

ERP Effectieve Refractaire Periode. 

MRA Mandibulair Repositie Apparaat. 

ODI Oxygenatie-Desaturatie Index. 

OSA Obstructieve slaapapneu. 

OSAS Obstructieve slaapapneu syndroom. 

PG Polygrafie. 

PM Pacemaker. 

PSG Polysomnografie. 

RDI Respiratory Disturbance Index. 

REI Respiratory Event Index. 

SA Slaapapneu. 

SAM Slaapapneu monitoring. 

WARAD Window of Atrial Accelaration Detection. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Obstructieve slaapapneu (OSA) is een ademhalingsstoornis die gekenmerkt wordt door luchtwegobstructies tijdens de 

slaap. Deze luchtwegobstructies resulteren in een verminderde (hypopneu) of complete onderbreking (apneu) van de 

ademhaling die gepaard gaat met een daling van de saturatie en stijging van de koolzuurspanning in het bloed. OSA 

wordt gezien als een snelgroeiende wereldwijde ziektebeeld, wat op verschillende manieren van invloed is op de kwaliteit 

van leven van mensen en hun omgeving. In recent onderzoek van Nesreen (2019) blijkt dat onbehandelde OSA van 

invloed is op persoonlijke relaties; verlaagd de productiviteit van uitoefenen van beroepen en vergroot de kans op 

verkeersongelukken. Daarmee zijn de kosten van niet-gediagnosticeerde en onbehandelde OSA buitensporig hoog 

(Morsey N.E., 2019). Daarnaast wordt OSA geassocieerd met verschillende co-morbiditeit. Eén van de meest 

voorkomende co-morbiditeit van OSA is atriumfibrilleren (AF) (Lin GM, 2015).  

AF is een hartritmestoornis in de atria waarbij het hartritme onregelmatig en sneller is dan normaal. Als het ritme 

langdurig te hoog is, kan de hartspier aan contractie verliezen met als gevolg het ontstaan van hartfalen. Een ander risico 

van AF is het ontstaan van trombus, wat een cerbrovasculair accident (CVA) tot gevolg kan hebben. Hiervoor moeten 

patiënten levenslang antistolling innemen. Uit onderzoek van Velasco (2013) bleek dat er bij OSA in combinatie met AF 

een verhoogde kans op een beroerte is in vergelijking met patiënten met alleen OSA.  

Omdat OSA gerelateerd wordt aan cardiale aandoeningen, richt dit onderzoek zich op de relatie tussen OSA en 

atriumfibrilleren. OSA kan de atriale effectieve refractaire periode (ERP) verkorten, wat een sterke trigger kan zijn voor AF 

(Schotten, 2011). Hiermee kan OSA een belangrijke risicofactor voor AF zijn. Onderzoek verricht door Mehr et al (2006) 

heeft aangetoond dat de kans op AF bij patiënt met OSA 4 keer groter is dan bij patiënten zonder OSA. 

Meerdere type pacemakers van de fabrikant Microport hebben de mogelijkheid voor het detecteren van slaapapneu 

(SA). De detectie van SA wordt over een bepaalde periode opgeslagen in de diagnostiek van de pacemaker, welke tijdens 

de PM-controle geanalyseerd en benoemd kan worden. Aanleiding voor het onderzoek was om richtlijnen op te stellen 

binnen de afdeling cardiologie voor het herkennen en benoemen van de gedetecteerd slaap apneu door de PM-technici. 

Door te onderzoeken of data, verkregen met behulp van de pacemaker, bruikbaar is om relatie tussen OSA en AF aan te 

tonen, wordt de kennis bij zowel de PM-technici en de cardiologen vergroot, er zal meer bewustwording ontstaan over 

de rol van OSA bij het ontstaan van AF. Voor de afdeling cardiologie kan het van meerwaarde zijn als de PM-technici in 

het PM-verslag detectie van slaap apneu en AF benoemd. Hierdoor kan er op de afdeling cardiologie een gericht beleid 

gemaakt worden voor het herkennen en benoemen van OSA. Maar ook de afdeling longgeneeskunde behoort tot de 

doelgroep. Door patienten, waarbij OSA gedetecteerd is door de pacemaker, vanuit de cardiologie door te sturen naar 

de longgeneeskunde kan OSA behandeld worden. Hiermee kan eventueel ontstaan van AF voorkomen worden. Door het 

verkleinen van de kans op AF, is er ook een mogelijke afname van CVA. Voor de organisatie kan het betekenen dat 

hierdoor minder ziekenhuisopnames zijn. De externe context is in dit geval de organisatie van het ziekenhuis. 

1.1.1 Probleemformulering 

1.1.2 Doelstelling 

Als PM/ICD-technicus hebben we een signaleringsfunctie. De informatie die PM/ICD-technici verkrijgen uit de 

diagnostiek van de PM, betreffende slaapapneu monitoring, wordt momenteel niet in het PM-verslag opgenomen, er 

zijn binnen de afdeling geen richtlijnen voor. Door te onderzoeken in welke mate data van OSA, gedetecteerd door de 

PM, bruikbaar is om het ontstaan of verergeren van AF aan te tonen, kunnen er richtlijnen opgesteld worden voor het 

behandelen van OSA bij aanwezigheid van AF. De doelstelling van het onderzoek is of gegevens met betrekking tot OSA, 

verkregen met behulp van de pacemaker, bruikbaar is om relatie aan te tonen met AF en hierbij een aanbeveling te doen 

voor het behandelen van OSA bij aanwezigheid van AF. Met uiteindelijk resultaat om indirect AF te behandelen, met als 

gevolg minder ziekenhuis opnames in verband met CVA. 

1.1.3 Doelgroep 

Er zijn verschillende belanghebbende voor dit onderzoek. Als eerste behoort de patiënt tot de doelgroep van het 

onderzoek. Door aan te tonen of de data uit de diagnostiek toereikend is om OSA te relateren met AF, kan de patiënt 

eventueel hiervoor behandeld worden. Daarnaast behoort de afdeling cardiologie tot de doelgroep. Door een 

doelgericht beleid op de afdeling te maken voor het benoemen en herkennen van OSA. Bij het benoemen en 

herkennen van OSA, kan de cardiologie de patiënt doorverwijzen voor verdere onderzoek en behandeling naar de 
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afdeling longgeneeskunde. Deze afdeling behoort ook tot de doelgroep van dit onderzoek. Als laatste doelgroep wil ik 

de fabrikant van de PM als externe context benoemen. Door te onderzoeken of de data uit de diagnostiek toereikend is 

om OSA te relateren aan AF, kunnen de uitkomsten voor de fabrikant interessant zijn.  

1.1.4 Vraagstelling 

In welke mate is de data uit de diagnostiek van de pacemaker bruikbaar om de relatie tussen obstructieve slaapapneu 

en atriumfibrilleren aan te tonen?  

1.1.5 Deelvragen 

1. Wat is in de literatuur bekend over de mogelijke oorzaak van AF in relatie met OSA? 

2. Wat is in de literatuur bekend over het effect op AF bij behandelen van OSA? 

3. Op welke wijze wordt slaapapneu gedetecteerd door de pacemakers van Microport? 

4. Op welke wijze wordt atriumfibrilleren gedetecteerd door de pacemakers van Microport? 

5. Hoe bruikbaar is de data van de pacemaker om de relatie tussen OSA en AF aan te tonen? 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van het probleem gepresenteerd en in hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet 

besproken. In hoofdstuk 3 komt het theoretische kader van het onderzoek aan bod. In hoofdstuk 4 wordt het 

praktijkgedeelte van het onderzoek besproken, waarbij de resultaten worden getoond. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de 

nadruk gelegd op de conclusie en aanbevelingen van het onderzoek. 
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2. Onderzoeksontwerp 

2.1 Onderzoeksmodel 

Een bestudering van de oorzaken van AF en OSA geven een inzicht in de relatie met elkaar (a en b) wat het theoretische 

kader van het onderzoek vormt. Door de gegevens in de PM van zowel detectie van slaapapneu en atriumfibrilleren te 

verzamelen (b) en te analyseren (c) met het theoretische kader kom ik tot een aanbeveling. 

 

 

Aanbeveling, 
uitkomsten  

Analyse, 
resultaten 

Gedetecteerde AF bij 
PM-patiënten 

Gedetecteerde OSA bij 
PM-patiënten 

Oorzaken en 
achtergronden relatie 

AF en OSA 

Theorie AF 

Theorie OSA 

(a) (b) (c) (d) 

Analyse, 
resultaten 
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2.2 Technisch ontwerp 

Het kwantitatieve onderzoek is op basis van een theoretisch kader. In dit kader wordt een uiteenzetting weergegeven 

over de relatie tussen OSA en AF. Daarnaast wordt data verzameld aan de hand van de diagnostiek uit pacemakers. De 

analyse van de gegevens uit de pacemaker is gebaseerd op het theoretische kader. In dit hoofdstuk wordt een overzicht 

gepresenteerd welke middelen worden gebruikt om antwoord te kunnen geven op deelvragen. Door antwoord te geven 

op de deelvragen, wordt automatisch antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. 

 

Deelvragen Gebruik methoden 

 

1. Wat is in de literatuur bekend 

over de mogelijke oorzaak van 

AF in relatie met OSA? 

 

 

Wetenschappelijk artikelen op Pubmed en Google Scholar met zoekwoorden 

op basis van wat de relatie kan zijn van OSA en AF. Er zijn de laatste jaren 

onderzoeken geweest naar de invloed van OSA op AF met verschillende 

nieuwe inzichten. Om de meest recente inzichten in beeld te krijgen, maak ik 

gebruik van wetenschappelijke artikelen die de laatste 10 jaar zijn 

gepubliceerd. De zoekwoorden hierbij zijn: 

 

 OSA AND AF 

 OSA AND AF AND pacemaker  

 OSA AND cardiac diseases,  

 Prevalence OSA 

 Prevalence OSA AND AF 

 

 

2. Wat is in de literatuur bekend 

over het effect op AF bij 

behandelen van OSA? 

 

 

Wetenschappelijke artikelen op Pubmed en Google Scholar met zoekwoorden 

op basis van het effect van AF op het behandelen van OSA. Er wordt gebruik 

gemaakt van publicaties van de laatstse 10 jaar. De zoekwoorden hierbij zijn: 

 

 OSA AND treatment 

 OSA treatment AND AF treatment 

 

 

3. Op welke wijze wordt 

slaapapneu gedetecteerd door 

de pacemakers van Microport? 

 

Wetenschappelijke artikelen op Pubmed en Google Scholar met zoekwoorden 

op basis van het algoritme waarmee OSA wordt gedetecteerd bij de 

pacemaker van Microport: 

 

 OSA AND detection AND pacemaker 

 OSA AND algorithm AND pacemaker 

 OSA AND detection AND pacemaker AND Microport 

 

Door de technische gegevens op te vragen bij fabrikant Microport over het 

algoritme van SAM (sleep apneu monitoring).  

 

 

4. Op welke wijze wordt 

atriumfibrilleren gedetecteerd 

door de pacemakers van 

Microport? 

 

Wetenschappelijke artikelen op Pubmed en Google Scholar met zoekwoorden 

op basis van het algoritme waarmee AF wordt gedetecteerd bij de pacemaker 

van Microport: 

 

 AF AND detection AND pacemaker 

 AF AND algorithm AND pacemaker 

 AF AND detection AND pacemaker AND Microport 

 

Door de technische gegevens opvragen bij fabrikant Microport over het 

algoritme detectie van AF. 
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5. Hoe bruikbaar is de data van de 

pacemaker om de relatie tussen 

OSA en AF aan te tonen? 

 

 

Voor het kwantitatieve onderzoek wordt gebruik gemaakt van data (detectie 

van slaapapneu en AF) uit verschillende type pacemakers van het merk 

Microport. In Isala Zwolle zijn sinds 2014 de volgende types pacemaker 

geïmplanteerd met de functie SAM: Kora 250; Kora 100, Reply 200 en Reply 

CRT-P. In totaal 248 pacemakers.. De inclusiecriteria is dat het algoritme in de 

pacemaker geactiveerd is, zodat slaapapneu met behulp van de pacemaker 

gedetecteerd kan worden. Bij 90 patiënten hiervan staat momenteel de functie 

met slaapapneu monitoring aan. Bij deze 90 patiënten wordt de RDI, de 

waarde van slaap apneu monitoring (SAM-algoritme) retrospectief 

geanalyseerd over een periode van een half jaar.  

Een tweede inclusiecriteria is detectie van AF om de relatie aan te kunnen 

tonen. Over dezelfde periode wordt ook detectie van AF (AF-burden) 

geanalyseerd. 

 

Een steekproef voor het onderzoek zou wenselijk zijn, omdat de omvang van 

de populatie te groot is om alle elementen te meten. Echter wordt voor het 

onderzoek gebruik gemaakt van patiënten met een pacemaker van de 

fabrikant Microport met de detectie-algoritme SAM. Dit is noodzakelijk voor 

het meten van slaap apneu, de functie moet in de PM aanstaan. Hiermee is 

het onderzoek afhankelijk van de hoeveelheid geïmplanteerde pacemakers, 

waarbij het algoritme aan staat. In Isala Zwolle zijn dit er momenteel 90 

patiënten.  

Er is dus geen steekproef uitgevoerd, omdat het onderzoek afhankelijk is van 

de populatie met een pacemaker 

Door bij nieuwe geïmplanteerde pacemakers het algoritme voor detectie van 

slaapapneu aan te zetten, zal in de komende maanden de 

onderzoekspopulatie toenemen. 

 

Advies vragen via technisch geneeskundige binnen de Isala en gebruik maken 

van SPSS. 
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3. Theorie 

3.1 Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen 

Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (SA) is een term die gebruikt wordt voor het beschrijven van verschillende 

vormen van ademhalingsstoornissen. Twee belangrijke vormen zijn obstructieve slaapapneu (OSA) en centrale 

slaapapneu (CSA). Bij OSA treedt een obstructie op van de bovenste luchtweg, die veroorzaakt wordt door een 

anatomische afwijking en/of door een afwijkende functie van de spieren die de bovenste luchtweg openhouden. In het 

geval van CSA valt de ademhalingsprikkel weg die door de centrale neuronen de ademhalingsspieren aansturen. Het 

afstudeeronderzoek richt zich op OSA, onderzoek heeft aangetoond dat OSA meer gerelateerd is aan AF en CSA meer 

gerelateerd is aan hartfalen (Mehra, 2019). 

3.1.1 OSA en OSAS 

In de praktijk wordt de term OSAS en OSA vaak door elkaar gehaald. Volgens de richtlijnen van de Federatie Medische 

Specialisten (Federatie Medisch Specialisten, 2018) spreekt men van OSAS als OSA gerelateerd zijn met klachten en/of 

co-morbiditeit. Als klachten verklaard kunnen worden door andere oorzaken (ander slaapstoornis, andere ziekte, gebruik 

medicijnen, alcohol of drugs) wordt er niet gesproken van OSAS (Federatie Medisch Specialisten, 2018). Om verwarring 

te voorkomen wordt er in de richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten gepleit voor eenduidige begrippen, zoals 

weergeven in tabel 1. In het vervolg van het onderzoek wordt gesproken over OSA, omdat er pas gesproken wordt over 

OSAS als atriumfibrilleren (co-morbiditeit) gerelateerd is aan OSA.  

 

Tabel 1.  Begrippen OSA (Federatie Medisch Specialisten, 2018) 

Begrippen Verklaring 

OSA 

 

Een verhoogde apneu-hypopneu index (AHI) hoger dan een arbitrair 

vastgesteld afkappunt, meestal 5/u. 

 

Klinisch relevant OSA 

 

OSA met symptomen en/of co-morbiditeit die veroorzaakt kunnen zijn door 

deze stoornis. 

 

Asymptomatisch OSA 

 

OSA zonder symptomen. 

 

Toevallig geassocieerd OSA 

 

Aanwezigheid van symptomen en/of co-morbiditeit suggestief voor OSA die 

voldoende verklaard kunnen worden door een andere oorzaak dan OSA. 

 

OSAS 

 

Een oorzakelijk gerelateerde combinatie van OSA (gedefinieerd als 

verhoogde AHI) met symptomen en/of co-morbiditeit die suggestief zijn 

voor deze aandoening. Verbetering van symptomen/co-morbiditeit onder 

therapie is een belangrijk element in de syndroomdefinitie. 

 

 

3.1.2 Obstructieve slaapapneu 

Obstructieve slaapapneu (OSA) betekent dat de ademhaling op herhaalde wijze tijdens de slaap wordt belemmerd door 

complete obstructie (apneu) of een partiële obstructie (hypopneu) van de bovenste luchtweg. Dit kan gepaard gaan met 

een zuurstofsaturatiedaling in het bloed. Herstel van de obstructie treedt vaak pas op na een waakreflex (arousal), waarna 

herstel optreedt van de hypoxie en hypercapnie. Vanwege de herhalende wijze van obstructie leiden deze arousals tot 

slaaponderbrekingen gedurende de nacht met als resultaat dat mensen niet in een diepe slaap komen. Het gevolg 

hiervan kan zijn slaperigheid en vermoeidheid overdag in combinatie met concentratieproblemen.  
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OSA wordt gezien als een snelgroeiende wereldwijde ziektebeeld, wat op verschillende manieren van invloed is op de 

kwaliteit van leven van mensen en hun omgeving. In recent onderzoek van Morsey (2019) blijkt dat onbehandelde OSA 

van invloed is op persoonlijke relaties; verlaagd de werkproductiviteit en vergroot de kans op verkeersongelukken. 

Daarmee zijn de kosten van niet-gediagnosticeerde en onbehandelde OSA buitensporig hoog (Morsey N.E., 2019). De 

prevalentie van OSA is moeilijk vast te stellen. Er zijn meerdere studies naar gedaan, maar vaak met verschillen in definities 

van OSA en verschillen in de afkappunten van AHI. Hierdoor is veel spreiding in de prevalentie van OSA. De Hypnolaus-

studie uit 2015 naar prevalentie van OSA van personen tussen de 40-85 jaar, kwam een prevalentie voor van 49% bij 

mannen en 23% bij vrouwen (Heinzer, 2015). Echter stelt de vakgroep van de Federatie Medisch Specialisten dit ter 

discussie. Ze zeggen dat de criteria van American Academy of Sleep Medicine (AASM) uit 2012, die gebruikt is bij de 

Hypnolaus-studie als methodiek voor detectie van OSA, twee-drie keer verhoogd is in vergelijking met de aangepaste 

ASSM-criteria uit 2014 (Federatie Medisch Specialisten, 2018). Senaratna et al. heeft in 2017 een review beschreven 

waarbij 24 studies over de prevalentie van OSA met elkaar zijn vergeleken. Hieruit blijkt dat er veel variatie zit in de 

prevalentie van de onderlinge studies. Gebaseerd op een AHI>5 is de prevalentie 9-38% en is hoger bij mannen dan bij 

vrouwen. AHI>15 is in de algemene populatie 6-17%, met een stijging naar 49% in de hogere leeftijden.   

3.1.3 Definitie OSA 

Een obstructie die resulteert in een ademstop waarbij de luchtstroom voor ≥ 90% wegvalt, gedurende ten minste tien 

seconden, wordt gedefinieerd als apneu. Een verminderde luchtstroom (≥ 30%) gedurende ten minste tien seconden, 

gepaard gaande met een saturatiedaling van ≥ 4%, wordt gedefinieerd als een hypopneu. De ernst van OSA wordt 

gedefinieerd door een combinatie van een afwijkend polysomnografie (PSG), uitgedrukt in apneu-hypopneu index (AHI). 

Dit is het gemiddelde aantal apneus en/of hypopneus per uur slaap. De AHI zegt iets over de frequentie van het aantal 

ademhalingsevents, maar niet over de duur of diepte van de saturatiedalingen. 

Wereldwijd leidend in het gebruik voor de definitie van OSA zijn de criteria van AASM. De derde editie is gepubliceerd 

in de International Classification of Sleep Disorders (ICDS) in 2014. De indeling volgens ASSM: 

 Lichte OSA: AHI ≥5 in combinatie met een van de volgende items: 

o slaperigheid, niet verkwikkende slaap, moeheid of slapeloosheid; 

o wakker worden snakkend naar adem of met verstikkingsgevoel; 

o geobserveerd snurken en/of ademstops; 

o co-morbiditeit: hypertensie, stemmingsstoornis, cognitieve disfunctie, coronair lijden, CVA, hartfalen, 

atriumfibrilleren of diabetes mellitus type 2. 

 Matige OSA: AHI ≥15 ongeacht de aan- of afwezigheid van klachten of klinische verschijnselen. 

 Ernstige OSA: AHI ≥ 30 ongeacht de aan- of afwezigheid van klachten of klinische verschijnselen. 

Echter zet de Federatie Medisch Specialisten in de richtlijnen Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen uit 2018 hier 

hun kanttekeningen bij. De vakgroep vindt het opmerkelijk dat bij AHI ≥5 symptomen zijn vereist voor diagnose van 

OSA, terwijl dit bij ernstige vormen niet het geval is (Federatie Medisch Specialisten, 2018). Het resultaat van de 

polysomnografie heeft nu een pathologische betekenis gekregen, een getalsmatige relatie tussen de AHI en ernst van 

de aandoeningen. Echter moeten de AHI en klinische gegevens onafhankelijk van elkaar worden beschouwd (Turnbull, 

2017). De vakgroep MFS stelt dan ook vast dat OSA, gedefinieerd als verhoogde AHI, geen maat is voor de ernst van de 

aan OSA geassocieerde symptomen en/of co-morbiditeit. De overweging is dat per individuele patiënt van belang is om 

OSA te omschrijven met AHI, symptomen, co-morbiditeit en oxygenatie-desaturatie index (ODI). 

3.1.4 Diagnose van OSA 

De gouden standaard voor diagnose van OSA is polysomnografie (PSG). Dit is een methode om tijdens de slaap 

hersenactiviteit, oogbeweging, spieractiviteit, ademhaling, saturatie, hartslag en lichaamspositie te meten. Met PSG is het 

mogelijk om de obstructies van ademhaling te relateren aan het stadium van slaap en lichaamspositie. Op deze manier 

kan nauwkeurig de gevolgen van apneus en hypopneu, zoals slaapcontinuïteit, saturatie en hartslag in kaart gebracht 

worden. Daarnaast is polygrafie (PG) ook een methode om OSA te diagnosticeren. PG is makkelijker beschikbaar en 

goedkoper, omdat het niet tijdens de slaap uitgevoerd hoeft te worden. Hierbij wordt alleen de ademhaling, saturatie, 

hartslag en lichaamspositie bepaald en is daarmee een goede optie voor patiënten waarbij vooraf een hoge kans is op 

OSA. Vaak worden PSG en PG door elkaar gehaald. Echter heeft PG een lagere AHI-waarde in vergelijking met PSG 

(Escourrou, 2015). Literatuur uit America stelt voor om in plaats van AHI-waarde, de respiratory event index (REI) te 

gebruiken op basis van PG (Berry, 2016). REI is de som van alle ademhalingsstoornissen gedeeld door de registratietijd.  
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Een alternatieve mogelijkheid voor het detecteren van SA is met behulp van een pacemaker. Een studie uit 2017 met een 

populatie van 60 patiënten met een pacemaker, is bij 74% asymptomatische SA vastgesteld (Dias, 2017). Patiënten met 

een klinische indicatie voor pacemaker kunnen voordeel hebben voor een pacemaker met functie tot detecteren van 

OSA (Dias, 2017). Ook in een recente studie van Gonçalves (2019) werd in hun populatie (patiënten met PM van 

Microport) in 62% asymptomatische OSA gedetecteerd. patiënten met ritme- en geleidingsproblematiek hebben een 

hoge prevalentie van asymptomatische OSA, wat gerelateerd wordt aan de onderwaardering van hun klachten en 

hierdoor niet in aanmerking komen van PSG (Gonçalves, 2019).  

3.1.5 Behandeling van OSA 

Voor het behandelen van OSA wordt Continuous positive airway pressure (CPAP) als gouden standaard beschouwd. 

Hierbij wordt tijdens slaap door een continue luchtstroom de bovenste luchtwegen opengehouden, zodat er geen 

obstructies ontstaan. Echter zijn patiënten niet altijd trouw bij gebruik van CPAP. Uit een literatuur review over een 

periode van 20 jaar van Rotenburg (2016) wordt beschreven dat het gebruik van CPAP gemiddeld 4,4 uren per nacht is 

en daarmee laag is. Ondanks nieuwe technologie van CPAP en verdere ontwikkeling van de maskers is er de laatste jaren 

geen verbetering in therapietrouw (Rotenberg, 2015). Om deze reden dienen alternatieve behandelopties in overweging 

te worden genomen. Uit een review van Lorenzi-Filho uit 2017 worden studies van alternatieve behandelopties bij OSA 

beschreven, zoals mandibulair repositie apparaat (MRA); KNO-chirurgie en nervus hypoglossusstimulatie. Naar voren 

komt dat MRA de beste behandeloptie is voor patiënten met matige OSA en daarnaast met bewijzen dat MRA ook 

effectief is bij patiënten met matige tot ernstige vorm van OSA (Lorenzi-Filho, 2017). Bij MRA is de kans wellicht kleiner 

dat OSA helemaal overgaat ten opzichte van CPAP, maar dit wordt gecompenseerd doordat patiënten meer trouw zijn 

aan de therapie dan bij CPAP (Lorenzi-Filho, 2017). Vastgesteld kan worden dat er voor de behandeling van OSA wellicht 

een verschuiving plaats vindt naar andere behandeltechnieken in plaats van CPAP als gouden standaard. Bij de keuze 

van behandeling dienen meerdere aspecten van patiënt te worden meegenomen over de keuze van behandeling. Echter 

moeten deze alternatieve therapieën of combinaties hiervan zich nog verder bewijzen. 

3.1.6 Atriumfibrilleren 

OSA wordt geassocieerd met verschillende co-morbiditeit. Eén van de meest voorkomende co-morbiditeit van OSA is AF 

(Lin GM, 2015). AF is een hartritmestoornis in de boezems, waarbij het hartritme onregelmatig en sneller is dan normaal. 

Er worden drie type van AF beschreven: paroxismaal AF (episodes met tussenpozen); persisterende AF (episodes langer 

dan 7 dagen) en chronische AF (episodes die aanhouden over vele jaren). Als het ritme langdurig te hoog is, kan de 

hartspier aan contractie verliezen met als gevolg het ontstaan van hartfalen. Een ander risico van AF is het ontstaan van 

bloedpropjes, wat een CVA tot gevolg kan hebben. Hiervoor moeten patiënten levenslang antistolling innemen. 

Atriumfibrilleren is de meest voorkomende aanhoudende ritmestoornis met wereldwijd een prevalentie van 596 per 

100.000 mannen en 373 per 100.000 vrouwen, wat gelijk is aan 33 miljoen mensen (Chugh, 2013). Prevalentie van AF in 

Europa heeft een verwachtte stijging van 8,8 miljoen in 2013 naar 18 miljoen in 2060 (Krijthe, 2013). Uit een studie uit 

2013 van Velasco komt naar voren dat er bij OSA in combinatie met AF een verhoogde kans op CVA is in vergelijking 

met patiënten met alleen OSA (Velasco, 2013). 

3.1.7 Relatie tussen OSA en AF 

OSA en AF delen meerdere risicofactoren, waaronder obesitas, stijgende leeftijd, mannelijk geslacht, alcohol en roken. 

Data van de Sleep Heart Health Study van Mehra (2006) laat sterke verbanden zien tussen atriale en ventriculaire 

ritmestoornissen én slaapapneu omdat deze risicofactoren mogelijk samenwerken. Hierbij was een factor 2-5 grotere 

kans op ritmestoornissen te zien bij patiënten met ernstige SA (Mehra R, 2006). Er zijn verschillende potentiele 

mechanismen waarbij OSA mogelijk bijdraagt aan het ontstaan van ritmestoornissen (zie fig. 1). Hierbij moet gedacht 

worden aan intermitterende hypoxia; meerdere arousals en toenemende schommelingen van de intrathoracale druk 

(Lavergne, 2015). Volgens Lavergne (2015) kan dit leiden tot een toename van activiteit van het sympathische 

zenuwstelsel; oxidatieve stress en mogelijk ook elektrische en mechanische remodellering van de atria en de linker 

ventrikel, wat kan leiden tot atriale en ventriculaire ritmestoornissen (Lavergne, 2015).  
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OSA-gerelateerde verschijnselen, zoals hypertensie; fibrose en vergroting van de atria; ventriculaire hypertrofie en 

aandoeningen aan de coronairen, kunnen ook van invloed zijn op het ontstaan van ritmestoornissen (May, 2017). Deze 

verschillende factoren kunnen lijden tot het verkorten van de effectieve refractaire periode (ERP). Nadat de myocyten 

een actiepotentiaal produceren, ontstaat er een periode dat de spiercellen niet opnieuw geactiveerd kunnen worden. 

Omdat er geen activatie kan plaatsvinden, voorkomt het dat er in deze periode aritmiën kunnen ontstaan. Deze periode 

wordt de ERP genoemd. In een studie met honden uit 2013 is aangetoond dat bij OSA de ERP verkort tijdens herhalende 

obstructies van de luchtwegen en hierdoor kan bijdragen tot het ontstaan van ritmestoornissen, waaronder AF (Lu, 2013). 

In een review van Patel et al. (2017) wordt een hypothese gesteld dat wellicht bestaande hypertensie in patiënten met 

OSA verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van AF. Verondersteld wordt dat hypertensie en obstructie van de 

luchtwegen, kan zorgen voor intra-cardiale drukschommelingen, wat weer kan leiden tot verandering in vorm van de 

atria met mogelijk AF tot gevolg (Patel, 2017). 

Ondanks de vele studies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd met betrekking tot OSA en de relatie met AF is het nog 

onduidelijk wat het achterliggende mechanisme hiervoor is. Een clinical review van 60 artikelen tussen 1970 en 2017 van 

Y. Kwon (2018), waarbij gekeken is naar de relatie SA en AF, geeft aan dat ondanks de vele studies en aanwijzingen voor 

de relatie tussen SA en AF, er op het gebied van bestaand bewijsmateriaal er nog vele vragen onbeantwoord blijven. 

Terwijl SA een belangrijke rol blijkt te hebben in recidief van AF na behandeling met katheter-ablatie, is het nog 

onduidelijk wat de precieze rol van SA op de incidentie van AF is (Kwon, 2018). 

Fig. 1.  Overzicht van mogelijke pathofysiologische mechanismen bij het ontstaan van ritmestoornissen (May, 2017). 
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3.2 Detecteren van slaap apneu met behulp van pacemaker (Microport) 

Voor het detecteren van SA, wordt voor het afstudeeronderzoek gebruik gemaakt van patiënten met een pacemaker van 

de firma Microport. De fabrikant heeft een algoritme ontwikkeld die automatisch patiënten met een pacemaker screent 

op SA, Sleep Apneu Monitoring (SAM). SAM-algoritme maakt gebruik van de Minute Ventilation-signaal (MV). Het MV-

signaal is ontwikkeld voor een uitgesproken pacemakerfunctie, namelijk de rate-responssensor, maar wordt ook door 

het SAM-algoritme gebruikt om het ademhalingspatroon te analyseren. Bij de detectie kan geen onderscheid gemaakt 

tussen OSA en CSA, vandaar dat in het onderzoek de term SA gebruikt wordt voor het detecteren met behulp van 

pacemakers. Voor het analyseren van het SAM-algoritme is gebruik gemaakt van de Tech Corner van Microport 

(Microport, 2018). 

3.2.1 MV-signaal  

Het MV-signaal is gebaseerd op de 

veranderende impedantie in de thorax 

door in- en uitademen. Hierbij wordt 

elke 125 ms stroom (I) afgegeven 

tussen de tip van de pacemaker-lead 

naar de generator van de pacemaker 

(can). Door vervolgens het voltage 

tussen ring en can te meten, wordt de 

impedantie berekend middels de wet 

van Ohm: U=I x R (fig. 2).  

 

 

 

 

 

De pacemaker meet de tijdsperiode en amplitude van iedere ademhalingscyclus (inspiratie en expiratie). Waarbij de 

amplitude wordt gemeten, dit is het verschil tussen maximale en minimale transthoracale impedantie. De MV wordt 

berekend door de amplitude te delen door de periode (zie fig. 3). Van elke gedetecteerde ademhalingscyclus krijgt het 

SAM-algoritme informatie van de MV-sensor.  

Fig. 3. Meting of MV in dynamische impedantie SAM-algoritme 

 

 

Fig. 2: Meting van transthoracale impedantie middels RA-lead. 
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3.2.2 SAM-algoritme 

Het algoritme analyseert iedere nacht, gedurende 5 uur, de transthoracale impedantie op abnormale 

ademhalingspatronen. Om dit te kunnen analyseren krijgt het algoritme informatie van de MV-sensor, namelijk de 

amplitude, ademhalingsperiode en het markeerpunt van de ademhalingscyclus. Met deze informatie voert het SAM-

algoritme achtereenvolgens de volgende acties uit: 

 

 

1. Exclusie van 

ademhalingcyclus 

 

 

 Ademhalingsperiode > 60 sec 

 Bij plotselinge verandering in impedantatie in vergelijking met 

voorafgaande cycli, onstabiel signaal. 

 Bij plotse toename van > 4 en < 10 sec van een cyclus in vergelijking met 

voorafgaande cyclus. 

 Bij een verhoogde amplitude in vergelijking van de gemiddelde amplitude 

van de voorafgaande vier cycli. 

 

 

 

2. Controle op pause van 

de ademhaling (event) 

 

 

 

 

Gedetecteerd als 

pauze als de 

Ademhalings-

periode >10 sec en 

< 60 sec. (zie fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

3. Controle van 

verminderde ademhaling 

(event) 

 

 

Als de VE-waarde < 

50% dan gemiddeld 

8 voorafgaande 

ademhalingscyclus. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bevestiging van pauze of 

verminderde ademhaling 

 

 

Bevestiging door <4 geëxcludeerd ademhalingscyclus van de laatste 16 

ademhalingscyclus. 

 

 

 

5. Updaten van de basislijn 

(referentielijn) 

 

 

Als de ademhalingscyclus niet is geëxcludeerd en niet verdacht wordt van een 

pause of verminderde ademhaling, wordt de referentielijn aangepast. Update 

van laatse 8 VE-waarde met de huidige VE-waarde én update van laatste 4 

amplitudes met de huidige amplitude. 

 

  

 

 

Fig. 4. Ademhalingsperiode van een pauze. 

Fig. 5. Ademhalingsperiode bij verminderde 

ademhaling. 
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3.2.3 Respiratory Disturbance Index (RDI) 

Als de ademhalingspauze of 

verminderde ademhaling is 

bevestigd, wordt de bijbehorende 

teller verhoogd. Aan het einde van 

de periode van monitoring (5 uur) 

is het totaal van de ademhalings-

pauzes én verminderde 

ademhaling omgerekend naar per 

uur. Dit wordt de Respiratory 

Disturbance Index (RDI) genoemd. 

In de diagnostiek van de 

pacemaker wordt de 

veranderende RDI per dag 

weergegeven naast de 

gedetecteerde AF (figuur 6). In de diagnostiek van de PM wordt van de nachten met ademhalingsobstructies het 

percentage weergegeven waarbij de RDI ≥ 20 (fig. 6 & 7, paarse lijn). Uit de DREAM-studie van Defaye (2014) komt naar 

voren dat bij een RDI≥20 met het SAM-algoritme een grotere kans is op ernstige OSA, waarbij een RDI≥20 gelijk is aan 

AHI≥30 met PSG. Het percentage met een RDI≥20 geeft aan wat de kans is op het hebben van ernstige OSA. Een 

kanttekening hierbij is dat er alleen een percentage kans op ernstige OSA (AHI≥30) wordt weergegeven en geen RDI-

treshold voor lichte OSA (AHI≥5) en matige OSA (AHI≥15). Het gebied onder de paarse lijn (fig. 7) wordt niet 

meegenomen, wat suggereert dat het niet van belang is voor de diagnose van OSA. In een study van Dias et al. (2017) 

met 54 personen met een PM van Microport komt naar voren dat voor de diagnose van matige–ernstige OSA het beste 

een RDI-treshold van 13 aangehouden kan worden. 

Uit de Dream-studie (2014) is echter gebleken 

dat het SAM-algoritme een specificiteit van 

85% en sensitiviteit van 89% heeft en 

daarmee een betrouwbaar algoritme is om SA 

te detecteren (Defaye, 2014). In een eerder 

benoemde studie met 81 PM-patiënten 

(Microport) met het SAM-algoritme werd 

aangetoond dat RDI hoge sensitiviteit en 

specificiteit hebben om matige tot ernstige 

OSA te detecteren (Gonçalves, 2019). 

Opmerkelijke uitkomst in de studie is wel dat 

de specificiteit van RDI, tijdens episodes van 

AF, daalde (78%) ten opzichte van de 

specificiteit van de RDI zonder AF, wat 

mogelijk te verklaren is aan veranderende transthoracale impedantie tijdens AF (Gonçalves, 2019). Een tweede hypothese 

is de mogelijke relatie tussen AF en CSA, er kan door het SAM-algoritme geen onderscheid gemaakt worden tussen OSA 

en CSA (beide situaties is er een verandering in thoracale impedantie), waarbij een toename van CSA de RDI kan wijzigen 

(Gonçalves, 2019). 

3.3 Detecteren van atriumfibrilleren met behulp van pacemaker (Microport)  

Voor het detecteren en bevestigen van atriale ritmestoornissen maken de pacemakers van Microport gebruik van twee 

algoritmes. Voor het detecteren van atriale ritmestoornissen Window of Atrial Accelaration Detection (WARAD-algoritme) 

en voor het bevestigen Fallback Mode Switch (FMS-algoritme). Beide algoritmes worden gebruikt in DDD-pacemakers. 

Deze pacemakers kunnen signalen detecteren (sensing) en stimuleren (pacing) in zowel het atrium als in de ventrikels. 

Voor het analyseren van beide algoritmes is gebruik gemaakt van de Tech Corner van Microport (Microport, 2018). 

  

Fig. 6. Gedetecteerde AF en RDI halfjaarlijkse periode.              = RDI 20 (severity treshold) 

Fig. 7.  Apneu data 
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3.3.1 WARAD-algoritme 

Het algoritme is ontworpen voor het monitoren van atriale activiteit. Dit om atriale ritmestoornissen te onderscheiden 

van p-toppen. Na elke sensing (detectie van signaal van pacemaker) van atriale activiteit, start het algoritme een 

tijdsperiode op, WARAD-periode (fig 8). De duur van de WARAD-periode is afhankelijk van de snelheid van de 

hartfrequentie (bpm): 

 Hartfrequentie < 80/min → 62.5% van vorige 

As-As interval (fig 8). 

 Hartfrequentie ≥ 80/min → 75% van vorige As-

As interval. 

 

Door het algoritme wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende atriale 

ritmestoornissen. Na elke sensing (detecteren van 

signalen door pacemaker) van iedere atriale 

activiteit start het WARAD-algoritme een 

tijdsperiode op. Er zijn vervolgens twee 

mogelijkheden: 

 De volgende p-top valt buiten de WARAD-periode → wordt beschouwd als sinusritme. Er wordt geen verdere actie 

ondernomen door het WARAD-algoritme. 

 De volgende p-top valt binnen de WARAD-periode. De fase wordt nu beschouwd als verdacht voor 

ritmestoornissen, in de pacemaker wordt de cyclus gelogd als ‘’verdacht’’. Het WARAD-algoritme maakt in deze 

fase onderscheid tussen een geïsoleerde PAC of een atriale ritmestoornis: 

  

 Er kan sprake zijn van een geïsoleerdere 

PAC, als de ventriculaire cyclus eindigt met 

een atriale pacing (fig 9). De volgende 

slagen vallen buiten de tijdsperiode van 

het WARAD-algoritme, hiermee is het voor 

het algoritme geen verdachte fase meer 

voor ritmestoornissen. 

 

 

  

Fig. 8. WARAD-periode (PP=p-top interval, WARAD=tijdsperiode dat 

WARAD-algoritme actief is, afhankelijk van het hartritme). 

Fig 9. Geïsoleerde PAC. Ap=atriale pacing; As=atriale sensing;   

Vs=ventriculaire sensing 
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 Er kan sprake zijn van een mogelijke atriale 

ritmestoornis, als de ventriculaire cyclus niet 

eindigt met een atriale pacing (AP). In figuur 

10 is atriale activiteit binnen de WARAD-

periode (PAC). De volgende atriale activiteit, 

na de ventriculaire cyclus, valt ook binnen 

de WARAD-periode. In deze fase treedt 

Fallback Mode Switch (FMS-algoritme) in 

werking. 

 

 

 

 

3.3.2 FMS-algoritme 

Tijdens een de verdachte fase voor atriale ritmestoornis schakelt FMS van bestaande PM-modus (DDD, AAI+) naar een 

inhibitie-modus (DDI(R)). Hiermee voorkomt het algoritme dat er snelle ventriculaire volgrespons kunnen ontstaan tijdens 

atriale ritmestoornis, doordat de pacemaker het atriale ritme gaat volgen. De verdachte fase van een mogelijke 

ritmestoornis, gedetecteerd door de WARAD-algoritme, wordt door het FMS-algoritme bevestigd als atriale 

ritmestoornis, als de ritmestoornis aan 1 van de 2 volgende criteria voldoet: 

 Criteria 1 in de verdachte fase, bij goede atriale sensing tijdens AF → 28 van de laatste 32 ventriculaire intervallen 

(88%) wordt de PM-modus overgeschakeld naar DDI(R). 

 Criteria 2 in de verdachte fase, bij undersensing tijdens AF in de verdachte fase → 18 van de laatste 32 ventriculaire 

intervallen (56%) + 18 van de laatste 32 ventriculaire intervallen (56%) wordt de PM-modus overgeschakeld naar 

DDI(R). 

FMS-algoritme schakelt de PM-modus terug naar oorspronkelijke setting, als de atriale en ventriculaire hartritme beide 

lager zijn dan 107/min. Bij het bevestigen van de atriale ritmestoornis en daarbij het overschakelen naar de inhibitie-

modus door het FMS-algoritme, wordt de ritmestoornis gelogd en opgeslagen in de diagnostiek van de pacemaker. Het 

moment van interrogatie van de pacemaker wordt de tijd van inhibitie-modus, dus atriale ritmestoornis, berekend en 

weergegeven in percentage burden.  

  

Fig 10. Mogelijke atriale ritmestoornis 
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4. Empirie 

4.1 Onderzoeksgegevens 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksgegevens uitgewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van data (detectie van SA en AF) uit 

verschillende type pacemakers van het merk Microport. Hierbij wordt de RDI, de waarde van slaap apneu monitoring 

(SAM-algoritme) retrospectief geanalyseerd over een periode van een half jaar. Over dezelfde periode wordt ook detectie 

van AF geanalyseerd.  

4.1.1 Onderzoekspopulatie 

Voor het detecteren van slaapapneu wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het SAM-algoritme, een functie in de 

pacemakers van Microport. In Isala Zwolle zijn sinds 2014 de volgende types pacemaker geïmplanteerd met de functie 

SAM: Kora 250; Kora 100, Reply 200 en Reply CRT-P. Sinds 2014 zijn er in totaal 248 pacemakers met SAM-algoritme 

geïmplanteerd. Bij 90 patiënten staat momenteel de functie met slaapapneu monitoring aan, wat een vereiste is om 

slaapapneu met behulp van de pacemaker te detecteren. Van de 90 patiënten zijn er 63 waarbij een atriale lead aanwezig 

is, noodzakelijk om atriale ritmestoornissen te kunnen detecteren. De onderzoekspopulatie bestaat dus uit 63 patiënten, 

waarvan 32 mannen, gemiddelde leeftijd 76 jaar (48-93 jaar) en 31 vrouwen met een gemiddelde leeftijd 79 jaar (54-94 

jaar). Bij de onderzoekspopulatie is retrospectief data van het SAM-algoritme en het AF-burden geanalyseerd.  

4.1.2 RDI-treshold 

Bij het aanzetten van de functie wordt gedurende 5 nachtelijke uren over een periode van maximaal een half jaar de 

ademhalingsobstructies gedetecteerd, wat wordt gedefinieerd als RDI. Van de nachten met detectie van 

ademhalingsobstructies, wordt in de diagnostiek van de pacemaker het percentage met een RDI≥20 weergegeven. In 

de eerder benoemde Dream-studie is naar voor gekomen dat een RDI≥20 gelijk is aan een AHI≥30 met PSG. In de 

richtlijnen van de ASSM (2014) wordt een AHI≥30 beschouwd als ernstige SA. Voor het onderzoek is het een beperking 

dat alleen een mogelijke relatie gelegd kan worden tussen AF en ernstige SA. Doordat de PM een RDI-treshold ≥20 

detecteert en niet programmeerbaar is op andere waarden, kan lichte en matige SA niet worden meegenomen in het 

onderzoek, vanwege het feit dat dit niet gekwantificeerd is door het SAM-algoritme.  

4.1.3 Burden atriale ritmestoornissen 

Atriale ritmestoornissen worden weergeven in diagnostiek van de pacemaker door middel van het percentage mode 

switches, de burden (§3.3.2). De functie detecteert niet specifiek AF, maar ook andere atriale ritmestoornissen die door 

het WARAD- en FMS-algoritme gedetecteerd worden. Daarnaast kan er in theorie ook onterechte AF gedetecteerd 

worden op basis van oversensing, echter is dit bij de 63 patiënten niet waargenomen. Voor het onderzoek is 

gebruikgemaakt van patiënten waarbij alleen AF is gedetecteerd. De monitoring van AF met het WARAD- en FMS-

algoritme is gedurende 24 uur per dag. De periode van detectie loopt van resetten van de diagnostiek van de 

pacemaker tot de volgende interrogatie van de pacemaker. Monitoring van AF vindt 24 uur per dag plaats, wat 

uitgedrukt wordt in een percentage burden. Monitoring van slaapapneu vindt plaats voor 5 uur, wat uitgedrukt wordt 

in RDI. Ondanks dat monitoring met beide algoritmes gedurende verschillende lengte van uren plaats vindt, kan het 

burden AF gebruikt worden om met het RDI te vergelijken. Een hypothese voor een mogelijke trigger voor het 

ontstaan van AF door slaapapneu is remodellering van de atria (Lavergne, 2015). Hierbij ontstaan over een langere 

aanhoudende periode structurele veranderingen in de hartspier. Dus bij monitoring van OSA in de nachtelijke uren 

hoeft het niet zo te zijn dat er ook een hoger percentage AF is in de nachtelijke uren, maar kan het op langere termijn 

ontstaan door structurele veranderingen van de hartspier. 

4.1.4 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van het gebruik van het SAM-algoritme om slaapapneu te detecteren is in studies onderzocht. Uit 

DREAM-studie (2014) is gebleken dat het SAM-algoritme een specificiteit van 85% en sensitiviteit van 89% heeft en 

daarmee een betrouwbare algoritme is om slaap apneu te detecteren (Defaye, 2014). De betrouwbaarheid van het FMS-

algoritme in de pacemakers van Microport is bewezen in een onderzoek dat heeft aangetoond dat detectie van AF een 

96% specificiteit en 96% sensitiviteit heeft (Géroux, 1999). 

4.2 Onderzoeksresultaten 

Om te beoordelen in welke mate ernstige OSA, gedetecteerd door de pacemaker, invloed heeft op het ontstaan of 

verergeren van AF, wordt gebruik gemaakt van het percentage RDI≥20 én het percentage AF-burden. Voor het 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van een enkelvoudige regressieanalyse om de samenhang tussen twee variabelen te 
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bepalen. Aan de hand van de verklarende variabele (RDI≥20) wordt de afhankelijke variabele (burden AF) verklaard of 

voorspelt. De regressieanalyse wordt uitgevoerd in Microsoft Excel met data van 63 patiënten. 

4.2.1 Resultaten 

In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven van de regressieanalyse. Meervoudige correlatiecoëfficiënt (R) geeft de mate 

van samenhang weer tussen de twee variabelen. De correlatiecoëfficiënt is 0,45. Daarnaast geeft R-kwadrant aan dat de 

verklarende variabele (RDI≥20) 21% van invloed is op AF-burden (R2=0,206). De volledige uitkomst van de 

regressieanalyse is weergegeven in bijlage 1. 

 

De visualisering van de regressieanalyse is weergegeven in een spreidingsplot (diagram 1). Hierin is geen patroon te 

herkennen. Dit bevestigt de correlatiecoëfficiënt van 0,45. Hierbij hebben 6 patiënten 93-100% AF-burden, hierbij kan 

niet beoordeeld worden of dit een relatie heeft met OSA. Daarnaast hebben 50 patienten met detectie van ernstige OSA 

een AF-burden van max 1%. Vanaf 30% ernstige OSA (RDI>20) lijkt er een toename van het percentage AF-burden. 

  

Tabel 2. Samenvatting regressieanalyse  

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

B
U

R
D

EN
 A

F 
(%

)

RDI >20 (%)

burden AF (%)

Diagram 1. Spreidingsplot  
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Van de 63 personen zijn bij 75% (47 personen) episodes van ernstige OSA gedetecteerd. Van de 31 mannelijke is er bij 

75% (23 personen) detectie van ernstige OSA en bij de vrouwen is dat 80% (25 personen). De Hypnolaus-studie uit 2015 

bij personen tussen de 40-85 jaar kwam een prevalentie van 49% bij mannen en 23% bij vrouwen. Een ander onderzoek 

van Senaratna et al (2014) is de prevalentie 9-38% met stijging naar 49% in hogere leeftijden, waarbij mannen een hogere 

prevalentie hebben dan vrouwen. De percentages uit het afstudeeronderzoek zijn hoger dan van de studies uit de 

literatuur. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de uitkomsten uit de literatuurstudie met algemene populatie 

onderzocht is. In het afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van een populatie met ritme- en geleidingproblematiek. 

Uit een studie van Gonçalves (2019) wordt gesteld dat patiënten met ritme- en geleidingsproblematiek een hogere 

prevalentie van asymptomatische OSA hebben. Uit de resultaten komt verder naar voren dat er bij niet ernstige OSA 6% 

AF-episodes zijn en bij ernstige OSA heeft 35% van de populatie AF-episodes. Dit bevestigt de uitkomst van de RESPIRE-

study (2020) dat ernstige OSA geassocieerd wordt met meer episodes van AF. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Is gedetecteerde data uit de diagnostiek van de pacemaker 

bruikbaar om de relatie aan te tonen tussen obstructieve slaapapneu en atriumfibrilleren?’ Hiervoor is een kwantitatief 

onderzoek uitgevoerd bij 63 patiënten met een pacemaker.  

5.1 Wat is in de literatuur bekend over de mogelijke oorzaak van AF in relatie met OSA? 

Ondanks de vele studies die er de afgelopen jaren zijn uitgevoerd waarbij aanwijzingen zijn dat er een grotere kans is 

op het ontstaan van AF bij patiënten met OSA, is het mechanisme hierachter niet aangetoond. Wel zijn er sterke 

vermoedens. Doordat OSA drukschommelingen in de thorax, hypoxie en arousals veroorzaakt, wat vervolgens kan 

leiden tot remodellering van de atria en linker ventrikel. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot atriale en ventriculaire 

ritmestoornissen. Maar ook OSA-gerelateerde verschijnselen: zoals hypertensie, fibrose en vergroting van de atria, 

ventriculaire hypertrofie en aandoeningen aan de coronairen, wat de ERP kan verkorten. Dit kan mogelijk van invloed 

kan zijn op het ontstaan van ritmestoornissen. Bij het aanzetten van het SAM-algoritme in de pacemakers van 

Microport kan in toekomstige studies de toename van AF bij een toename van de RDI>20 verder onderzocht worden. 

5.2 Wat is in de literatuur bekend over het effect op AF bij behandelen van OSA? 

Het effect op AF bij behandelen van OSA is in studies nooit goed naar voren gekomen. Terwijl SA een belangrijke rol 

blijkt te hebben in recidief van AF na behandeling met katheter-ablatie, is het nog onduidelijk wat de precieze rol van 

SA op de incidentie van AF is. Een aanbeveling is om bij elke patiënt met de mogelijkheid tot detectie van OSA, het 

SAM-algoritme in de pacemaker aan te zetten. Op deze manier kan verder onderzocht worden wat het effect is op AF 

bij behandelen van OSA. 

5.3 Op welke wijze wordt slaapapneu gedetecteerd door de pacemakers van Microport? 

De algoritmes in de pacemakers van Microport om OSA en AF te detecteren hebben in studies uitgewezen goed en 

betrouwbaar te kunnen functioneren. Echter de bruikbaarheid om de relatie tussen AF en OSA met behulp van de 

pacemaker aan te tonen kent enkele kanttekeningen. Zo kan het SAM-algoritme van Microport geen onderscheid 

maken tussen OSA en CSA, in beide situaties is er een verandering in thoracale impedantie. Hierdoor is niet uit te 

sluiten dat alleen OSA een trigger kan zijn voor AF, maar ook CSA. In eerder beschreven studie van Gonçalves (2019) 

kwam naar voren dat de specificiteit van de RDI daalde, tijdens episodes van AF, ten opzichte van de specificiteit van de 

RDI zonder AF. Daarnaast geeft het SAM-algoritme in de diagnostiek van het aantal nachten met slaapapneu alleen het 

percentage van ernstige slaapapneu (RDI>20) weer. Bij lichte en matige slaapapneu (RDI<20) worden geen RDI-

tresholds weergegeven in de diagnostiek. Zo laat een studie van Dias et al. (2017) zien dat een RDI-treshold van 13 het 

beste voor diagnose van matige tot ernstige OSA aantoont. Wellicht kan de fabrikant in de diagnostiek van de PM de 

RDI-treshold koppelen aan lichte en matige OSA, uitgedrukt in percentage. Mede omdat dat criteria van SA 

verschillende behandelmethoden hebben. Wellicht kan dit in studies verder onderzocht worden en eventueel 

geïmplementeerd worden in het SAM-algoritme. 

5.4 Op welke wijze wordt atriumfibrilleren gedetecteerd door de pacemakers van Microport? 

Atriumfibrilleren wordt gedetecteerd met behulp van twee algoritmes. Het WARAD-algoritme is ontworpen voor het 

monitoren van atriale activiteit. Door na elke gedetecteerd p-top een tijdsperiode (WARAD-periode) op te starten, kan 

onderscheid gemaakt worden tussen sinusritme en verdenking voor atriale ritmestoornissen. Als het algoritme een p-

top als verdacht beschouwd, wordt er vervolgens onderscheid gemaakt tussen een geïsoleerde PAC of een atriale 

ritmestoornis. Bij een atriale ritmestoornis treedt het FMS-algoritme in werking. Hierbij wordt voorkomen dat de 

pacemaker het atriale ritme ventriculair gaat volgen, door de modus te schakelen naar een inhibitie-modus (DDI). De 

verdachte fase van een mogelijke ritmestoornis, gedetecteerd door de WARAD-algoritme, wordt door middel van twee 

criteria bevestigd middels het FMS-algoritme. 

5.5 Hoe bruikbaar is data van de pacemaker om de relatie tussen OSA en AF aan te tonen? 

De resultaten van het onderzoek en literatuurstudies bevestigen dat patiënten met ritme- en geleidingsproblematiek 

een hogere prevalentie van OSA hebben dan de algemene populatie. Daarnaast laat het onderzoek ook zien dat 

ernstige OSA vaker geassocieerd wordt met AF ten opzichte van niet-ernstige OSA (RDI<20). Als de 

pacemakertechnicus in de conclusie van het pacemakerverslag naast het AF-burden ook het percentage ernstige OSA 
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opneemt, kan de cardioloog de patiënt doorverwijzen naar de longgeneeskunde voor het behandelen van OSA. Hierbij 

kan in studieverband onderzocht worden of behandelen van OSA van invloed is op het ontstaan of verergeren van AF. 

5.6 Conclusie en aanbevelingen 

Concluderend is dat de data uit de diagnostiek van de pacemaker toereikend is om het ontstaan of verergeren van 

atriumfibrilleren onder invloed van ernstige obstructieve slaapapneu aan te tonen. Echter is dit alleen voor ernstige 

slaapapneu, lichte en matige slaapapneu kan niet gerelateerd worden aan het burden AF. Wel hebben studies van 

Defaye (2014) en Géroux (1999) aangetoond dat de algoritmes om OSA en AF te detecteren, goed functioneren. Een 

eerste aanbeveling is om bij elke patiënt het SAM-algoritme aan te zetten, omdat OSA vaker gezien wordt bij ritme-en 

geleidingsproblematiek. Daarbij heeft, naast de relatie met AF, de studie van Morsey (2019) laten zien dat OSA veel 

invloed heeft op dagelijkse leven van de betrokkenen. Daarmee zijn de kosten van niet-gediagnosticeerde en 

onbehandelde OSA buitensporig hoog. Een tweede aanbeveling is dat de pacemakertechnicus naast het percentage 

AF-burden en het percentage ernstige OSA in de conclusie van het pacemakerverslag opneemt, zodat de cardioloog 

patiënten waarbij ernstige OSA en AF gedetecteerd is, laagdrempeliger door kan sturen naar een specialist voor 

verdere analyse en eventueel behandeling. Immers uit de resultaten van mijn onderzoek, ondersteund door 

literatuurstudies, hebben patiënten met ritme- en geleidingsproblematiek een hogere prevalentie van OSA. Daarnaast 

wordt ernstige OSA meer geassocieerd met AF ten opzicht van niet-ernstige OSA. Door OSA te behandelen kan verder 

onderzocht worden wat het effect is op AF. Met uiteindelijk resultaat om indirect AF te behandelen, met als gevolg 

minder ziekenhuis opnames in verband met CVA. 

5.6.1 Conclusie 

In welke mate is de data uit de diagnostiek van de pacemaker bruikbaar om de relatie tussen obstructieve slaapapneu 

en atriumfibrilleren aan te tonen? Het antwoord op de hoofdvraag is: de data uit de diagnostiek van de pacemaker is 

toereikend om het ontstaan of verergeren van atriumfibrilleren onder invloed van ernstige obstructieve slaapapneu aan 

te tonen. 

5.6.2  Aanbevelingen 

 Aanbeveling 1: Bij elke patiënt, waarbij het mogelijk is, het SAM-algoritme in de PM van aanzetten, omdat 

OSA vaker gezien wordt bij ritme-en geleidingsproblematiek. 

 Aanbeveling 2: De pacemakertechnicus neemt het percentage ernstige slaapapneu op in de conclusie van het 

pacemakerverslag. 

 Aanbeveling 3: Voor de fabrikant het aanpassen van het SAM-algoritme zodat in de diagnostiek van de PM de 

RDI-treshold aan lichte en matige OSA gekoppeld kan worden. 
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6. Reflectieverslag 

In de periode van december 2019 en september 2020 ben ik bezig geweest met het afstudeeronderzoek. 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. 

6.1 Methodologische en proces reflectie 

Voor het onderzoek vond ik het lastig om de onderzoeksvraag goed af te bakenen. OSA is van invloed op veel vlakken 

met veel co-morbiditeit. Dit maakt het lastig om het onderzoek niet te groot te laten worden. Door gebruik te maken 

van data uit de diagnostiek van pacemakers, kan er naar meerdere variabelen gekeken worden, waaronder relatie OSA 

met premature ventriculaire complexen (PVC’s) of premature atriale complexen (PAC’s). Door in het onderzoek alleen te 

focussen op de invloed van OSA op AF, heb ik het onderzoek kunnen afbakenen.  

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

uit de diagnostiek van de PM. Hierbij was ik afhankelijk van meerdere factoren. Ten eerste was ik afhankelijk of het 

SAM-algoritme in de pacemaker geactiveerd was. Ik maakte gebruik van de pacemakers van Microport, waarbij bij 90 

patiënten het algoritme aanstond. Ten tweede was ik afhankelijk van de geprogrammeerde instellingen van pacemaker. 

Waarbij het percentage RDI>20 en het AF-burden over een bepaalde periode van belang was. Dat kostte meer tij dan 

ik had verwacht en dit had ook behoorlijke invloed op de planning. Ik heb dan ook geleerd om voor toekomstige 

onderzoeken een realistische tijdsbestek plannen om de juiste data te achterhalen. Ik ben van mening dat het niet van 

invloed is geweest op de resultaten. Ik heb alle patiënten met een PM waarbij het SAM-algoritme aanstaat 

meegenomen in de resultaten.  

Gedurende het onderzoek heb ik geleerd dat planning een essentieel onderdeel is. Naast de lange termijn plannen, 

maakte ik ook elke week voor mezelf een planning, wanneer ik in die week tijd had voor de scriptie. In het begin van de 

scriptie deed ik dat niet, waardoor ik regelmatig de deadlines van de lange termijnplanning niet haalde, omdat ik niet 

expliciet tijd vrij maakte voor de studie. Ik probeerde het tussen het werken op de afdeling, gezinsleven en sociale 

contacten door te doen. Maar dit was vaak niet effectief en gaf vaak een onbevredigend gevoel, omdat het korte 

momenten waren om met de scriptie aan de slag te gaan. Door wekelijks tijd vrij te maken, gaf dit meer rust voor 

mezelf en wist mijn omgeving ook waar ze aan toe waren.  

6.2 Persoonlijke reflectie 

Dankzij begeleiding van 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 

het onderzoek, omdat een juiste vraagstelling en deelvragen ontbraken. Ze hebben beide ruime ervaring met het 

schrijven van onderzoeken, wat tijdens de start van het onderzoek van belang is. Hierdoor 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. Bij een volgend onderzoek zou ik eerder gebruikmaken van de 

kennis en ervaring van mijn begeleiders. 

De literatuurstudie nam meer tijd in beslag dan ik had gedacht, maar ik vond het wel een leuk onderdeel van het 

onderzoek. Ik vond het interessant om te zien, hoe OSA van verschillende kanten wordt benaderd, waarbij je over het 

algemeen een goed beeld krijgt van de impact van de ziekte. Hierbij heb ik geleerd door bij elke studie te kijken of het 

echt relevant is voor de onderzoeksvraag, hierdoor zijn alle studies in de literatuurlijst dicht bij het onderwerp 

gebleven. Bij de LOI heb ik lessen over onderzoekvaardigheden gevolgd, wat mij heeft geholpen bij het 

literatuuronderzoek. Uit deze lessen heb ik geleerd gerichter te zoeken in de verschillende databeses. Gelukkig had ik 

via de bibliotheek in het ziekenhuis de beschikken over bijna alle studies die relevant waren voor het onderzoek. Ik ga 

zeker in de toekomst relevante studies over ons vakgebied bijhouden. Door de literatuurstudies tijdens dit onderzoek, 

ben ik me meer bewust geworden over het belang van literatuurstudies, Door aananmens niet zomaar aan te nemen, 

maar emperisch te onderzoeken. 

6.3 Beroepscompetenties 

De volgende beroepscompetenties, zoals beschreven in het profiel Domeincompetenties hbo hartfunctielaborant, zijn 

aan bod gekomen tijdens deze opdracht.  
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6.3.1 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. Zo heb ik contact 

gehad met ICT om te achterhalen welke patienten sinds 2014 een PM van Microport hebben gekregen. Hier kwam ik 

achter dat ik heel specifiek de criteria moest aanleveren om de juiste gegevens te krijgen. Ook het duidelijk 

communiceren naar mijn collega’s, zodat het voor mijn collega’s duidelijk is dat de gegevens uit de diagnostiek van de 

PM van groot belang zijn voor het onderzoek. 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.  

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

Ik heb veel geleerd over de planning van het onderzoek. In eerste instantie heb ik een tijdsplanning gemaakt, waarbij ik 

de opdracht eind juli zou afronden. Echter moest ik al snel de planning bijstellen. Dit had te maken met verschillende 

factoren. Zo heb ik me verkeken op de hoeveelheid tijd wat komt kijken bij het uitvoeren van de opdracht. Daarnaast 

vond ik het lastig om tijd vrij te maken om aan de opdracht te werken. Doordat dit vaak niet effectief was en een 

onbevredigend gevoel gaf, heb ik geleerd om een wekelijkse uren vrij te plannen. Ik heb geleerd om tijdig momenten 

van overleg te plannen, zodat er tijdig in de voortgang van de scriptie bijgestuurd kon worden. Hierbij ik heb ik 

regelmatig op vaste momenten overleg met mijn begeleider gehad.  

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

Ik vind het leuk om nieuwe kennis op te doen met betrekking tot het eigen vakgebied. Met name ook mooi om te zien 

dat met de PM ook ander ziektebeelden, in dit geval OSA, in de diagnostiek weergegeven kan worden. Dit kan veel 

nieuwe inzichten geven in relatie met geleidings- en ritmestoornissen.. Door 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. Hierdoor heb ik mijn kennis vergroot over OSA in relatie met AF. De resultaten zal ik bespreken binnen het team 

en voorleggen aan de maatschap Cardiologie. 
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Bijlage 1: Onderzoekspopulatie 

Type Mode SA-monitoring Apneu data RDI >20 (%) burden AF (%) 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 24 0 

Pacemaker kora 250 DR DDD ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR DDD ON YES 72 0 

Pacemaker kora 250 DR DDDR ON YES 100 100 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 89 0 

Pacemaker kora 250 DR DDDR ON YES 98 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 20 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 38 38 

Pacemaker kora 250 DR DDDR ON YES 60 100 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 45 1 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 12 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 45 100 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 72 51 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR DDDR ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 2 1 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 12 15 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 100 0 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 0 7 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 39 60 

pm kora 250 DR TPM010C AAI+ ON YES 0 0 

pm kora 250 DR TPM010C AAIR+ ON YES 5 0 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 21 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 94 0 

Pacemaker kora 250 DR DDD ON YES 14 6 

Pacemaker kora 250 DR DDD ON YES 14 0 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 36 0 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 36 1 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 13 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 3 1 

pm kora 250 DR TPM010C AAI+ ON YES 10 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 7 0 
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pm kora 250 DR TPM010C AAI+ ON YES 1 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 23 0 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 38 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR DDD ON YES 5 93 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 57 0 

Pacemaker kora 250 DR DDD ON YES 63 0 

Pacemaker kora 250 DR DDDR ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR DDDR ON YES 94 100 

Pacemaker kora 250 DR DDDR ON YES 39 47 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 25 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 8 0 

pm kora 250 DR TPM010C DDD ON YES 15 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 16 0 

Pacemaker kora 250 DR DDDR ON YES 9 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 100 0 

pm kora 250 DR TPM010C AAI+ ON YES 2 1 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 100 100 

pm kora 250 DR TPM010C AAI+ ON YES 83 99 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 0 0 

pm kora 250 DR TPM010C AAI+ ON YES 2 0 

Pacemaker kora 250 DR DDD ON YES 32 0 

Pacemaker kora 250 DR AAIR+ ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 0 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 1 0 

Pacemaker kora 250 DR AAI+ ON YES 72 0 
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Bijlage 2: Samenvatting regressieanalyse 

 


