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Voorwoord 

 
Het afstudeeronderzoek wat voor u ligt is gemaakt gedurende mijn bachelor opleiding tot 
pacemakertechnicus aan de Leidse Onderwijsinstellingen. Het onderzoek is uitgevoerd in het 
Amsterdam Universitair Medische Centra locatie Academisch Medisch Centrum waar ik sinds maart 
2012 werkzaam ben. In het kader van mijn afstudeertraject heb ik onderzoek verricht naar het aantal 
poliklinische controles bij remote monitoring voor de 1-kamer en 2-kamer transveneuze inwendige 
cardioverter defibrillators. 
 
Tijdens mijn onderzoek ben ik enthousiast geworden over het doen van onderzoek en heb ik mij 
verder ontwikkeld op dit gebied. Er waren af en toe wat SPSS- hobbels in de weg, die voor vertraging 
zorgde. Maar desalniettemin is het gelukt om mijn onderzoek succesvol af te ronden en daar ben ik 
trots op! 
 
Zonder de steun van mijn collega’s en familie, had het afstuderen een stuk langer geduurd! 
Allereerst wil ik mijn collega’s van de pacemaker en ICD- techniek van het Academisch Medisch 
Centrum bedanken en in het bijzonder Kirsten Kooiman voor alle praktische tips, ideeën en de 
controle van mijn onderzoek.  Ik heb je begeleiding als heel prettig ervaren en het was altijd leuk om 
met je te sparren. Met name over mijn (af en toe) bijzondere opvattingen uit de theorie of mijn 
kennis met betrekking tot de statistiek. Bedankt voor al je hulp en tijd! 
Ik wil dr. Reinoud Knops, mijn begeleider vanuit het Academische Medisch Centrum,  bedanken voor 
het begeleiden van mijn afstudeerproces. Je gaf goede ideeën en handvatten voor de uitvoer van het 
onderzoek waardoor ik mijn plan goed op papier kon zetten en kon uitvoeren. 
Zonder de hulp van dr. Pieter Postema, dr. Christiaan van der Werf en dr. Tom Brouwer was ik nu nog 
steeds aan worstelen met SPSS. Hartelijk dank voor jullie praktische tips en uitleg over de statistische 
testen. 
Ik wil mijn afstudeerdocent van de Leidse Onderwijsinstellingen dr. Patrick Peerenboom bedanken 
voor de feedback en de beoordeling van mijn afstudeeronderzoek. 
 
Verder wil ik mijn man, Stephan Westmaas en mijn kinderen, Fay, Lynn en Semmy bedanken voor 
alle tijd en geduld die ik nodig had om het onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek kwam in onze 
planning met het gezin niet altijd even goed uit, maar we hebben het gered en daarom ben ik heel 
erg trots op jullie! 
Tot slot wil ik mijn ouders en schoonouders bedanken voor alle steun die ik gekregen heb tijdens 
deze opleiding. In het bijzonder wil ik mijn schoonvader, Arie Westmaas, bedanken voor de tijd die 
hij genomen heeft om het onderzoek volledig uit te pluizen op foutjes. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Femke Westmaas-Blom 
Mijdrecht, 12 februari 2019 
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 Inleiding  
 
1.1 Inleiding 
Het Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC), locatie Academisch Medisch 
Centrum (AMC) is samen met het Amsterdam UMC, locatie Vrije Universiteit medisch centrum 
(VUmc), een van de acht universitaire medische centra in Nederland. 
Sinds 2011 is het AMC in alliantie met het VUmc. Op 7 juni j.l. is de bestuurlijke fusie een feit.  
Beide ziekenhuizen dragen nu één naam: Amsterdam UMC. De locaties van de ziekenhuizen en de 
afdelingen zijn tot op heden hetzelfde gebleven. In de toekomst gaat dit veranderen, er zullen 
afdelingen en poliklinieken verhuizen van de een naar de andere locatie 
(https://www.amsterdamumc.nl/#patienten). 
Er is nog niet bekend wat deze fusie exact inhoud voor de toekomst van de pacemaker- ICD-techniek 
van de beide locaties, maar dat er meer samenwerking gaat komen is een gegeven. Op dit moment 
hebben beide locaties een eigen pacemaker- en ICD-techniek met een eigen poliklinisch spreekuur en 
implantatieprocedures.  
Heden vindt er samenwerking plaats indien er een tekort is aan personeel. Verder werken de teams 
op hun eigen locatie, als voor de bestuurlijke fusie. 
 
Op locatie AMC zijn er ongeveer 3.000 patiënten die een cardio-implantaat dragen. Dit is onder te 
verdelen in een implantable looprecorder (ILR),  een pacemaker en een implantable cardioverter 
defibrillator (ICD). Jaarlijks worden er ongeveer 220 transveneuze ICD’s geïmplanteerd en gewisseld. 
 
Het initiële doel van de ICD is preventie van “sudden cardiac death”. In de begin jaren van de ICD 
werd deze voornamelijk geïmplanteerd bij patiënten die een cardiac arrest op basis van 
ventrikelfibrilleren of maligne ventriculaire aritmieën hebben overleefd (secundaire preventie). In de 
loop der tijd werden ook patiënten met een risico op het plotseling overlijden toegevoegd aan de 
indicatie voor een ICD, primaire preventie (Ellebogen, Kay, Lau, Wilkoff, 2011). 
 
De transveneuze ICD bestaat uit één of meerdere geleiders welke in het hart geplaatst worden en 
verbonden worden met een pulsgenerator die thoracaal of abdominaal geplaats wordt. De ligging 
van de pulsgenerator kan subcutaan of subpectoraal zijn.  De pulsgenerator bestaat uit allerlei 
componenten, zoals een batterij, een condensator, maar ook software met algoritmen, diagnostiek 
en de mogelijkheid tot de opslag van een elektrogrammen (EGM’s). De diagnostische parameters zijn 
heel specifiek, waardoor ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het medisch diagnostiek 
rondom een patiënt.  
De geleiders bestaan uit een coaxiale of coradiale geleider met aan de buitenzijde siliconen, 
polyurethaan of een combinatie hiervan zoals fluoropolymers polytetrafluoroethylen (PTFE) 
(Ellebogen et al., 2011). De geleider die in de rechterkamer geplaatst wordt, is voorzien van één of 
twee shockcoils. Deze coil is in staat om de opgeladen energie vanuit de pulsgenerator af te geven 
aan het myocardweefsel ten tijde van een ventriculaire ritmestoornis. 
Door de contractie van het myocard is de geleider continue in beweging, ongeveer 37 miljoen keer 
per jaar (Ellebogen et al., 2011).  
De geleider(s) wordt gezien als de zwakke schakel van het ICD-systeem.  
De ideale isolatie voor de geleider is tot op heden niet gevonden. Op langere termijn bestaat nog 
altijd de kans op een conductorbreuk of isolatie falen. 
Het is daarom van belang om zowel op diagnostisch als op technisch gebied de ICD met enige 
regelmaat te controleren. 
Voor de frequentie van de follow-up heeft de Heart Rhythm Society (HRS) richtlijnen gemaakt 
(Slotwiner et al.,2015). De richtlijnen geven aan dat de ICD elke drie tot zes maanden gecontroleerd 
moet worden (Burri & Senouf, 2009; Slotwiner et al., 2015). 
De controles kunnen plaatsvinden op de polikliniek, maar ook via remote monitoring (RM). Volgens 
de richtlijnen moet er jaarlijks minimaal 1 controle poliklinisch plaatsvinden.  
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Standard of care in het AMC is dat een ICD minimaal 2x keer per jaar gecontroleerd wordt, hiervan is 
één controle per jaar op het poliklinische spreekuur in combinatie met een cardioloog. Dit is conform 
de richtlijnen van de HRS. 
Afhankelijk van de bevindingen en klachten komt de patiënt extra voor ICD-controle op het 
poliklinisch spreekuur.  
In een werkweek van 5 dagen worden er in totaal acht spreekuren gedraaid ter controle  
Van de cardio-implantaten.  
Sinds ook primaire preventie aan de richtlijnen voor een ICD-indicatie zijn toegevoegd, hebben meer 
patiënten een ICD gekregen waardoor de druk op de spreekuren toegenomen is. In totaal worden er 
jaarlijks ongeveer 4.700 poliklinische controles verricht bij patiënten met cardio-implantaten in het 
AMC.  
De techniek brengt ons steeds verder. Zo is de mogelijkheid ontstaan tot het uitlezen van de ICD op 
afstand via remote monitoring (RM). Met een monitor thuis kunnen de gegevens van de ICD worden 
verzonden naar het ziekenhuis. De vier grootste ICD-fabrikanten hebben allen een eigen systeem 
ontwikkeld. 
Sinds 2001 is Biotronik (Home monitoring™) gestart, waarna in 2005 Medtronic (Carelink™), gevolgd 
door Boston Scientific (Latitude™) en Abbott (Merlin™) in 2009 (Burri & Senouf, 2009). 
 
1.2 Aanleiding 
Binnen het AMC is er sinds enkele jaren een toename van het aantal patiënten welke gebruik maken 
van RM. Er zijn ruim 1.000 patiënten aangesloten op RM van 4 verschillende ICD-fabrikanten, 550 
patiënten met RM hebben een 1-kamer of 2-kamer transveneuze ICD. Door de toename van 
patiënten met RM is er ook een toename van de data die via RM wordt ingestuurd en controle 
behoeven. 
Deze data wordt beoordeeld door de ICD-technicus. De ICD-technicus beoordeelt wat er met de 
ingezonden data gebeuren moet, zoals overleggen met de cardioloog over medicatie, maar ook een 
extra poliklinische controle om de instellingen aan te passen. De controle intensiteit is van 2x per jaar 
poliklinisch en een extra controle indien er klachten zijn, verhoogd naar dagelijkse monitoring via RM 
(Burri & Senouf, 2009). Bij patiënten die een monitor hebben wordt er 1 poliklinische controle 
vervangen door een controle via RM. 
In dat geval komen patiënten 1x op de polikliniek en de overige controles vinden via RM plaats. In het 
AMC is de standaard dat er 1x per jaar data van de ICD op schema ingestuurd wordt via RM. De ICD 
en RM-monitor maken elke dag contact, indien er afwijkingen zijn zoals technische problemen of 
ritmestoornissen stuurt de RM-monitor de gegevens door naar het AMC. Mocht er na de inzending 
blijken dat er afwijkingen zijn waarbij het bijstellen van de ICD noodzakelijk is, dan moet de patiënt 
naar het AMC komen voor controle. 
 
Het initiële doel van RM is: De klinische effectiviteit verbeteren met minder conventionele 
poliklinische controles (Hindricks et al.,2015). In het artikel wordt met klinische effectiviteit bedoelt 
dat RM een effectieve manier is voor het reduceren van poliklinische controles. 
De dagelijkse monitoring via RM doet vermoeden dat problemen eerder aan het licht zullen komen 
(Varma et al., 2010).  
Naar aanleiding hiervan is de vraag ontstaan wat de voor- en nadelen zijn van RM. 
Indien er RM gebruikt wordt, verlaagt de poliklinische controle intensiteit van 2x per jaar naar 1x per 
jaar. Maar leidt dit daadwerkelijk tot minder jaarlijkse poliklinische controles in het AMC? Is het voor 
de logistiek van het spreekuur bevorderlijk dat patiënten een RM-monitor meekrijgen zodat er 
minder poliklinische controles zijn? 
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1.3 Externe context 
Om een breed inzicht te krijgen is het noodzaak om te onderzoeken hoe er in andere centra 
omgegaan wordt met de poliklinische controles bij RM, in het bijzonder locatie VUmc. 
In het kader van een toekomstige samenwerking moet er vergeleken worden of er verschillen zijn 
tussen het beleid wat gevoerd wordt. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan een eenduidig beleid 
van de poliklinische controles bij RM. Wijkt het beleid van de poliklinische controles bij RM in locatie 
AMC af van locatie VUmc?  
Niet alleen het verschil tussen locatie AMC en locatie VUmc wordt onderzocht, maar ook andere 
academische centra in Nederland zoals het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) en het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Op deze manier kan er breder gekeken 
worden in plaats van uitsluitend tussen de fuserende ziekenhuizen. 
  
1.4 Probleemformulering 
Het is voor de logistiek van belang om te onderzoeken wat het effect is van RM op de poliklinische 
belasting van het spreekuur. De vraagstelling van dit onderzoek luidt dan ook: 
 
Leidt het gebruik van remote monitoring door patiënten met een transveneuze 1- kamer en 2- 
kamer ICD tot minder poliklinische (in office) ICD-controles in het AMC? 
 
Deze onderzoeksvraag zal worden beantwoord door de volgende deelvragen: 

1. Wat is het doel van remote monitoring? 
2. Hoeveel reguliere controles vinden er plaats op de polikliniek voor ICD-patiënten met RM? 
3. Hoeveel reguliere controles vinden er plaats op de polikliniek voor ICD-patiënten zonder RM? 
4. Is er een afname van de poliklinische controles bij RM en wat is het percentage hiervan?  
5. Wat zijn de richtlijnen in de andere academische centra (VUmc, UMC Utrecht en het Erasmus 

MC) ten aanzien van de poliklinische controles bij RM? 
 
1.5 Doelstelling 
Het onderzoek heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de frequentie van poliklinische controles bij 
patiënten met een transveneuze 1- kamer en 2- kamer ICD die gebruik maken van RM. Dit om te 
kunnen beoordelen of remote monitoring bijdraagt aan minder poliklinische controles van 1- kamer 
en 2- kamer transveneuze ICD’s in het AMC. 
De doelgroep van het onderzoek is het pacemaker- en ICD-team van het AMC. De 
onderzoekspopulatie zijn patiënten met een 1-kamer of 2-kamer ICD, die gebruik maken van remote 
monitoring en gecontroleerd worden op het poliklinisch spreekuur van de ICD-techniek van het AMC.  
Kortom met dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen in de belasting van het gebruik van 
RM op het poliklinische spreekuur van de ICD-technici. 
In hoofdstuk twee wordt nader beschreven hoe het onderzoek is opgezet. Hierin wordt beschreven 
welke methoden er gebruikt worden om antwoord op de vragen te vinden en hoe deze informatie 
verzameld wordt. 
In het derde hoofdstuk zal de theorie worden besproken, welke relevant is om te kunnen beoordelen 
of het AMC van het initiële doel van RM afwijkt. 
In het vierde hoofdstuk zullen de resultaten van het empirisch onderzoek worden besproken. De 
resultaten worden geordend in een grafisch model. De uitkomsten vormen tezamen met de theorie 
de basis voor het opstellen van mijn conclusie en aanbevelingen, die in hoofdstuk vijf beschreven 
zijn.
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Onderzoeksmodel 
 
2.1 Onderzoeksdoelgroep 
De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor de logistieke planning van het ICD-spreekuur.  
De doelgroep van dit onderzoek is de afdeling pacemaker- en ICD-techniek van locatie AMC. 
 
2.2 Onderzoekspopulatie 
De populatie van het onderzoek bestaat uit patiënten die vanaf 1-6-2014 t/m 31-5-2016 een 
transveneuze 1-kamer of 2-kamer ICD hebben gekregen of waarbij een wissel is uitgevoerd in het 
AMC. Daarnaast moet ook de technische follow-up uitsluitend in het AMC verricht zijn. De patiënten 
zijn onderverdeeld in 2 groepen:  
 

• Groep 1: Patiënten met een 1-kamer of 2 kamer transveneuze ICD zonder RM. Dit is de 
controlegroep.  

• Groep 2: Patiënten met een 1-kamer of 2-kamer transveneuze ICD met RM. Dit is de 
onderzoeksgroep. 

 
2.3 Onderzoeksmethode 
Om het effect van RM op het poliklinische spreekuur goed in kaart te kunnen brengen is er een 
kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Er is retrospectief data verzameld over het aantal poliklinische 
controles met- en zonder RM.  
De follow-up van de ICD is 27 maanden post implantatie of wissel van de ICD.  
 
Omdat er een grote hoeveelheid data beschikbaar is, zijn er inclusie- en exclusiecriteria opgesteld. 
Deze zijn opgesteld omdat bijvoorbeeld patiënten die een ICD in een advisory hebben, vaker 
gecontroleerd worden dan de standaard.  
De definitie van advisory is: “an official announcement that contains advice, information, or 
a warning”(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/advisory).  Voor de ICD’s die in een 
advisory vallen, houdt een advisory in dat de fabrikant een waarschuwing of advies heeft gegeven 
naar aanleiding van een gevonden fout in het ICD-systeem. Dit kunnen problemen zijn met de 
geleider waarbij er sneller een breuk kan ontstaan, zoals bij de Medtronic Sprint Fidelis, of een 
batterij probleem waar er kristallisatie tussen de lagen van de batterijopbouw kan ontstaan met als 
gevolg dat deze niet meer betrouwbaar is, zoals bij de battery performance advisory van de Fortify 
Assura ICD van Abbott. 
Wegens de advisory behoeven deze ICD’s vaker controles. De controle intensiteit bij advisory ICD’s 
wordt, afhankelijk van het risico, verhoogd naar elke drie maanden. De patiënten krijgen in het kader 
van veiligheid een RM-monitor mee om technische functies van de ICD beter te kunnen monitoren. 
Indien de patiënt geen monitor thuis wenst, wordt hij verzocht elke 3 maanden op het poliklinische 
spreekuur te komen voor de technische controle. De controles bij de advisory ICD’s vallen buiten de 
standard of care van 2x per jaar ICD-controle. De ICD’s waarbij een advisory van toepassing is, zijn 
daarom geëxcludeerd.   
De S-ICD is geëxcludeerd omdat dit geen transveneus systeem is en de RM in vergelijking met de 
transveneuze ICD anders werkt.  
De poliklinische controles van 2 maanden post implantatie zijn niet meegenomen in het onderzoek, 
omdat patiënten als standard of care de eerste 2 maanden frequenter op het poliklinische spreekuur 
komen.   
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De inclusiecriteria voor dit onderzoek zijn: 
• Transveneus systeem 
• 1 kamer ICD 
• 2 kamer ICD 
• > 18 jaar 
• Alle merken ICD’s: Boston Scientific, Biotronik, Medtronic en Abbott 
• Remote monitor (geldt niet voor de controlegroep) 
• Implantatie van 1-6-2014 t/m 31-05-2016 
• Follow-up van 27 maanden post implantatie/wissel 
• ICD-controle uitsluitend in het AMC 

 
De exclusiecriteria voor dit onderzoek zijn: 

• < 18 jaar 
• Advisory ICD 
• CRT-D 
• CRT-P 
• Pacemaker 
• S-ICD 
• Geïmplanteerde ICD’s tussen 01-06-2016 t/m heden 

 
Gezien het onderzoek retrospectief wordt uitgevoerd valt deze niet onder de Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen en hoeft het daarom niet vooraf getoetst te worden door 
de toetsingscommissie (http://www.ccmo.nl/nl/dossieronderzoek). 
De data die nodig is voor het onderzoek zijn voornamelijk de hoeveelheid poliklinische ICD- controles 
om overzicht in de belasting te krijgen op het spreekuur met en zonder RM. De data worden 
anoniem gebruikt. 
 
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zegt hier het volgende over: 
“De data wordt anoniem gebruikt, en bevat geen identificerende persoonsgegevens waaruit de 
identiteit van de betrokkenen herleid kunnen worden. In dat geval hoeft er ook geen toestemming 
gevraagd te worden aan de deelnemende patiënten voor het onderzoek.” 
 
Om tot een betrouwbaar resultaat te komen is het van belang te weten hoeveel patiënten met een 
ICD geïncludeerd kunnen worden. Echter is dit een retrospectieve studie, waarbij de data al bekend 
is en de gekozen observatieduur de sample size van de beide groepen bepaald. Ter indicatie van de 
gewenste sample size voor een betrouwbaar resultaat, indien er een prospectief onderzoek 
uitgevoerd zou worden, is er een poweranalyse verricht. 
Het is voor de analyse noodzakelijk te weten wat het te verwachten verschil is van de hoeveelheid 
poliklinische controles tussen de beide groepen.  
Uit meerdere studies is gebleken dat de patiëntengroep met RM een reductie van 15% tot 50% 
poliklinische controles laat zien t.o.v. van de controlegroep zonder RM (Varma et al., 2010; Varma & 
Ricci, 2012; Guedon-Moreau et al., 2012; Morichau-Beauchant et al., 2014). 
 
Een van de grotere studies naar RM is de E-COST-studie (Guedon-Moreau et al., 2012). Voor de E-
COST-studie is er een prospectief onderzoek van 27 maanden verricht naar de follow-up post ICD-
implantatie. Er is onder andere gekeken naar de effectiviteit en de veiligheid van RM. In het kader 
van de studie is er een follow-up schema gemaakt voor de controlegroep zonder RM. Het follow-up 
schema van de controlegroep is: 1-3 maanden, 9 maanden, 15 maanden, 21 maanden en 27 
maanden post implantatie. 
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Voor deze studie is een follow-up van 27 maanden aangehouden. Dit is ontstaan uit het feit dat het 
AMC een post implantatie follow-up schema volgt van 2 weken, 2 maanden, 8 maanden,  
14 maanden, 20 maanden en 26 maanden. Zoals beschreven bij de inclusie- en exclusiecriteria 
worden de controles tot en met 2 maanden post implantatie geëxcludeerd van het onderzoek.  
De E-COST-studie wijkt wat betreft het follow-up schema af van de standard of care van het AMC. 
Toch is de duur van de E-COST-studie gevolgd om de missende controles bij de laatste follow-up van 
26 maanden te kunnen ondervangen als deze door de planning een aantal dagen later gepland zijn 
dan in het onderzoekswindow past. Doordat de E-COST-studie een prospectief onderzoek is worden 
de poliklinische controles exact gepland volgens het controle schema van de studie. Dit is een 
retrospectief onderzoek, waar alle ICD-controles reeds voltooid zijn. 
 
Deze studie is verdeeld in 2 groepen, de controlegroep zonder RM (groep 1) en de onderzoeksgroep 
met RM (groep 2). De controlegroep komt 2x per jaar op poliklinische controle, t.o.v. de 
onderzoeksgroep die 1x per jaar op de polikliniek komt.  
 
De test die gebruikt is bij de poweranalyse is de “two group t-test of equal means” (Versie7.0; 
nQuery Advisor).  
Voor het significantieniveau is gekozen voor de gebruikelijke keuze van P = <0.05. Hierbij wordt de 
kans van 5% geaccepteerd, dat de conclusie over een verschil van tussen beide groepen  
foutpositief is. De test is tweezijdig uitgevoerd.  
Voor de gewenste power is de keuze aangehouden van 1-β= 0.90.  
Het te verwachten klinische relevante verschil is gebaseerd op de E-COST-studie waarbij een reductie 
van 24% op de poliklinische controles te zien is bij patiënten met RM in het tweede jaar (Guedon-
Moreau et al., 2012). De vraag is of dit ook voor het AMC geldt? Het klinische relevante verschil is 
voor deze studie kleiner dan het verschil van de E-COST-studie omdat de omvang van deze studie 
kleiner is (Guedon-Moreau et al., 2012). Er wordt een reductie van 19% minder poliklinische 
controles in groep 2 verwacht. 
Omdat de studie 27 maanden duurt, is de verwachting dat de patiënt 4 x op de polikliniek komt.       
Bij groep 1 is daarom ook 4 ingevuld. 
Voor de onderzoeksgroep, groep 2, is de verwachting dat er ongeveer 19% minder poliklinische 
controles zullen zijn. Dit houdt in dat er in 2 jaar tijd in totaal 3.2(n) poliklinische controles zullen zijn.  
Bij groep 2 is daar 3.2(n) controles per 2 jaar ingevuld. 
 
Na de berekening bleek dat de sample size voor groep 1: 49 patiënten en voor groep 2: 49 patiënten 
is. Zie hieronder de berekening in figuur 1. 
 

 
Figuur 1 
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De hoeveelheid patiënten met een ICD die geschikt zijn aan de hand van de inclusie- en 
exclusiecriteria voor dit onderzoek zijn in totaal 106 patiënten over de periode van 1-06-2014 t/m 31-
05-2016. Dit hadden er meer kunnen zijn. Medio 2016 werd er een battery advisory afgegeven, 
waardoor een groot aantal ICD-patiënten met een 1-kamer of 2-kamer transveneuze ICD die in 2015 
een ICD geïmplanteerd kregen niet meer geschikt zijn voor de studie. 
De patiënten met een 1-kamer of 2-kamer ICD die wel geschikt zijn, zijn verdeeld voor groep 1: N=51 
patiënten en voor groep 2: N= 55 patiënten.  
 
2.4 Procedure  
De procedure van het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen, het verzamelen van data en het 
bestuderen van literatuur. 
Op de volgende pagina in tabel 1 wordt het proces en de inhoud van de dataverzameling 
aangegeven. De literatuur wordt uitgebreid in het volgende hoofdstuk besproken. 
 
 

Proces Werkwijze Onderdeel onderzoek Doel 
Overzicht van 
geïmplanteerde  
1-kamer en 2-kamer 
ICD’s tussen 1-6-2014 
t/m 31-05-2016, 
uitgesplitst in groep 1 
en in groep 2 

Data uit paceart 
(Versie 3.0; Paceart 
system) 
in excel laden 

Onderzoeksmodel Overzicht van de 
hoeveelheid te 
includeren 1-
kamer en 2-kamer 
ICD’s krijgen per 
onderzoeksgroep 

Hoeveelheid 
poliklinische controles 
per patiënt voor beide 
groepen 

Data uit paceart 
(Versie 3.0; Paceart 
system) 
en Epic in Excel 
verwerkenà hierna 
inladen in SPSS. 

Gegevens verzamelen Overzicht krijgen in 
de hoeveelheid 
poliklinische 
controles per ICD 

Percentage berekenen 
van de hoeveelheid 
controles 

SPSS Empirie Overzicht in het 
percentage 
verschil tussen de 
twee groepen. 

Enquête uitdelen, 
verwerken 

Via een persoonlijke 
mail aan de collega’s 
van het VUMC, 
UMCU, Erasmus MC 
en het AMC, 
resultaten verwerken 
in SPSS 

Nadat de eerste 
onderzoeksresultaten 
bekend zijn. 

Onderzoek of de 
richtlijnen tussen 
het AMC en het 
VUMC hetzelfde 
zijn. 

Tabel 1 
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2.5 Specifieke onderzoeksmethode  
De globale onderzoeksmethode is reeds besproken. Per deelvraag worden specifieke aanvullingen 
beschreven.  
 

1. Wat is het doel van remote monitoring? 
De theorie die gebruikt wordt ter ondersteuning van het onderzoek betreft voornamelijk 
wetenschappelijke artikelen waarbij er onderzoek gedaan is naar RM. De artikelen zijn gevonden in 
PubMed(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). De artikelen die gebruikt worden zijn te vinden in 
de literatuurlijst. De zoektermen die zijn gebruikt: 

• ICD 
• Follow-up 
• In office follow-up 
• Remote monitoring 
• Benefit remote monitoring 

 
Naast de artikelen is er een boek gebruikt over pacing, ICD’s en resynchronisatie therapie (Ellebogen, 
et al., 2011).  
 

2. Hoeveel reguliere controles vinden er plaats op de polikliniek voor ICD-patiënten met RM 
(groep 1)? 

3. Hoeveel reguliere controles vinden er plaats op de polikliniek voor ICD-patiënten zonder RM 
(groep 2)? 

 
De gewenste sample size van het onderzoek is voor groep 1: 49(n) patiënten en voor groep 2: 49(n) 
patiënten indien er een prospectieve studie opzet was gekozen. Echter is dit een retrospectief 
onderzoek en zal de data die beschikbaar in de vastgestelde periode gebruikt worden. In totaal zijn er 
106 ICD’s geïncludeerd, voor groep 1 zijn dit er 51(n), voor groep 2 zijn dit 55(n) patiënten.  
Voor een overzicht van de hoeveelheden geïncludeerde patiënten met een ICD zie figuur 2. 
 

 

Figuur 2 

 
 
  

Aantal geïmplanteerde 1-
kamer en 2-kamer ICD's 
tussen 
1-6-2014 t/m 31-05-2016

355

Controlegroep 
aantal 1-kamer 

ICD's
29

Controlegroep 
aantal 2-kamer 

ICD's
22

Onderzoeksgroep 
aantal 1-kamer 

ICD's
30

Onderzoeksgroep 
aantal 2 kamer 

ICD's
25

Aantal na exclusie:

106
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Per geïncludeerde patiënt is er in SPSS een overzicht gemaakt met de hoeveelheid poliklinische 
controles en is dit hierna geanalyseerd. 

Deelvraag 1 en 2 worden beantwoord door het verzamelen en analyseren van data. In de literatuur 
staan richtlijnen voor de frequentie van de ICD-controle. Volgens de richtlijnen van de HRS moeten 
de ICD’s elke 3-6 maanden gecontroleerd worden (Slotwiner et al., 2015). Daarvan moet minstens 1 
controle poliklinisch verricht worden. De jaarlijkse controle zorgt voor een update van het medisch 
dossier, het verrichten van manuele drempel- en sensingtesten, het aanpassen van parameters en 
geeft de patiënt de gelegenheid vragen te stellen (Ellebogen, et al., 2011; Slotwiner et al., 2015). 
In het AMC wordt deze richtlijn nageleefd. Voor groep 1 geldt dat de patiënt minimaal 2x per jaar op 
polikliniek komt voor ICD-controle. Groep 2 komt minimaal 1x per jaar op het poliklinisch ICD-
spreekuur en er wordt 1 scheduled inzending gepland via RM. In deze groep vinden dus ook minimaal 
2 controles per jaar plaats. 
 

4. Is er een afname van de poliklinische controles bij RM en wat is het percentage hiervan?  
Nadat de gegevens zijn verzameld voor deelvraag 2 en deelvraag 3 is er via het programma SPSS een 
overzicht gemaakt waarbij duidelijk wordt in welke groep er meer poliklinische controles zijn 
geweest. Via SPSS kan er aan de hand van de verzamelde gegevens een berekening gemaakt worden 
van wat exact het percentage is van het aantal poliklinische controles per groep en wat het verschil 
in percentage is tussen de twee groepen. 
In het AMC is er een groeiende populatie van patiënten met RM. De dagelijkse RM-monitoring doet 
vermoeden dat problemen eerder aan het licht zullen komen, waardoor het noodzakelijk zou kunnen 
zijn dat een patiënt eerder dan gebruikelijk op het poliklinische spreekuur moet komen voor 
bijvoorbeeld het wijzigen van instellingen. Echter de studies laten een afname van poliklinische 
controles zien. 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat RM Leidt tot 15-50% minder conventionele 
poliklinische controles, er minder terechte en onterechte therapie is, de batterij besparend is en er 
een snellere detectie is van technische problemen (Varma, et al., 2010; Ellebogen, et al., 2011; Varma 
& Ricci, 2012; Guedon-Moreau et al., 2012; Morichau-Beauchant et al., 2014; Dario et al., 2016). 
Het verschil tussen de percentages van minder poliklinische controles in de verschillende studies is 
behoorlijk groot. 
Dit kan met meerdere factoren te maken hebben. De TRUST trail (Varma et al., 2010) is een 
prospecte studie met een follow-up tot 15 maanden post ICD-implantatie. De controlegroep waarbij 
de ICD uitsluitend poliklinisch wordt gecontroleerd heeft een follow-up schema van 3-6-9-12 en 15 
maanden. Bij de RM-groep was de scheduled controle alleen op 3 en 15 maanden. Dit zou de afname 
van -50% controles kunnen verklaren. 
De E-COST-studie (Guedon-Moreau et al., 2012), waarbij er een follow-up van 27 maanden geweest 
is, laat met name in het tweede jaar een verschil van -24% controles zien. De studie is in twee 
groepen verdeeld, een groep met RM en een controlegroep zonder RM. De patiënten met RM 
werden 1x per jaar poliklinisch gecontroleerd, de overige controles verliepen via RM, tenzij er 
disfunctie van de ICD was of andere events waarvoor een poliklinische controle noodzakelijk was. 
De controlegroep werd elke 6 maanden gecontroleerd. Het AMC volgt deze richtlijn.  
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5. Wat zijn de richtlijnen in andere academische ziekenhuizen ten aanzien van de poliklinische 
controles bij RM? 

Om het onderzoek in een breder perspectief te trekken is er een enquête uitgedeeld aan de technici 
van het AMC, maar ook die van de andere academische ziekenhuizen.  
De volgende ziekenhuizen zijn ondervraagd: 
 

• Amsterdam UMC locatie VUmc 
• Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) 
• Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) 

 
Na aanleiding van de enquête kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de richtlijnen van het 
AMC en de ondervraagde ziekenhuizen. 
De doelgroep van de enquête is het team van de pacemaker- en ICD-techniek. Ondanks onze 
richtlijnen reeds bekend zijn, vraag ik ook mijn collega’s de enquête in te vullen. Vraag 5 en 6 zijn 
hierin van belang voor mijn onderzoek. Ik wil hiermee een grove schatting maken van de tijd die de 
poliklinische controle kost, maar ook de tijd die een RM-controle kost. Er is bewust gekozen voor een 
schatting omdat de tijd opnemen van een controle foutgevoelig kan zijn. 
De enquête wordt via een persoonlijke e-mail verstuurd naar de collega’s van de andere 
ziekenhuizen. 
De opgestelde enquêtevragen worden door meerkeuze opties beantwoord. Uitsluitend de laatste 
geeft ruimte tot eigen invulling, dit geeft ruimte tot discussie.  
De resultaten worden verwerkt in SPSS en uitgewerkt tot een grafisch model per ziekenhuis.  
Zo wordt het verschil per ziekenhuis zichtbaar. Hierbij is van bijzonder belang te weten of de 
richtlijnen die in het AMC gevolgd worden ook gevolgd worden in het VUmc. 
In het kader van een toekomstige samenwerking is het belangrijk om een eenduidige manier van 
werken te hebben. 
In theorie zouden de ondervraagde ziekenhuizen dezelfde richtlijn moeten volgen voor de follow-up 
van patiënten met en zonder RM. Minimaal moet de ICD 2x per jaar gecontroleerd worden. 
De opgestelde meerkeuzevragen zijn in de bijlage te vinden. 

 
De meetinstrumenten die nodig zijn voor het onderzoek zijn: 

• nQuery advisor  
• SPSS  
• Enquête 
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Theoretisch kader 
 
3.1 Achtergrond 
In de jaren ’70 ontwikkelde Dr. Mirowski een implanteerbare defibrillator, welke met epicardiale 
pads via een thoracotomie op het myocard geplaatst konden worden. In 1980, een jaar na een 
succesvol experiment bij een hond, werd de eerste ICD in een mens geïmplanteerd in een ziekenhuis 
in Baltimore. 
Sinds de jaren ‘80 is de ICD ontwikkeld tot een geavanceerd apparaat, die tegenwoordig een 
weloverwogen keuze is van de behandeling bij primaire- en secundaire preventie van “sudden 
cardiac death”.  
In de jaren ‘90 werd het implanteren van een ICD-systeem eenvoudiger doordat de operatietechniek 
verbeterde. Van het epicardiaal plaatsen van pads door middel van een thoracotomie werd het 
mogelijk om een geleider te plaatsen d.m.v. een transveneuze benadering via de vena cephalica, 
subclavia en soms zelfs de vena axillaris. Deze non-invasieve manier van opereren leidde tot een 
toename van ICD- implantaties. 
Tevens is het profylactisch plaatsen van een ICD, primaire preventie, toegevoegd aan de richtlijnen. 
Hierdoor kregen meer patiënten een indicatie tot het plaatsen van een ICD. Dat heeft ertoe geleid 
dat er een enorme groei geweest is van ICD-implantaties. In 2007 zijn er wereldwijd meer dan 1 
miljoen ICD’s geïmplanteerd (Ellebogen, et al., 2011).  
 
Niet alleen de ICD heeft een enorme ontwikkeling gemaakt, maar ook de e-health, oftewel de RM. 
Doordat internet en verwante technologieën beschikbaar kwamen, werd het gebruik van e-health 
steeds eenvoudiger. 
De geschiedenis van e-health gaat echter al vele jaren terug. De eerste zorg op afstand dateert al 
vanaf ca. 1900. De communicatie ging toen vooral via de radio. In de jaren hierna werd de telefoon 
beschikbaar als communicatiemiddel waardoor het eenvoudiger werd met elkaar te communiceren 
op het land. 
In de jaren ’40 werd via een telefoonlijn voor het eerst radiologiebeeldvorming verstuurd gevolgd 
door een project in 1959 aan de universiteit van Nebraska waarbij het mogelijk werd om binnen de 
universiteit via televisieschermen te communiceren. Eind jaren ’60 werd het ook mogelijk om via de 
televisieschermen te communiceren tussen twee verschillende centra. 
Alhoewel de ontwikkeling van de deze technologieën leidde tot meer mogelijkheden van 
communicatie, was de snelheid van deze middelen niet hoog en ging de communicatie moeizaam en 
duurde het lang. 
Al deze technologieën namen in de jaren ‘80 een vlucht door de komst van de computer.  
Door de computer werd het mogelijk om sneller te kunnen communiceren waardoor de kosten voor 
de communicatie afnamen. 
Met de introductie van het internet werden de communicatiemogelijkheden nog groter. Dit leidde 
met name in begin van de 21e eeuw tot een enorme groei van nieuwe producten en diensten. Het 
begrip e-health is toen ook tot stand gekomen (van Rijen, de Lint & Ottes, 2002). 
 
De definitie van e-health is: “Het terrein dat zich bevindt op het kruispunt van medische informatica, 
public health en business en gerelateerd is aan het via internet en daaraan verwante technologieën 
aanbieden van gezondheidsdiensten en gezondheids(zorg) informatie’ (van Rijen, et al., 2002). 
 
Initieel werd RM begin jaren ’70 ontwikkeld voor de follow-up  van de pacemaker. Het werd mogelijk 
om elektrocardiografische informatie om te zetten in geluid en via de telefoonlijn te communiceren 
naar een apparaat die de geluidsgolven weer omzette in een elektrocardiografisch beeld. Met de 
informatie die doorgestuurd werd kon de levensduur, pacing, sensing en geleider en pulsgenerator 
malfunctie worden gedetecteerd. Echter was deze methode wel gevoelig voor storing van buitenaf, 
en daarnaast kon het alleen voor pacemakers gebruikt worden (Ellebogen, et al., 2011). 
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RM voor ICD’s werd met name ontwikkeld wegens de enorme groei van ICD-implantaties die 
profylactisch (primaire preventie) werden geplaatst. Door een toename van implantaties was er ook 
een toename van poliklinische controles.  
Een pionier op dit gebied sinds 2001 is Biotronik. Hierna volgde Medtronic (Carelink™), Boston 
Scientific (Latitude™) en Abbott (Merlin™) (Burri & Senouf, 2009). 
In 2009 werd RM als veilig verklaard door de Food and Drug Administration (FDA) voor het gebruik in 
ICD’s bij patiënten.  
 
3.2 Literatuuronderzoek 
Sinds RM beschikbaar is zijn er meerdere grotere studies gedaan met betrekking tot RM en is er 
onderzoek verricht naar: 
 

• Veiligheid (Varma et al., 2010; Ellebogen, et al., 2011; Guedon-Moreau et al., 2012) 
• Effectiviteit (Varma et al., 2010; Guedon-Moreau et al., 2012) 
• Kostenbesparing (Varma & Ricci, 2012; Guedon-Moreau et al., 2012) 

 
In 2010 is de TRUST-studie (Varma et al.,2010) gepubliceerd. Er is onderzocht of RM veilig en effectief 
is. Specifiek is hier gekeken naar het functioneren van homemonitoring van Biotronik. 
Daarnaast is in deze studie onderzocht of RM leidt tot snellere detectie van problemen.  
De TRUST-studie is een grote propospecte studie geweest met een follow-up van 15 maanden 
waarbij er in totaal 1.339 patiënten werden geïncludeerd en 2:1 werden gerandomiseerd tot de 
groep met RM en de groep zonder RM. De verzamelde data komt uit meerdere ziekenhuizen. 
De onderzochte populatie had een 1-kamer of 2-kamer ICD van Biotronik, de leeftijd van de RM-
groep was gemiddeld 63.3 (y) ten opzichte van 64 (y) in de onderzoeksgroep. 
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat homemonitoring zorgt voor een vroegtijdige detectie 
van ICD- en geleiderfalen. De continuïteit van het follow-up schema was beter voor de RM-groep dan 
voor de controlegroep. 
De conclusie van dit onderzoek is dat het homemonitoring systeem van Biotronik leidt tot een betere 
continuïteit van de follow-up in vergelijking tot conventionele poliklinische controles. De 
mogelijkheid tot het dagelijks verzamelen van specifieke data kan op langere termijn helpen bij de 
technische evaluatie van de ICD en de geleider. Het is gebleken dat homemonitoring een bijdrage 
kan leveren aan de patiëntveiligheid en de veiligheid omtrent de ICD in het algemeen. 
 
In de literatuur, met name in het boek Clinical Cardiac Pacing, Defibrillation, and Resynchornization 
Therapie (Ellebogen, et al., 2011) is een hoofdstuk gewijd aan de follow-up van de ICD. Er wordt 
geschreven over het belang dat de ICD, volgens de richtlijnen, regelmatig gecontroleerd moet 
worden en welke rol RM hierbij kan hebben. 
Er worden meerdere aspecten van RM belicht. RM wordt gezien als een methode om te 
communiceren en informatie over te dragen uit de ICD.  
In het hoofdstuk over RM wordt veel gerefereerd aan de TRUST-studie, welke in 2010 als een van de 
eerste grote studies over RM wordt gepubliceerd. De conclusie van het hoofdstuk is dat het 
belangrijk is om de ICD te controleren, maar dat dit ook een protocol behoeft, waarbij RM een 
belangrijke rol kan spelen. RM zou een standard of care moeten worden. RM komt over het 
algemeen dichtbij continue controle van de ICD, zorgt voor het automatisch insturen van 
veranderingen in de parameters en opgeslagen ritmestoornissen en het versnelt een eventuele 
aanpassing in het medisch beleid van de patiënt, waardoor er minder hospitalisatie plaatsvindt. De 
patiëntveiligheid wordt verbeterd. Kortom RM geeft een nieuwe belangrijke dimensie aan de zorg 
voor ICD-patiënten. 
 
In 2012 werd de ECOST (Guedon-Moreau et al., 2012) studie gepubliceerd. Bij deze studie is er 
voornamelijk gekeken naar de veiligheid en effectiviteit van RM op langere termijn. Er is specifiek 
gekeken naar Homemonitoring van Biotronik. Er werden 443 patiënten geïncludeerd en verdeeld 
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over 2 groepen, namelijk met RM en zonder RM. De ECOST-studie duurde 27 maanden. De patiënten 
in de RM-groep werden 1x per jaar poliklinisch gezien en de patiënten in de controlegroep werden 2x 
per jaar gezien op de polikliniek. 
De karakteristieken van de groepen waren over het algemeen hetzelfde. De resultaten waren dat er 
in de RM-groep significant minder ICD-shocks aanwezig waren dan in de controlegroep. In de groep 
met RM waren ook minder onterechte shocks aanwezig dan in de controlegroep. Daarnaast was ook 
de levensduur van de batterij langer omdat de ICD minder vaak therapie had afgegeven. De conclusie 
van dit onderzoek was dat RM even veilig is als poliklinische controles. Daarnaast draagt RM bij aan 
minder terechte- en onterechte therapie van de ICD, met als gevolg een langere levensduur van de 
batterij. 
 
In 2012 werd er een artikel gepubliceerd:  
Telemedicine and cardiac implants: what is the benefit (Varma & Ricci, 2012). In dit artikel werden 
meerdere studies omtrent RM onder de loep genomen, waaronder de TRUST-, de REFORM-, de 
TARIFF en de EVATEL- studie. 
In dit artikel wordt beschreven dat het van belang is om regelmatig de ICD te continueren door een 
ICD-controle, echter wisselt de frequentie van de controle. Het is per ziekenhuis verschillend of de 
patiënt elke 3 maanden of elk jaar wordt gecontroleerd. Echter het geadviseerde ICD-controle 
schema zorgt voor een groot aantal poliklinische controles. RM kan hierbij een oplossing bieden en 
zorgen voor tussentijdse ICD-controles op afstand. RM zorgt voor een continue controle van de ICD  
met de mogelijkheid tot het vroegtijdig detecteren van problemen en het reduceren van het aantal 
poliklinische controles. 
 
In 2014 werd de studie: Remote monitoring of patients with implantable cardioverter-defibrillators: 
can results from large clinical trials be transposed to clinical practice? (Dario et al., 2014) 
gepubliceerd. Dit is een kleine single center studie. Er werden in totaal 355 (n) patiënten 
retrospectief geïncludeerd en de follow-up was 13.5 maanden. De resultaten laten zien dat de er 
minder poliklinische controles nodig waren in de RM-groep. Er werden sneller asymptomatische 
events gevonden waardoor de tijd tot interventie hierop ook sneller was. De conclusie van dit 
onderzoek is dat RM Leidt tot snellere detectie van asymptomatische events en er minder 
poliklinische controles plaats vinden zonder in te leveren op veiligheid. RM zou de nieuwe standard 
of care moeten worden voor ICD-patiënten.  
 
In 2016 werd de studie: Large controlled observational study on remote monitoring of pacemakers 
and implantable cardiac defibrillators: A Clinical, Economic, and Organizational Evaluation (Dario et 
al., 2016) gepubliceerd. Dit was een grote propospecte studie waarbij er in totaal 2101 patiënten 
werden geïncludeerd met een pacemaker of ICD. In totaal werden er 1.871 patiënten met RM 
vervolgd en 230 patiënten zonder RM vervolgd. De duur van de studie was 12 maanden. De 
resultaten waren dat er significant minder poliklinische controles waren in de RM-groep, met name 
voor de pacemaker patiënten. Er was significant minder hospitalisatie in de RM-groep. De conclusie 
van de studie was dat deze studie bijdraagt aan het bewijs dat RM nuttig is in het detecteren en 
managen van technische en klinische problemen met beperkte mankracht door deze door RM te 
vervangen, mits het proces van de RM goed gestroomlijnd is en in een protocol is beschreven. 
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In de laatste jaren is RM uitgegroeid tot standaard hulpmiddel binnen de ICD-techniek.  
De studieresultaten van meerdere studies laten zien dat RM een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan: 

• Het reduceren van poliklinische ICD-controles (Guedon-Moreau et al., 2012; Morichau-
Beauchant et al., 2014; Dario et al., 2016) 

• De veiligheid van de patiënt (Ellebogen, et al., 2011; Varma et al., 2010; Guedon-Moreau et 
al., 2012) 

• Reductie van terechte en onterechte therapie van de ICD (Guedon-Moreau et al., 2012) 
• Vroegtijdige detectie van klinische en technische events (Varma et al., 2010; Ellebogen, et al., 

2011; Varma & Ricci, 2012; Dario et al., 2016) 
• Reductie van de mortaliteit (Hindricks et al., 2015) 

 
1. Wat is het doel van remote monitoring? 

Het initiële doel waaraan in de inleiding wordt gerefereerd dateert uit 2015 en luidt als volgt: 
De klinische effectiviteit verbeteren met minder conventionele poliklinische controles (Hindricks et 
al., 2015).   
In het artikel wordt met klinische effectiviteit bedoeld: het reduceren van de conventionele 
poliklinische controles door RM. In deze studie staat tot heden maar één bron vermeld die het 
initiële doel van RM omschrijft. Om uitgebreider te onderzoeken of dit initiële doel wel de huidige 
standaard is, zijn er meerdere artikelen en literatuur geraadpleegd om het antwoord op deze 
deelvraag te vinden. Voor deze studie is het van belang om te onderzoeken of het AMC van dit doel 
afwijkt. 
 
In de literatuur staat het volgende omschreven: 
Remote monitoring zou kunnen bijdragen aan de klinische effectiviteit door reductie van onnodig 
gebruik van de gezondheidszorg maar moet wel in staat zijn om snel een controle te kunnen 
uitvoeren indien dit gewenst is. De informatie die verschaft wordt zou zo veel mogelijk identiek 
moeten zijn aan een poliklinische interrogatie van de ICD (Ellebogen, et al., 2011). 
 
Het doel van de ICD-follow-up bevat het beoordelen van opgeslagen data in het geheugen van het 
device, inclusief de opnames van ventriculaire en supraventriculaire tachyaritmieën, afgegeven 
therapie en verschillende indicatoren van de status van het systeem en de lead integriteit. Deze 
monitoring kan nu op afstand worden verricht via RM. RM geeft in vergelijking met conventionele 
poliklinische controle, een reductie van het aantal poliklinische controles en zorgt voor vroegtijdige 
detectie van aritmieën en technische malfunctie(Guedon-Moreau et al., 2012). 

In de laatste jaren is er een enorme groei geweest van ICD-implantaties met als gevolg een stijging 
van de ICD-controles. Dit leidt tot een toename van de werkdruk op het poliklinisch spreekuur. Het 
zou wenselijk zijn als er eerder geanticipeerd kan worden op problemen met de mogelijkheid tot het 
downloaden van data van de ICD, waardoor de ICD op afstand kan worden uitgelezen. Met deze 
redenen is RM ontwikkeld. Deze studie laat zien dat er een afname is poliklinische controles door RM 
(Varma & Ricci, 2012). 

In de loop der jaren is het doel van RM hetzelfde gebleven. De groei van patiënten met een ICD heeft 
tot gevolg dat er ook een toename is van de poliklinische controles. RM is initieel ontwikkeld om een 
reductie van poliklinische controles te geven. Naast het initiële doel zou RM ook kunnen bijdragen 
aan reductie van hospitalisatie en mortaliteit (Hindricks et al., 2015). Echter zijn de resultaten van 
onderzoeken hier wisselend over, en is het discutabel. Uit de literatuur kan er geconcludeerd worden 
dat het doel: De klinische effectiviteit verbeteren met minder conventionele poliklinische controles 
nog steeds het initiële doel van RM is.  
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In het AMC wordt er RM meegegeven indien: 
 

• Er technische afwijkingen zijn aan de geleider of de ICD, waardoor frequente controle 
noodzakelijk is 

• De patiënt ver weg woont 
• De patiënt moeilijk in staat is om naar het AMC te komen 
• Er veel aritmieën zijn 
• Op verzoek van de patiënt zelf 

 
De monitoring via RM is, indien gebruik volgens instructies, dagelijks, en als er afwijkingen zijn zoals 
aritmieën of technische problemen wordt de data van de ICD doorgestuurd naar de server van de 
desbetreffende ICD-firma waarop de ICD-technici kunnen inloggen. In het AMC is de afspraak dat de 
ICD-technici alleen tijdens kantooruren naar de ingezonden data kijken. Buiten kantoortijden kan de 
ICD- achterwacht op verzoek van de dienstdoende (kinder)cardioloog de RM van een patiënt 
controleren. 
De ICD-technicus beoordeeld de ingezonden data en kan overleggen over het beleid met de 
cardioloog bij afwijkingen. 
Soms wordt er telefonisch overlegd met de patiënt om bijvoorbeeld medicatie te verhogen. De 
patiënt hoeft in dat geval niet extra op het poliklinisch spreekuur te komen. 
Gezien er belangrijke klinische data binnenkomt via RM waarbij er de nodige aanpassingen in het 
beleid plaatsvind, maar de patiënt niet op het poliklinisch spreekuur hoeft te komen, kan er 
geconcludeerd worden dat het AMC niet van het initiële doel van RM afwijkt.  
In het AMC wordt RM gebruikt ter verbetering van de klinische effectiviteit en minder conventionele 
poliklinische controles op het spreekuur. 
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Empirie 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten en de resultaten van het onderzoek beschreven. 
 
4.1 Statistische analyse 
De statistische analyse is uitgevoerd met de SPSS-software. 
In totaal zijn er in het AMC 106 patiënten, die aan de hand van de inclusie- en exclusiecriteria, 
geschikt zijn voor dit onderzoek.  
De karaktereigenschappen tussen de groepen zijn vergeleken met de Chi-kwadraat toets. 
De poliklinische controles per groep zijn vergeleken met de ongepaarde tweezijdige T-toets. 
In beide gevallen wordt een P-waarde van <0.005 gezien als een significant verschil. 
De uitschieters tussen het aantal poliklinische controles zijn geanalyseerd met de interquartil range 
rule (IQR). De uitschieters met 3 keer de kwartielafstand zijn als afwijkend beschouwd en nader 
onderzocht. 
De uitslagen van de enquêtes zijn op het aantal respondenten per ziekenhuis beoordeeld en 
verwerkt in een grafiek. 
 
De variabelen die gebruikt zijn voor dit onderzoek: 

• Geslacht 
• Leeftijd  
• Procedure 
• Merk ICD 
• Type ICD (1-kamer of 2-kamer ICD) 
• Aantal poliklinische controles 
• Aantal RM-controles  

 
Resultaten 
 
4.2. Studiepopulatie 
Er bleven 106 patiënten over na exclusie waarvan er 51 (n) in de controlegroep zitten en 55 (n) in de 
onderzoeksgroep deelnemen. Figuur 2 in het hoofdstuk 2, het onderzoeksmodel, geeft hier inzicht in. 
 
In tabel 2 wordt duidelijk dat er meer mannen participeren, ten opzichte van het aantal vrouwen.  
Het aantal mannen in de groepen is ongelijk verdeeld. Er is geen significant verschil tussen het aantal 
mannen per groep de p waarde is 0.659. Het aantal vrouwen in beide groepen is gelijk. 
Er participeren meer mannen in het onderzoek dan vrouwen, echter is dit door de inclusie- en 
exclusiecriteria niet te generaliseren naar de wereldwijde verdeling tussen de mannen en vrouwen 
die een ICD dragen, maar uit onderzoek is wel gebleken dat er wereldwijd meer mannen dan 
vrouwen een ICD dragen (Peterson et al., 2009). In de Verenigde Staten dragen meer mannen (73%) 
dan vrouwen (27%) een ICD (Bergau, L., Seegers, J., Zabel, M., 2014).  
De gemiddelde leeftijd van de controlegroep ligt hoger, dan bij de onderzoeksgroep. 
In beide groepen zijn er meer implantaties dan wissels van de ICD verricht. Het aantal implantaties 
(p=0.547) en wissels (p=0.139) is voor beide groepen niet significant verschillend. 
Het merkafhankelijk aandeel in dit onderzoek is voor beide groepen wisselend verdeeld.  
Er zijn geen patiënten met een Abbott ICD die deelnemen, omdat er een batterij advisory is afgeven 
op de ICD’s die tussen januari 2010 en mei 2015 zijn geïmplanteerd, waardoor vele ICD’s zijn 
geëxcludeerd. 
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Er zijn 8 patiënten met een Medtronic ICD die deelnemen, omdat de sprint Fidelis geleider in een 
advisory valt. 
Er zijn 70 ICD’s van Boston Scientific en 30 ICD’s van Biotronik geïncludeerd. In beide groepen is de 
verdeling van de verschillende merken ICD’s niet significant verschillend (zie tabel 2).  
De karakteristieken van beide groepen zijn niet significant verschillend.  
 
Karakteristieken van de populatie 

Beide groepen   Groep 1   Groep 2                 
   

N=106   N=51   N=55                
Kenmerk        Specificatie                  P 
Geslacht         Vrouw  24 (22.6%)      12 (23.5%)    12 (21.8%)   1.00 
        Man  82 (77.4%)   39 (76.5%)   43 (78.2%)  0.659
  
Gemiddelde leeftijd (y)  62.75(y)   65.33(y)   60.35(y)  - 
 
Procedure  Implantatie 69   (65.1%)    37 (72.5%)    32 (58.2%)  0.547 

Wissel  37   (34.9%)  14 (27.5%)   23 (41.8%)  0.139 
 
Merk ICD  Boston Scientific 70   (66%)       37 (72.5%)   23 (60%)  0.633 
  Medtronic  6     (5.7%)   4   (7.8%)   2    (3.6%)  0.414 
  Abbott  0     -   0       -   0      -  - 
  Biotronik  30 (28.3%)   10 (19.6%)   20 (36.4%) 0.068 
 
Type ICD  1- kamer  59 (55.7%)     29 (56.9%)   30 (54.5%)  0.896 
  2-kamer   47 (44.3%)   22 (43.1%)   25 (45.5%)  0.662 
             Tabel 2 

 
4.3 Aantal poliklinische controles  
In de controlegroep komt het aantal controles op gemiddeld op 4.31 (n) controles in 25 maanden.  
Dit ligt boven het gemiddelde van 4 controles per 25 maanden. 
Voor de onderzoeksgroep zijn dit 3.15 (n) poliklinische controles bij RM. Het aantal poliklinische 
controles tussen beide groepen is significant verschillend (p < 0.004).   
Het totaal aantal controles, zowel poliklinisch als via RM, laat zien dat er in de onderzoeksgroep in 
totaal 11.42 controles per patiënt worden verricht. Dit zijn 8.27 meer controles in 25 maanden dan in 
de controlegroep (4.31), dit is een toename van +64.96%, wat significant verschillend is (p<0.001). 
 
Aantal ICD-controles 
    Controlegroep   Onderzoeksgroep     
    N=51   N=55 
Kenmerk          Gemiddelde       Gemiddelde       Verschil (%)     P 
Aantal poliklinische ICD-controles  4.31 (n)           3.15 (n)          - 26.91  <0.004
       
Aantal remote ICD controles  0 (n)   8.27(n)   - 
 
Totaal aantal ICD-controles  4.31 (n)           11.42 (n)        + 64.96  <0.0001 
               

   Tabel 3 
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4.4 Analyse uitschieters  
Standard of care binnen het AMC is 4 controles per 2 jaar voor patiënten zonder RM. Met gemiddeld 
4.31 (n) controles ligt het aantal controles hoger dan de standaard.  
 
Per groep is de range tussen het aantal poliklinische controles verschillend. De range van het aantal 
poliklinische controles in de controlegroep is tussen de 2 (n) en 10 (n) poliklinische  
controles per 25 maanden. In de controlegroep worden er 6 uitschieters (casenummer 1, 4, 9, 11, 29 
en 50) gezien. Er waren 2 uitschieters die minder poliklinische controles hebben gehad dan de 
standaard. Deze patiënten zijn meerdere malen no show geweest op het poliklinische spreekuur. De 
reden hiervan is onbekend. 
De 4 uitschieters naar boven kwamen vaker op het poliklinisch spreekuur in verband met ICD-
controle na radiotherapie, pocketklachten en therapie van de ICD. 
 
De range van de onderzoeksgroep ligt tussen de 2 (n) en 16 (n) poliklinische controles. 
In de onderzoeksgroep worden er 2 duidelijke uitschieters gezien (casenummer 63 en 69), waarbij 
het aantal poliklinische controles respectievelijk 9 (n) en 16 (n) zijn. Deze patiënten kwamen extra 
vanwege technische problemen van de geleider in de rechter ventrikel en vanwege VT’s en shocks 
van de ICD. 
 
 

             Figuur 3 
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4.5 Enquêtes  
Om breder dan het AMC te kijken zijn er naast het AMC ook enquêtes uitgereikt in het Amsterdam 
UMC locatie VUms, UMC Utrecht en het Erasmus MC.  
Het respons op de enquêtes was gematigd, maar geeft een kleine impressie hoe andere academische 
ziekenhuizen RM ervaren. 
In de tabel hieronder wordt weergegeven hoe hoog het respons per centra is. 
 
Enquête respons 
  

Ziekenhuis     Respons (n)  
Amsterdam UMC locatie AMC    4 
Amsterdam UMC locatie VUmc    3 
Erasmus MC      1 
UMC Utrecht      1 
           Tabel 4 

In de enquête zijn 6 meerkeuze vragen gesteld en één open vraag. 
De open vraag zal in de discussie worden besproken. Het doel van de enquête is om het effect van 
RM in kaart te brengen in andere ziekenhuizen en te vergelijken met het Amsterdam UMC. 
Er is gekeken naar: 

• Het verschil in het aantal poliklinische ICD-controles met en zonder RM 
• De mate waarin de patiënt extra gezien wordt met RM en op welke termijn 
• De tijdsdruk op het poliklinisch spreekuur ten aanzien van het virtuele spreekuur via RM 

 
4.5.1 Resultaten enquête  
De resultaten van de enquete zijn in een grafiek verwerkt. 
 
Vraag1: Hoe vaak worden patiënten met een 1-kamer of 2-kamer ICD die niet in een advisory vallen 
poliklinisch gecontroleerd indien ze remote monitoring (RM) hebben? 
Vraag 2:Hoe vaak worden patiënten met een 1-kamer of 2-kamer ICD die niet in een advisory vallen 
poliklinisch gecontroleerd zonder RM? 
 
Grafiek 1 geeft het aantal poliklinische controles weer van de patiënten zonder RM.  
Grafiek 2 geeft het aantal poliklinische controles weer van de patiënten met RM. 

 
Grafiek 1 laat zien dat de deelnemende ziekenhuis dezelfde richtlijnen volgen van 2 keer per jaar een 
poliklinische controle.Grafiek 2 laat zien dat alle ziekenhuizen ,behalve het Erasmus MC , dezelfde 
afspraken hebben van 1keer per jaar een poliklinische controle bij RM. De reden dat het Erasmus MC 
hiervan afwijkt is onbekend. 
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Vraag 3: Is er een stelling gemaakt waarbij 2 antwoordkeuzes mogelijk waren. Er werd gevraagd 
binnen welk termijn een patiënt extra word gezien na aanleiding van bevindingen via RM(grafiek 3). 
 
Indien er gezien wordt in RM dat er een aanpassing van de instellingen plaats moet vinden: 

• Wordt de patiënt over het algemeen binnen 3 maanden gezien op de polikliniek 
• Wordt de patiënt over het algemeen binnen 3 tot 6 maanden gezien op de polikliniek 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ondervraagde ziekenhuizen komen overeen. Indien er afwijkingen zijn, is over het algemeen te 
stellen dat de patiënt binnen 3 maanden een afspraak op het poliklinisch spreekuur krijgt. 
Bij vraag vier van de enquête draait het om de frequentie waarbij bevindingen via RM leiden tot een 
extra poliklinische controle.  
 
Vraag 4: Gebeurt het over het algemeen > dan 1 keer per week dat een patiënt naar aanleiding van 
de uitlezing via RM extra op de polikliniek komt? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Grafiek 4 

 
De X-as geeft de ondervraagde ziekenhuizen weer, de Y-as geeft het aantal respondenten weer. Bij 
deze vraag wordt een schatting gemaakt van de frequentie van het aantal extra controles. De 
respondenten kunnen onderling een andere ervaring hebben ten aanzien van de frequentie van de 
extra controles. Binnen het AMC vindt de helft van de respondenten dat het gemiddeld 1x per week 
gebeurd dat een patiënt extra op de polikliniek komt naar aanleiding van de bevindingen via RM. 
Indien er een percentage berekend wordt van het antwoord van alle respondenten 
 op enquêtevraag 4, dan geeft 77,8% aan dat zij niet ervaren dat de patiënt meer dan 1 keer per 
week extra komt naar aanleiding van bevindingen via RM. 
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Bij vraag 5 en vraag 6 wordt er een inschatting gemaakt van de tijd die het kost om de ICD-controle 
uit te voeren. Met name gaat het om de vergelijking tussen de 2 groepen. Kost een controle via RM 
minder tijd ten opzichte van een poliklinische controle? 
 
Vraag 5. Kun je een schatting maken hoeveel tijd je werkelijk gebruikt voor een reguliere poliklinische 
controle van de ICD (buiten de tijdsplanning van het spreekuur om)? 
Vraag 6. Kun je een schatting maken hoeveel tijd je werkelijk gebruikt voor een poliklinische controle 
via RM van de ICD.  
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De uitslagen van de grafieken zijn subjectief. De verschillende technici ervaren een verschil in tijd die 
nodig is om de ICD-controle uit te voeren. 
In het AMC wordt over het algemeen ervaren dat je ongeveer 10 minuten nodig hebt om een 
standaard poliklinische ICD-controle te verrichten, zonder technische problemen of 
ritmeproblematiek. Ook voor de RM-controle wordt de schatting gemaakt dat er 10 minuten nodig is 
voor een virtuele controle. 
In het VUmc liggen deze verschillen verder uit elkaar. De tijdsduur van de poliklinische controle 
wordt daar verschillend ervaren, variërend van 10 tot 30 minuten. Ook voor de controle via RM is er 
een verschil het aantal minuten wat nodig is voor een controle. Van de respondenten geven 2 van de 
3 aan 20 minuten nodig te hebben voor een controle via RM, tegenover 1 respondent die 10 minuten 
nodig heeft voor een controle. 
Het Erasmus en het UMC hebben beide 1 respondent. Zij ervaren de tijd die nodig is ook anders.  
Zo ervaart het Erasmus dat er 20 minuten nodig is voor een RM-controle en het UMC Utrecht 10 
minuten voor een routinecontrole. 
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Conclusie  
 
5.1 Discussie 
In deze retrospectieve, single center studie is het effect van RM op het poliklinisch spreekuur 
onderzocht. De uitkomsten laten zien dat het voor de logistiek van het poliklinisch spreekuur beter is  
om RM aan de 1-kamer en 2-kamer ICD-patiënten mee te geven. Het totaal aantal controles in de 
onderzoeksgroep laat een toename van 8.27 (n) controles per 25 maanden zien. 
Er vinden meer technische controles plaats van de ICD indien de patiënt RM heeft. De oorzaak van de 
extra inzendingen zijn technische problemen, aritmieën, alarm geïnitieerde inzendingen en klachten 
van de patiënt. Niet alle inzendingen zijn terecht, er zijn ook veel onterechte inzendingen. De 
oorzaken hiervan kunnen zijn: 
 

1. De patiënt is onzeker, waardoor hij frequenter een handmatige inzending doet 
2. Verkeerde alarm instellingen 

 
En wat heeft RM voor financiële consequenties? Leidt de toename van controles bij RM tot meer 
kosten? En zou RM kunnen leiden tot minder hospitalisatie, waardoor er een kostenreductie is?  
De oorzaak van de toename van de controles en de financiële gevolgen zijn in dit onderzoek niet 
onderzocht, maar is wel relevant voor de zorg van de ICD patiënten. 
De tijd die een RM controle kost is over het algemeen korter dan een poliklinische controle. Uit de 
enquête bleek dat de technici over het algemeen vonden dat een RM controle 10 minuten duurt. 
Dit zorgt ervoor dat er meer ICD controles via RM kunnen plaatsvinden dan op het poliklinisch 
spreekuur mogelijk is, waardoor er effectief meer controles in dezelfde tijd plaats kunnen vinden en 
dit kosten kan besparen. 
RM biedt de mogelijkheid tot dagelijkse monitoring van de ICD waardoor technische problemen en 
aritmieën eerder aan het licht komen en waardoor er sneller een behandeling ingezet kan worden. 
Volgens de verschillende wetenschappelijke artikelen zou RM een standard of care moeten worden. 
De meningen van de ondervraagde technici lopen hierin uiteen.  
Er zijn technici die aangeven dat RM in het algemeen minder werk oplevert dan een poliklinische 
controle, dat het veiliger is en dat het voor patiënten prettig is dat ze slechts 1x per jaar voor 
controle op de polikliniek moeten komen. Er zijn ook technici die vinden dat RM juist meer werk 
oplevert zoals de administratie en de extra telefonische consulten. 
 
5.2 Beperkingen  
Het effect van RM op het poliklinisch spreekuur is uitsluitend onderzocht in het AMC. Een kosten- en 
batenanalyse is niet meegenomen in dit onderzoek, waardoor er geen uitspraak gedaan kan worden 
over de kosteneffectiviteit van RM binnen de onderzoeksgroep. 
De onderzochte implantaten betreffen uitsluitend de 1-kamer en 2-kamer ICD’s die buiten de 
advisory vallen. De resultaten kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de volledige ICD-populatie 
en ook niet naar andere ICD-centra in binnen- en buitenland. Dit komt door de exclusiecriteria, 
waardoor er 2 ICD merken bijna volledig geëxcludeerd zijn. Ook kan de onderzoeksdata niet 
gegeneraliseerd worden naar een andere patiëntenpopulatie zoals de patiënten met een CRT- of 
pacemakerimplantaat met RM, omdat ook deze groepen niet zijn meegenomen in de 
onderzoeksdata.   
Op de enquêtes was er minimaal respons. De uitslagen van de enquêtes geven daarom alleen een 
impressie van de werkwijze in andere centra, maar hier kan verder geen conclusie uit worden 
getrokken. 
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5.3 Conclusie 
Het antwoord op de onderzoeksvraag is met de volgende 5 deelvragen beantwoord: 
 
1.Wat is het doel van remote monitoring?  
De klinische effectiviteit verbeteren met minder conventionele poliklinische controles. Hiermee 
wordt bedoeld: het reduceren van conventionele poliklinische controles door RM, zonder dat dit ten 
koste gaat van de veiligheid. 
 
2.Hoeveel reguliere controles vinden er plaats op de polikliniek voor ICD-patiënten met RM?  
In totaal vinden er in 25 maanden gemiddeld 3.15 (n) poliklinische controles plaats bij de 1- kamer en 
2- kamer ICD’s in het AMC. 
 
3.Hoeveel reguliere controles vinden er plaats op de polikliniek voor ICD-patiënten zonder RM?  
In totaal vinden er in 25 maanden gemiddeld 4.31 (n) poliklinische controles plaats bij de 1-kamer en 
2-kamer ICD’s in het AMC. 
 
4.Is er een afname van de poliklinische controles bij RM en wat is het percentage hiervan?  
Ja, er is een significante afname van 26.91% (p<0.004) poliklinische controles bij RM . 
 
5.Wat zijn de richtlijnen in het andere academische centra (VUmc, UMC Utrecht en het  
Erasmus MC) ten aanzien van de poliklinische controles bij RM?  
De richtlijnen van de HRS geven aan dat de patiënt minimaal 1x per jaar poliklinisch beoordeeld moet 
worden. 
De ondervraagde ziekenhuizen wijken niet af van de richtlijnen van de HRS. De patiënt komt 
minimaal 1x per jaar voor een poliklinische controle van de ICD. 
 
Dit onderzoek geeft antwoord op de onderzoeksvraag:  
Leidt het gebruik van remote monitoring door patiënten met een transveneuze 1- kamer en 2- kamer 
ICD tot minder poliklinische (in office) ICD-controles in het AMC?  
Ja, RM levert minder poliklinische controles op voor 1- kamer en 2- kamer ICD’s welke geen 
onderdeel uitmaken van een door de fabrikant afgegeven advisory, en waarbij de controle intensiteit 
afwijkt van de standard of care van het Amsterdam UMC locatie AMC. 
 
5.4 Aanbevelingen 
Aan de hand van de discussie en conclusie volgen er aanbevelingen. 
 
RM meegeven aan de patiënten met een 1-kamer of 2-kamer ICD 
Er is gebleken dat RM leidt tot minder poliklinische controles in het AMC. Niet alleen in het kader van 
een reductie van de poliklinische controles is het gunstig om RM te geven. Uit de onderzochte 
artikelen is gebleken dat RM bijdraagt aan de veiligheid, effectiviteit en kostenbesparing  
(Varma et al., 2010;  Ellebogen, et al., 2011; Varma & Ricci, 2012; Guedon-Moreau et al., 2012). In de 
eerste instantie zou het meegeven van RM in het AMC alleen gunstig zijn voor de logistiek van het 
spreekuur indien het om patiënten met een 1-kamer of 2-kamer ICD gaat. In het kader van de 
patiëntveiligheid wordt RM ook gegeven aan patiënten met een cardio-implantaat of geleider die 
onderdeel uitmaken van een advisory.  
Het toepassen van RM bij patiënten met een pacemaker of CRT implantaat is niet onderzocht. 
Voordat er gestart gaat worden met RM als standard of care moet er eerst nader onderzoek gedaan 
zijn naar: 
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De kosten van RM en vermindering van de poliklinische controles 
Uit onderzoek is gebleken dat RM bijdraagt aan kostenreductie (Varma & Ricci, 2012; Guedon-
Moreau et al., 2012).  
Of dit voor het AMC ook geldt, zou verder onderzocht moeten worden. 
Er moet gekeken worden wat de kosten zijn van de RM monitor, wat de kosten van poliklinische- en 
RM controle zijn. Deze moeten worden tegenover de baten van RM zoals minder hospitalisatie, 
reductie van (on)terechte therapie, en vermindering van de mortaliteit worden gezet (Varma et al., 
2010; Ellebogen, et al., 2011; Varma & Ricci, 2012; Hindricks et al., 2015Dario et al., 2016).  
Levert het werkelijk minder kosten op? 
 
RM bij pacemakers, CRT’s en advisory 
Een reductie van poliklinische controles in het AMC is uitsluitend aangetoond voor de transveneuze 
1-kamer en 2-kamer ICD’s die geen onderdeel uitmaken van een advisory. Het effect RM op het 
poliklinische spreekuur van de overige cardio-implantaten, met of zonder advisory, is onbekend. Dit 
zal onderzocht moeten worden. 
 
Toename van het aantal ICD controles op RM 
Of RM zorgt voor een hogere werkdruk, is onbekend. Enerzijds geeft het minder poliklinische 
controles, maar wel meer controles via RM. Er zal onderzocht moeten worden of de werkdruk af- of 
toeneemt met RM en wat de reden is van het toegenomen aantal ICD controles zoals eerder 
beschreven.  
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Bijlage 
Enquête poliklinische controle bij remote monitoring (RM)   
 
1.Hoe vaak worden patiënten met een 1 kamer of 2 kamer ICD die niet in een advisory vallen 
poliklinische gecontroleerd indien ze remote monitoring (RM) hebben? 
Alleen via RM, nooit poliklinisch 
1 keer per jaar  
2 of meer keer per jaar 
 
2.Hoe vaak worden patiënten met een 1 kamer of 2 kamer ICD die niet in een advisory vallen 
poliklinisch gecontroleerd zonder RM? 
1 keer per jaar 
2 of meer keer per jaar 
 
3. Indien er gezien wordt in RM dat er een aanpassing van de instellingen plaats moet vinden: 
Word de patiënt over het algemeen binnen 3 maanden gezien op de polikliniek 
Word de patiënt over het algemeen binnen 3 tot 6 maanden gezien op de polikliniek 
 
4. Gebeurt het over het algemeen > dan 1 keer per week dat een patiënt naar aanleiding van de 
uitlezing via RM extra op de polikliniek komt? 
Ja 
Nee 
 
5.Kun je een schatting maken hoeveel tijd je werkelijk gebruikt voor een reguliere poliklinische 
controle van de ICD (buiten de tijdsplanning van het spreekuur om)? 
10 minuten 
20 minuten 
30 minuten 
 
6. Kun je een schatting maken hoeveel tijd je werkelijk gebruikt voor een poliklinische controle via 
RM van de ICD? 
10 minuten 
20 minuten 
30 minuten 
 
7.Stelling: Over het algemeen zorgt RM voor minder belasting van het poliklinisch spreekuur. Ik zou 
het liefst zien dat iedere patiënt met een 1- kamer of 2- kamer ICD een monitor mee naar huis krijgt. 
 
Eens, omdat……….. 
 
Oneens omdat……… 
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Reflectie leerproduct: Afstudeeropdracht   
 
Van welke activiteit is dit een reflectieverslag? 
Dit reflectieverslag komt voort uit mijn afstudeeropdracht, ter afronding van mijn opleiding tot 
harfunctielaborant, uitstroomvariant cardio-implantaten. 
 
Welke competenties horen bij de afstudeeropdracht? 
De onderstaande competenties horen bij de afstudeeropdracht. 
 
Competentiecluster 6: Bekwaamheid met betrekking tot onderwijs, overdracht en begeleiding 
 
Kan feitelijk juist, begrijpelijk en toegankelijk nieuwe ontwikkelingen of innovaties in de 
beroepsuitoefening beschrijven.  
 
Competentiecluster 7: Bekwaamheid met betrekking tot bijhouden, ontwikkelen en promoten 
vakgebied 
Competenties:  
Kan vanuit een kritisch-reflectieve houding en rekening houdend met de binnen de 
beroepsuitoefening geldende beroepscode, gedragsregels, voorbehouden handelingen en de door de 
wet gestelde kaders de grenzen van zijn deskundigheid en bekwaamheid exploreren.  
Kan zichzelf in relatie tot het opdoen van beroepservaringen (nationaal en internationaal) en de 
eigen loopbaanontwikkeling managen met het oog op de ontwikkeling als persoon en 
beroepsbeoefenaar.  
Kan vanuit een actief lerende houding trends en ontwikkelingen in het vakgebied (nationaal en 
internationaal) en de beroepsuitoefening vertalen naar de eigen beroepsuitoefening.  
Kan binnen een inter-/multidisciplinair team organisatorische, inhoudelijke en methodische aspecten 
van de beroepsuitoefening evalueren.  
Kan door middel van toetsing en reflectie het eigen methodisch handelen evalueren  
Kan beschikbare relevante (wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concepten en 
onderzoeksresultaten toepassen bij vraagstukken waar functionarissen in hun beroepsuitoefening 
mee geconfronteerd worden.  
Kan toegepast, dat wil zeggen kortlopend en praktijkgericht, onderzoek uitvoeren dat gericht is op 
het verantwoorden en doordenken van behandelingen en zorg.  
Het gebruikmaken van relevante (wetenschappelijke) informatie in het nemen van beslissingen over 
zorg aan (individuele) patiënten en het integreren van deze werkwijzen in het eigen professionele 
handelen.  
Kan op basis van (globale) begripsmatige kennis van (domeinspecifieke) ontwikkelingen in de 
wetenschap en technologie over de afstemming van kwalitatieve aspecten van de werkomgeving op 
(veranderende) eisen en behoeften binnen de zorgverlening adviseren.  
 
 
Wat zijn de belangrijkste dingen die je hebt geleerd met de activiteiten waar de afstudeeropdracht 
een resultaat van is? 
Ik heb vaardigheden geleerd om een kwantitatief onderzoek te verrichten. Dit was nieuw voor mij, 
tijdens andere studies ben ik hier nooit mee in aanraking gekomen. 
Een geschikt onderwerp vinden was lastig. Ik wilde een actueel onderwerp met veel beschikbare  
retrospectieve data kiezen. Zelf ‘de touwtjes in handen houden’ was voor mij belangrijk. Ik wilde mijn 
onderzoek efficiënt uitvoeren.  
Het plan van aanpak maken vond ik niet moeilijk. Ik wist redelijk wat ik wilde onderzoeken. 
In de eerste drie hoofdstukken vond ik voornamelijk het onderzoeksontwerp een lastig deel. En 
voornamelijk wat er exact nodig is om een vraag te kunnen beantwoorden. In mijn hoofd had ik dat 
redelijk op een rijtje, maar het duidelijk op papier zetten is lastig. Ik wilde kort en bondig zijn en dat 



 

 32 

lukte niet altijd. Uiteindelijk is dat goed gekomen en heb ik  kritisch leren kijken wat nodig is en wat 
niet. 
 
Ik heb geleerd om effectief gegevens te verzamelen en artikelen kritisch te beoordelen, waardoor ik 
anders naar wetenschappelijke artikelen ben gaan kijken. Voorheen begreep ik de tabellen of de 
gebruikte formules om bijvoorbeeld een P waarde te berekenen onvoldoende. Sinds ik hier kennis 
van heb gekregen zijn de artikelen een stuk duidelijker geworden. 
Ook was SPSS een nieuw programma voor mij. Door ermee te werken en kennis op te doen via 
tutorials, die op internet te vinden zijn, werd ik daar ook handiger in. Daarnaast heb ik het geluk 
gehad om in een academisch ziekenhuis te werken, waar ik veel in aanraking kom met onderzoekers. 
Indien ik vragen had over SPSS kon ik het altijd een cardioloog of een onderzoeker om hulp vragen.  
Bij het hoofdstuk empirie heb ik de meeste vertraging op gelopen. Dat kwam met name door de 
statistische testen. Ik kwam er af en toe niet uit welke test ik uit moest voeren en waarom. Nadat ik 
een aantal keer vreemde uitkomsten had, kwam ik erachter dat of de filtering van de gegevens niet 
goed was, of ik toch de verkeerde test had gekozen. 
Ik heb geleerd om hier meer de tijd voor te nemen, zodat ik hier in de toekomst wellicht efficiënter 
mee bezig kan zijn.  
De conclusie van mijn onderzoek vond ik verrassend snel gaan. Ik merkte hier al veel korter en 
bondiger te zijn dan dat ik in mijn voorgaande hoofdstukken was. Ik denk dat dit het effect is van hoe 
je in de afstudeeropdracht groeit.  
De feedback van mijn begeleider in het AMC en de afstudeerdocent waren over het algemeen 
positief. Met name mijn begeleider uit het AMC had goede tips. Ik ben trots op hoe het onderzoek 
zijn vorm heeft gekregen. 
  
Wat waren de doelen van de activiteit en heb je deze ook behaald? 
 
Het doel van de activiteit is een praktijkgericht onderzoek opzetten en uitvoeren. Dit doel is behaald. 
Ik heb bewust voor een AMC gericht onderzoek gekozen. De data was reeds beschikbaar, dus ik was 
niet afhankelijk van de aanlevering van andermans data, wat voor mij prettig was. 
 
Wat zegt het product over hoe je met deze activiteit bezig bent geweest? 
 
Het product, ofwel mijn scriptie laat zien dat ik vaardigheden geleerd heb om praktijkgericht 
onderzoek uit te voeren op bachelor niveau. Een onderzoek opzetten en uitvoeren is een tijdrovend 
proces.  Niet alleen de uitvoer van het onderzoek is tijdrovend, maar ook de manier van schrijven, de 
verzorging van de lay-out, de APA-stijl en het redigeren van spelfouten. 
 
Wat bewijst dit product over hoe het ervoor staat met je competenties? 
 
Het bewijst dat ik een praktijkgericht onderzoek kan uitvoeren op bachelor niveau. Dit betekend niet 
dat ik nu een volmaakt onderzoeker ben. Ik heb handvatten gekregen om een praktijkgericht 
onderzoek te voeren. Bij de volgende keer dat ik een onderzoek uitvoer, zal ik weer nieuwe 
vaardigheden leren. 
 
Wat betekent dit leerproduct voor het vervolg van je opleiding? 
 
Dit leerproduct is het laatste product van deze opleiding. Dat houdt in dat ik in de afrondende fase 
van mijn opleiding ben gekomen. Ik ben daar erg blij mee. Een HBO-opleiding naast de drukte van 
een jong gezin kan behoorlijk stressvol zijn. Ik was tijdens mijn onderzoek voornamelijk afhankelijk 
van de avond- en weekenduren. Hierdoor had ik weinig tijd over voor andere zaken. Als mijn 
definitieve verslag is goedgekeurd, ben ik pacemakertechnicus. Echter ben ik werkzaam in een ICD 
implanterend en controlerend centrum wat maak dat ik ook mijn IHBRE en EHRA certificaten moet 
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gaan behalen. Ik heb veel zin in de voorbereiding hiervan omdat dat meer verdieping aan mijn vak 
gaat geven. 
 
Welke nieuwe doelstellingen heb je voor de komende periode? 
 
De doelstellingen voor de komende periode zijn in de eerste instantie rust en meer tijd doorbrengen 
met mijn gezin.  
Daarnaast ben wil ik, als ik daar aan toe ben, mij verder verdiepen in mijn vak door rustig aan een 
start te maken met de voorbereidingen op het IHBRE/EHRA examen.  
 


