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Hoofdstuk 1 Aanleiding 

 

Inleiding 

Dit onderzoek vindt plaats in het Dijklander ziekenhuis, een erkend opleidingsziekenhuis, in 

Hoorn. In Hoorn kan men terecht voor 26 medische specialismen. De afdeling Cardiologie 

bestaat uit kliniek, hartbewaking, Eerste Harthulp, hartkatheterisatiekamer, poliklinieken, 

functieafdelingen en hartrevalidatie.  

In het Dijklander ziekenhuis worden wekelijks meerdere pacemakerimplantaties uitgevoerd 

op de hartkatheterisatiekamer. Het team bestaat uit cardiologen en uit medewerkers die 

gespecialiseerd verpleegkundige of hartfunctielaborante zijn. De patiënt die een 

pacemakerimplantatie ondergaat, verblijft volgens het beleid van het ziekenhuis minimaal 

een nacht in het ziekenhuis. De volgende dag wordt de pacemaker door de 

pacemakertechnicus doorgemeten. Tevens wordt een röntgenfoto, X- thorax, gemaakt om 

de leadposities te beoordelen en om een pneumothorax uit te sluiten. Indien beide uitslagen 

goed zijn bevonden door de cardioloog, gaat de patiënt met ontslag.  

In 2019 ondergingen 152 patiënten in het Dijklander ziekenhuis een pacemakerimplantatie. 

 

1.1 Aanleiding 

 

Op latere leeftijd hebben patiënten een grotere kans op ritme- en geleidingsstoornissen, wat 

een indicatie kan zijn voor een pacemakerimplantatie [23]. Uit ervaring van de follow up 

controles, is gebleken dat patiënten die een wissel van de pacemaker moeten ondergaan 

meer angst uiten en veel vragen stellen over de opname- en ontslagprocedure. Ze geven 

vaak aan niet in het ziekenhuis te willen overnachten. Ze willen graag zo snel mogelijk naar 

huis en ze willen zo min mogelijk naar het ziekenhuis terug moeten komen voor een controle 

of voor een meting.   

Door middel van dit onderzoek wordt onderzocht of de meting op de dag van de 

pacemakerimplantatie kan plaatsvinden en of deze meting betrouwbaar is. De uitkomst van 

dit onderzoek zal effect hebben op de tevredenheid en de ligduur van de patiënt [8].             

De opnameduur wordt verkort, de pacemakerimplantatie kan als dagopname worden 

beschouwd. Dit resulteert tot een verbeterde kwaliteit van zorg wat kostenbesparend werkt 

voor het ziekenhuis.                                                                                                                  

In 1989 werd reeds bekend dat een dagopname net zo acceptabel is als een conventioneel 

beleid voor pacemakerimplantaties [4]. Haywood heeft destijds een artikel gepubliceerd, 

genaamd “Insertion of permanent pacemaker as a day case procedure”. Het beschreef een 

gerandomiseerde studie uit Engeland waar 21 patiënten een dagbehandeling ondergingen 

en waar 19 patiënten een conventioneel beleid kregen; een verblijfsduur van 24 uur of 

langer. Uit de dagbehandeling groep konden 2 patiënten niet dezelfde dag naar huis. De 

andere patiënten verbleven gemiddeld 5,7 uur in het ziekenhuis. De gemiddelde verblijfsduur 

van de patiënten met een conventioneel beleid was daarentegen 65,7 uur.                                                                     

Er was geen sprake van een verschil in complicaties en het had geen invloed op meer 

consulten bij een huisarts. Echter was er wel een groot verschil in de kosten.          
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Op organisatorisch vlak zullen de pacemakerimplantaties in plaats van in de middag in de 

ochtend gepland moeten worden. Dit beïnvloedt de planning op de hartkatheterisatiekamer. 

De werkindeling voor de pacemakertechnicus zal veranderd moeten worden, namelijk dat de 

meting van een klinische patiënt in de middag op de dag van de implantatie wordt verricht in 

plaats op de dag na de implantatie in de ochtend.                                                                                                      

De werkdruk voor de pacemakertechnicus en de hartkatheterisatiekamer verandert niet, 

want de belasting blijft ongewijzigd.    

De doelgroep voor wie dit onderzoek bestemd is, zijn de cardiologen, de arts assistenten 

cardiologie en de pacemakertechnici. Door middel van dit onderzoek kan het beleid van een 

patiënt die een pacemakerimplantatie moet ondergaan, worden gewijzigd wat invloed heeft 

op de werkzaamheden van deze doelgroep. De uitkomsten en resultaten van dit onderzoek 

kunnen gedeeld worden met medecollega’s van andere ziekenhuizen in Nederland, wat 

effect kan hebben op het ziekenhuisbeleid met betrekking tot pacemakerimplantaties. 

      

1.2 Probleemformulering 

 

Doelstelling  

Het doel van het onderzoek is om te analyseren of het doormeten van de geïmplanteerde 

pacemaker op de dag van de pacemakerimplantatie kan worden verricht. Deze meting wordt 

als een betrouwbare meting beschouwd. De pacemakerimplantatie kan aantoonbaar een 

dagopname worden. 

De patiënt kan eerder met ontslag, geen overnachting in het ziekenhuis, de 

patiënttevredenheid gaat omhoog, de patiënt hoeft niet extra terug te komen voor een 

meting, de kwaliteit van zorg wordt verbeterd en het is kostenbesparend voor het ziekenhuis. 

 

Vraagstelling  

Onderzoeksvraag: 

In welke mate is de meting op de dag van de pacemakerimplantatie betrouwbaar ten 

opzichte van de standaardmeting die op de dag na de implantatie wordt verricht?          

Welke complicaties spelen hierbij een rol? 

Deelvragen: 

1. Welke complicaties na een pacemakerimplantatie kunnen de ligduur van de patiënt 

verlengen?  

2. Welke factoren hebben invloed op het ontslagbeleid van de patiënt met een  

geïmplanteerde pacemaker? 

3. Hoe is het beleid in andere ziekenhuizen vastgesteld omtrent de meting van een 

geïmplanteerde pacemaker? 

4. Is een dagopname haalbaar voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan?  
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1.3 Aanpak 

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden de deelvragen in dit onderzoek 

behandeld. De uitwerking van de deelvragen wordt ondersteund door middel van drie 

onderzoekmethoden: een literatuuronderzoek, een telefonisch interview en een steekproef. 

Vanuit deze methoden kunnen de deelvragen worden behandeld waardoor de 

onderzoeksvraag op een betrouwbare en doelmatige manier beantwoord kan worden.  

In hoofdstuk 2 wordt de uitwerking van de deelvragen beschreven, de onderzoeksopzet. 

Hierin ligt de nadruk op de onderbouwing van het gebruik van verschillende methoden en 

wordt de wijze van dataverzameling uitgelegd. Het derde hoofdstuk bevat de theorie van dit 

onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt het praktijkgedeelte van het onderzoek beschreven. De 

onderzoekstechnieken zijn hierin uitgewerkt en hierop volgend zijn de onderzoeksgegevens 

weergegeven. Later in dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten benoemd waaruit een 

analyse wordt geformuleerd. Daarop volgend wordt in hoofdstuk 5 de conclusies en de 

aanbevelingen over dit onderzoek kenbaar gemaakt. In de literatuurlijst zijn de behandelde 

artikelen terug te vinden en alle relevante bijdragen aan dit onderzoek zijn als "Overige 

bijlagen” toegevoegd, waaronder het interview, de onderzoeksresultaten van de steekproef, 

de reflectie en de lijst met afkortingen. 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksontwerp 

 

2.1 Onderzoeksmodel 

 

Afb. 1. Onderzoeksmodel 

 

 

2.2 Technisch ontwerp   

 

Deelvraag 1 

Welke complicaties na een pacemakerimplantatie kunnen de ligduur van de patiënt 

verlengen?  

Voor deze deelvraag wordt Pubmed gebruikt, er wordt gezocht naar relevante en op  

pacemakerimplantatie van toepassing zijnde literatuur welke in de afgelopen 10 jaar zijn 

gepubliceerd. [11&12&13&18]  

Er is gekeken naar studies met een groot aantal patiënten, naar buurlanden en gericht 

gezocht naar de juiste procedure en implantaat.                                                                                   

 

 

Literatuuronderzoek

Welke complicaties na 
een 

pacemakerimplantatie 
kunnen de ligduur van de 

patient verlengen?

Welke factoren hebben 
invloed op het 

ontslagbeleid van de 
patient met een  
geïmplanteerde 

pacemaker?

Literatuuronderzoek Verslag

Conclusies / Aan-
bevelingen

Telefonisch interview 
andere ziekenhuizen 

Stteekproef Analyse resultaten

Verslag

Verslag

Hoe is het beleid in 
andere ziekehuizen 

vastgesteld ontrent de 
meting van een 
geimplanteerde 

pacemaker?

Is een dagopname 
haalbaar voor een patient 
die een 
pacemakerimplantatie 
heeft ondergaan?
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De zoekterm die gebruikt is voor deze deelvraag op Pubmed:  

- ((pacemaker implantation) AND (CIED)) AND (same day) 

- ((follow up) AND (same day)) AND (pacemaker implantation), via artikel: Day case 

complex device: the state of the UK bij References 

- pacemaker complication  

- Complications CIED 
- (Pacemakerimplantation AND (y_10[Filter])) AND (Early complication AND 

(y_10[Filter])) 

Om deze deelvraag 1 te beantwoorden, wordt gebruikgemaakt van wetenschappelijke artikel 

1, 2, 3, 6 en 7.  

In het antwoord is te lezen welke complicaties kunnen ontstaan na een pacemaker- 

implantatie, welke de ligduur van de patiënt kunnen beïnvloeden.    

        

Deelvraag 2 

Welke factoren hebben invloed op het ontslagbeleid van de patiënt met een  

geïmplanteerde pacemaker? 

Om deze deelvraag te beantwoorden, wordt gebruikgemaakt van de wetenschappelijke 

artikelen 4, 5, 7, 8 en 9. Tevens wordt informatie ingewonnen vanuit de site van de EHRA [17].  

European Heart Rhythm Association (EHRA) is een onderdeel van de European Society of 

Cardiology (ESC). Deze werd officieel geïntroduceerd in 2003 en heeft een ledenbestand 

van meer dan 2000 cardiologen en andere professionals. 

De factoren die invloed hebben op het ontslagbeleid worden in deze deelvraag beschreven 

en beantwoord.          

           

Afb. 2. Pacemaker met 

twee leads 

De zoektermen die gebruikt zijn:  

- (day case) AND (pacemaker implantation) 

- ((EHRA) AND (follow up)) AND (pacemaker implantation) 

- via Google Scholar: Cardiac Pacing and ICD’s, Chapter 11.                                   
Voor dagbehandeling de termen: same- day; outpatient; day- case                                           
Voor de meetwaardes de termen: device check, monitoring, evaluation 
De gebruikte term CIED: Cardiovascular Implantable Electronic Device   
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Deelvraag 3 

Hoe is het beleid in andere ziekenhuizen vastgesteld omtrent de meting van een 

geïmplanteerde pacemaker? 

Met behulp van de resultaten vanuit het telefonisch interview zal deze vraag beantwoord 

worden. Navraag bij collega pacemakertechnici leerde dat er verschillende inzichten zijn over 

de vraag of de meting juist op de dag na de implantatie moet plaatsvinden en het beleid 

omtrent een pacemakerimplantatie die op vrijdag wordt verricht blijkt per ziekenhuis 

verschillend te zijn.  

In het antwoord wordt uitgelegd wanneer en waarom de meting van de pacemaker op een 

bepaald tijdstip wordt verricht in andere ziekenhuizen. Het beleid op vrijdag wordt besproken 

en wordt navraag gedaan of er gewerkt wordt met een protocol.                                          

Tevens wordt duidelijk wat de opnameduur van een patiënt is. 

De gegevens vanuit deze interview worden per vraag verwerkt in een Word- bestand die als 

bijlage wordt meegenomen bij dit onderzoek. 

Op basis van de resultaten van het interview zal een duidelijk en beter beeld worden  

verkregen van het beleid omtrent pacemakerimplantaties in Nederland. Er worden 6 

algemene en 6 academische ziekenhuizen door heel Nederland benaderd. Er is te weinig tijd 

beschikbaar om meerdere ziekenhuizen te benaderen. Doordat gebruikt wordt gemaakt van 

een telefonisch interview, is de kans groot dat er doorgevraagd wordt. Dit is mede een reden 

om het aantal ziekenhuizen die geïnterviewd worden, klein te houden.                                 

Aan elk ziekenhuis worden dezelfde vragen gesteld. 

Het interview bevat de volgende vragen:  

- Wanneer worden de metingen verricht na een pacemakerimplantatie? 

- Wat wordt er gemeten tijdens de meting? 

- Waarom wordt de meting op dat tijdstip verricht? 

- Welke complicaties komen voor na een pacemakerimplantatie? 

- Wanneer vindt de meting plaats als de implantatie op vrijdag wordt verricht? 

- Wat zijn de ontslagcriteria voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan? 

- Zijn er speciale protocollen beschikbaar?       

De algemene ziekenhuizen die benaderd worden, zijn: 

- OLVG, Amsterdam 

- Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, Alkmaar 

- Catharina ziekenhuis, Eindhoven 

- St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein 

- Martini ziekenhuis, Groningen 

- Rijnstate, Arnhem          

De academische ziekenhuizen die benaderd worden, zijn: 

- AMC, Amsterdam 

- Erasmus MC, Rotterdam 

- LUMC, Leiden 

- Radboud UMC, Nijmegen 

- UMC, Utrecht 

- Maastricht UMC, Maastricht  
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Deelvraag 4 

Is een dagopname haalbaar voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan?  

Om deze deelvraag te beantwoorden, wordt onderzoek verricht bij minimaal 29 

proefpersonen, zie Steekproefbepaling. Er wordt gebruikgemaakt van hun 

patiëntengegevens. Hiervoor is door middel van een studieprotocol, zie bijlage, toestemming 

gevraagd bij de Raad van Bestuur van het Dijklander ziekenhuis.  

Bij de proefpersonen, volwassen patiënten die een pacemakerimplantatie ondergaan en een 

informed consent hebben getekend, worden de meetwaardes op de dag van de implantatie 

gemeten en op de dag na de implantatie. Er zijn geen exclusiecriteria voor dit onderzoek 

vastgesteld. De steekproef duurt minimaal een half jaar, van november 2020 tot april 2021. 

Het geeft een betrouwbaarheidsniveau van 95% met een foutenmarge van 5% en daarbij 

wordt rekening gehouden met 152 pacemakerimplantaties per jaar.                                              

Met behulp van de bovengenoemde gegevens is het aantal proefpersonen voor dit 

onderzoek bepaald.  

De meting op de dag van de pacemakerimplantatie wordt verricht 2 uur nadat de patiënt de 

hartkatheterisatiekamer heeft verlaten. Volgens protocol heeft een patiënt die een 

pacemakerimplantatie heeft ondergaan een bedrustperiode van 1 uur. De patiënt mag na dat 

uur mobiliseren.  

De steekproef is niet WMO- plichtig [16]. De patiënt ondergaat één keer een extra meting, 

deze is niet standaard. De patiënten worden niet aan handelingen onderworpen of aan hen 

wordt geen gedragsregels opgelegd. Dit is gecontroleerd door een wetenschapsbureau van 

het ziekenhuis.   

De verkregen uitslagen van de metingen worden vergeleken met elkaar en zullen worden 

geanalyseerd met behulp van SPSS. Daarbij wordt overleg gepleegd met de statisticus van 

het Dijklander ziekenhuis. Hierin wordt de F- toets en de gepaarde T- toets gebruikt [15]. Bij 

deze steekproef wordt vergeleken met twee normale groepen. Er wordt gekeken naar de 

verschillen in de groepen en/ of de variabelen gelijk zijn aan elkaar. De primaire 

uitkomstmaten van deze proef zijn de waardes die bij een standaardmeting van de 

pacemaker worden gecontroleerd. Andere (secundaire) variabelen; leeftijd en geslacht van 

de patiënt, worden meegenomen in het onderzoek.      
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Hoofdstuk 3 Theorie       

          
         Afb. 3. Pacemaker  

Een pacemaker is een apparaat, gemaakt van titanium, die indien nodig het ritme van de 

patiënt overneemt en deze tot een juiste normale hartslag leidt voor de patiënt [23]. Aan de 

pacemaker zitten een, twee of drie pacemakerdraden die in het hart zijn bevestigd. Zowel in 

de boezem (atrium) als in de kamer (ventrikel) worden deze draden gefixeerd met behulp 

van een kleine schroef. Hoeveel draden een patiënt krijgt en waar deze in het hart worden 

geschroefd, hangt af van de indicatie waarom een patiënt een pacemaker krijgt.  

Er zijn verschillende redenen waarom een patiënt een pacemaker krijgt. Vaak krijgt een 

patiënt een pacemaker, omdat zijn of haar hartritme te traag is. Wanneer een patiënt last 

heeft van pauzes bij het hartritme of wanneer een patiënt bekend is met een brady tachy- 

syndroom, meerdere verschillende ritmes met pauzes, kan een pacemaker het probleem 

oplossen. Patiënten die klachten ervaren bij inspanning, die chronotroop incompetent zijn, 

kunnen tevens een pacemaker krijgen. Mede kunnen patiënten met hartfalen ook in 

aanmerking komen voor een pacemaker wat resulteert in een betere pompfunctie.  

    

 

 

Afb. 4. Pacemakerritme die gevolgd wordt door sinusritme     

   

De pacemaker is in staat om te reageren op een te langzaam of te snel ritme van het hart en 

kan het ritme verhogen bij inspanning. De pacemaker geeft daarbij stroomstoten af wat 

energie kost. Deze energie wordt gehaald uit een ingebouwde batterij.                                 

De pacemaker heeft een kijkfunctie/ detectiefunctie, deze beoordeelt het ritme van de 

patiënt. Afhankelijk van de instellingen/ parameters van de pacemaker reageert deze waar 

nodig, de stimulatiefunctie. Deze functies worden beoordeeld en gecontroleerd door de 

pacemakertechnicus tijdens een follow up.    

Wanneer een patiënt in aanmerking komt voor een pacemaker, ondergaat deze een 

pacemakerimplantatie in het ziekenhuis. In het Dijklander ziekenhuis bespreekt de 

cardioloog onderling met de patiënt alwaar de pacemaker wordt ingebracht. Meestal is dit 

links onder het sleutelbeen, direct onder de huid. Tevens wordt voorafgaand aan de operatie  

het medicatiegebruik van de patiënt beoordeeld. Bepaalde medicijngebruik zullen moeten 

gestaakt worden voor een implantatie, zoals antistollingsmedicatie. Ter voorkoming van een 

infectie van de wond, krijgt de patiënt eenmalig preoperatief antibiotica intraveneus.  



9 
 

De implantatie van de pacemaker wordt vergeleken met een kleine operatie onder 

plaatselijke verdoving. De patiënt krijgt zo nodig premedicatie voor ontspanning. Om de 

pacemaker te kunnen implanteren, wordt een incisie gemaakt in de huid, vlak onder het 

sleutelbeen. Daarna wordt ruimte gecreëerd voor de pocket waarin de pacemaker past. Via 

de sleutelbeenader wordt de pacemakerbedrading in het hart gebracht. Deze bedrading 

wordt met behulp van een kleine schroef vastgemaakt aan de binnenzijde van de hartwand. 

Nadat de bedrading op een visueel goede positie zijn aangebracht, verricht de 

pacemakertechnicus controlemetingen. Eén en ander gebeurt gelijktijdig aan de implantatie. 

Indien de waardes goed zijn bevonden door de cardioloog in samenspraak met de 

pacemakertechnicus, worden de draden op de borstspier gehecht en daarna in de 

pacemaker vastgeschroefd.  

Bij de meting wordt er gekeken naar de volgende waardes [20]:  

- PW (streefwaarde > 2 mV en bij boezemfibrilleren > 1,5 mV)                                     

en RW (streefwaarde > 5 mV) 

- Impedantie A en impedantie V (streefwaarde 300 - 1500 Ohm) 

- Drempel A en drempel V (streefwaarde < 1,0 Volt)      

Na de pacemakerimplantatie verblijft de patiënt conform het ziekenhuisbeleid minimaal een 

nacht in het ziekenhuis aan telemetriebewaking. De dag na de implantatie worden metingen 

verricht door de pacemakertechnicus en wordt de pacemaker indien nodig bijgesteld. Tijdens 

deze standaardmeting worden de volgende waardes beoordeeld:  

- Batterijstatus van de pacemaker,      

- PW en RW,  

- Impedantie A en V, 

- Drempel A en V, 

- De pulsduur, 

- Opgeslagen afwijkende ritmes, 

- Het percentage afwijkende ritmes. 

         
         Afb. 5. Een programmer

         waarmee de meting 

         wordt verricht  

    

Op dezelfde dag wordt een röntgenfoto gemaakt om de positie van de draden te beoordelen 

en om een klaplong uit te sluiten. De meetwaardes en de foto worden beoordeeld door de 

cardioloog. Wanneer deze in orde zijn bevonden, mag de patiënt met ontslag.  

Het komt regelmatig voor dat een patiënt op vrijdag een pacemakerimplantatie ondergaat. 

De controlemeting zal in dit geval op de maandag erna plaatsvinden. De patiënt zal hierdoor 

een weekend in het ziekenhuis moeten verblijven. Indien de patiënt vrijdags ontslag krijgt, 

dient deze de maandag erop terug te komen voor de controlemeting. 
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Mogelijke complicaties die na een pacemakerimplantatie kunnen ontstaan:  

- Bloeduitstorting 

- Infectie van de wond 

- Klaplong (pneumothorax) 

- Tamponade, de draad wordt door de hartkamerwand heen geprikt 

- Pacemakersyndroom, er ontstaat retrograde (omgekeerde) geleiding van de 

prikkelgeleiding 

- Dislocatie van de pacemakerdraad 

Een bloeduitstorting of een infectie aan de wond is zichtbaar bij de wondcontrole. Een 

infectie van de pocket wordt zichtbaar door roodheid en zwelling van de huid ter plaatse van 

de pacemakerpocket. Vaak heeft de patiënt ook pijn in dit gebied. Bij koorts kan sprake zijn 

van een infectie in de bloedbaan, een bacteriemie. Het is van groot belang dat een 

pacemakerinfectie zo snel mogelijk wordt behandeld om infectie door het hele lichaam te 

voorkomen wat een levensbedreigende situatie ontwikkelt [21]. 

Een klaplong wordt gediagnostiseerd bij het beoordelen van een X- thorax. Ongewenst 

aanprikken van de long tijdens het aanprikken van de vena subclavia zal een gaatje in de 

longblaasjes tot gevolg hebben waardoor de long vol lucht loopt met als gevolg dat de long 

samenklapt. Een patiënt uit vaak geen klachten. In sommige gevallen zal de patiënt 

benauwd krijgen of bij diep ademen pijn hebben en gaan hoesten. De behandeling hangt af 

van de ernst van de situatie [21]. 

 

Afb. 6. Een klaplong 

Bij een tamponade, een perforatie van de wand van de rechterventrikel, wordt een afwijking 

in de sensing en pacingfunctie van de pacemaker gezien. Er wordt een hoge en instabiele 

prikkeldrempel en een laag en instabiel sensingsignaal van het ventrikel gevonden. Er kan bij 

een perforatie bloed in het hartzakje komen. Dit kan zo vollopen met bloed dat het hart zich 

niet meer goed kan ontplooien waardoor de circulatie in gevaar komt [21]. 

Bij een pacemakersyndroom is meestal sprake van een sterk wisselende bloeddruk. In de 

halsvenen zijn cannonwaves zichtbaar en de patiënt klaagt over hinderlijke kloppingen in de 

hals. Ook kunnen kloppingen in de buik worden gevoeld [20]. 

Bij een dislocatie van een pacemakerdraad, een draadloslating en dat de draad van zijn 

plaats gaat, wordt een verminderde sensingfunctie van de pacemaker gezien waarbij de 

drempel oploopt.  

De waardes van een meting vertellen iets over de situatie en/ of de functie van de draden.  
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De patiënt krijgt bij ontslag een mitella en leefregels mee.                                                    

Om een draaddisclocatie te voorkomen, moet de patiënt minimaal twee weken de arm aan 

de kant van de pacemaker rust geven en bepaalde bewegingen niet uitvoeren.             

Tevens worden de volgende zaken besproken en ingepland: 

- De patiënt krijgt instructies over wondgenezing,  

- Krijgt de bijbehorende pacemakerpas mee, 

- Krijgt 2 poliklinische afspraken mee, een afspraak voor de wondcontrole (10 dagen 

na implantatie) en een poliklinische controle (3 maanden na implantatie). 

Door middel van dit onderzoek wordt beoordeeld of de meting op de dag van 

pacemakerimplantatie kan plaatsvinden in plaats van op de dag na de implantatie. 
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Hoofdstuk 4 Empirie  

 

4.1 Onderzoeksgegevens 

 

Er wordt gestreefd naar valide en betrouwbare uitkomsten van het onderzoek.  

Tijdens het literatuuronderzoek zijn de artikelen beoordeeld op relevantie en tevens op 

wetenschappelijke kwaliteit, op niveau van bewijs.                                                               

Om de kwaliteit van een artikel te beoordelen, wordt gekeken naar de deskundigheid van de 

auteur en naar het level die het artikel bereikt in de piramide van Levels of Evidence Based 

Medicine (EBM) [10].    

 

Afb. 6. De piramide van Levels of Evidence 

Level 1: Systematische reviews en meta-analyses (meta- analyse onderzoek) 
Level 2: Randomized controlled trials (gecontroleerde studie) 
Level 3: Cohort studies (mensen worden herhaaldelijk gemeten) 
Level 4: Case control studies (mensen met een bepaalde ziekte vergelijken met 

mensen zonder die ziekte) 
Level 5: Case series of case reports (beschrijving van een arts over een ziekte)                              

EBM is de standaard geworden voor de medische praktijk en de behandelrichtlijnen. Die 
richtlijnen geven voor elk advies aan, hoe hard het bewijs is. Men streeft naar level 1. 
Deelvraag 1 en 2 scoren met de daarbij gekozen artikelen een level 2, wat betrouwbare 
informatie levert voor dit onderzoek.  

In februari 2021 zijn 12 ziekenhuizen telefonisch benaderd waarvan 9 ziekenhuizen zijn 

geïnterviewd, 2 ziekenhuizen het interview per mail hebben beantwoord en waarvan 1 

ziekenhuis geen respons vertoonde op het interview na meerdere telefonische verzoeken en 

mails. Onder deze 12 ziekenhuizen is gericht gekozen voor het interviewen van het 

Catharina ziekenhuis, omdat tijdens het schrijven van het hierbij horende Plan van Aanpak, 

reeds bekend werd dat dit ziekenhuis bekend is met de procedure pacemakerimplantatie als 

zijnde dagopname. Tijdens het interview is extra informatie gevraagd over welke vene bij een 

pacemakerimplantatie wordt benaderd.                                                                                  

Het volledige interview is terug te vinden in de bijlage. 

De steekproef vond plaats van november 2020 tot april 2021, waarin 31 patiënten zijn 

geïncludeerd. Het aantal respondenten is behaald. De metingen zijn volgens de daarvoor 
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opgestelde eisen op de juiste tijdstip gemeten. Deze metingen zijn per proefpersoon 

genoteerd en bewaard op een metingformulier. Het formulier voor de (extra) meting en de 

resultaten van de steekproef is mede als bijlage bijgevoegd onder “Het metingformulier” en 

onder “Onderzoeksresultaten steekproef”.  

 

Uitwerking deelvraag 1 

Deelvraag 1 wordt beantwoord door onderstaande artikelen 1, 2, 3, 6 en 7. 

Artikel 1:                                                                                                                                          

Dit artikel omschreef de volgende complicaties: infectie, pockethematoom en mechanisch 

elektrofysiologische functionele problemen rond CIED. Om dit te voorkomen wordt aandacht 

geschonken aan preventieve maatregelingen zoals controle van het antistollingsgebruik van 

de patiënt en het geven van preoperatief antibiotica [1].  

Artikel 2:                                                                                                                                   

Dit artikel beschrijft dat verkorting van de mobilisatieperiode na een pacemakerimplantatie 

veilig en haalbaar is en dat eerdere mobilisatie de kans op een complicatie niet vergroot [2]. 

Artikel 3:                                                                                                                                   

De meest voorkomende complicaties die tijdens een onderzoek werden gezien, waren 

pocketbloedingen, lead- of generator gerelateerde mechanische complicaties en 

pneumothorax. Ongeveer 89% van alle complicaties had te maken met de draad en de 

pocket, waarvan 95% in het eerste jaar optrad en zelfs 78% in de eerste maand na plaatsing. 

Om complicaties met een lead te verkleinen, wordt een leadless pacemaker geadviseerd [3].  

Artikel 6:                                                                                                                                    

In Duitsland is in 2007 - 2012 een retrospectief database onderzoek uitgevoerd en werd 

daarbij gebruikgemaakt van het verzekeringsstelsel. Deze lieten verschillende complicaties 

zien: pneumothorax: 0.44%, pocket hematoom: 0.31%, pericard effusie 0.16%, hemothorax 

0.05%, infectie 0.05%, lead dislocatie (ventriculair lead in 0.92% en atriale lead 1.22%).      

Er werd geconcludeerd dat ziekenhuizen die frequenter pacemakerimplantaties uitvoeren, 

mindere complicaties vertonen [6]. 

Artikel 7:                                                                                                                                   

Er zijn 780 patiënten geobserveerd die een dagopname hebben ondergaan na een 

pacemakerimplantatie. De meting door de pacemakertechnicus werd 2 uur na de implantatie 

verricht en daarna werd de X- thorax gemaakt. De totale observatieperiode na een 

pacemakerimplantatie was 4 uur waarna de patiënt met ontslag ging. De complicaties die 

voorkwamen waren: aritmie, hematoom, pneumothorax en angina. De reden van een langer 

verblijf in het ziekenhuis was om sociale redenen van een patiënt of op basis van 

warfarinetherapie die een patiënt moest ondergaan.                                                               

Er worden onmiddellijke complicaties (< 24 uur) en vroege complicaties ( > 24 uur - 6 weken) 

in dit artikel beschreven [7]. 

Tijdens de uitwerking van deze deelvraag, is mede een retrospectief onderzoek verricht. 

Deze methode was niet gepland in het Plan van Aanpak. Om overzicht te creëren welke 

complicaties gezien worden na een pacemakerimplantatie in het Dijklander ziekenhuis, zijn  

gegevens verzameld vanuit de NHR over het jaar 2019 en 2020. Deze gegevens bevatten 

informatie over welke mogelijke complicaties zijn voorgevallen na een pacemakerimplantatie 

in het ziekenhuis waar het onderzoek wordt verricht.  
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Bij “NHR uitkomstvariabelen” staat vermeld welke mogelijke complicaties een patiënt kan 

oplopen na een pacemakerimplantatie [19]. Indien dit het geval is, is de complicatie die bij een 

patiënt is ontstaan, aangevinkt door de pacemakertechnici. Dit kunnen de volgende 

complicaties zijn: 

- Bloedingscomplicatie tijdens ziekhuisopname waarvoor geen re- interventie 

- Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname 

- Bloedingscomplicatie waardoor re- interventie binnen 90 dagen 

- Draaddefect waardoor re- interventie binnen 90 dagen 

- Draaddislocatie waardoor re- interventie binnen 90 dagen 

- Dissectie waardoor re- interventie binnen 90 dagen 

- Infectie waardoor re- interventie binnen 90 dagen 

- Perforatie waardoor re- interventie binnen 90 dagen 

- PMICDICM- defect waardoor re- interventie binnen 90 dagen 

- PMICDICM- dislocatie waardoor re- interventie binnen 90 dagen 

- Cardiale tamponade binnen 30 dagen 

 

Uitwerking deelvraag 2 

Om deelvraag 2 te beantwoorden zijn artikelen 4, 5, 7, 8 en 9 gebruikt. 

Artikel 4:                                                                                                                                    

Dit artikel omschrijft een artikel uit 1989, een gerandomiseerde studie uit Engeland. Er werd 

vergeleken met 2 groepen patiënten die een pacemakerimplantatie ondergingen: 21 

patiënten ondergingen een dagbehandeling en 19 patiënten verbleven 24 uur of langer in het 

ziekenhuis. Er werd geconcludeerd dat een dagopname niet resulteerde in hogere 

complicatierisico’ s. Een dagopname is qua kosten veel goedkoper [4].   

Artikel 5:                                                                                                                                

Vanuit een hoofdstuk uit een boek wordt beschreven welke categorie patiënten in 

aanmerking komen voor een dagopname bij een pacemakerimplantatie. Ook is weergegeven 

wat het protocol inhoudt en wat de uitsluitingscriteria zijn voor patiënten.                                  

Er wordt aangegeven wat de inhoud is van de postoperatieve controles die na een 

pacemakerimplantaties worden verricht: ECG, monitoring, X- thorax, parameters van de 

meting van de pacemaker [5]. 

Artikel 7:                                                                                                                                        

Dit artikel geeft aan dat het haalbaar, veilig en kosteneffectief is om een patiënt dezelfde dag 

met ontslag te laten gaan na het ondergaan van een pacemakerimplantatie. Er was geen 

verschil in complicaties waarneembaar bij een patiënt die na een pacemakerimplantatie 

dezelfde dag met ontslag ging als bij een patiënt die een nacht verbleef in het ziekenhuis [7].   

Artikel 8:                                                                                                                                  

Een artikel waarin een prospectieve studie is beschreven uit een centrum die heeft gekeken 

naar patiënten die dezelfde dag met ontslag gingen na een pacemakerimplantatie inclusief 

hun patiënttevredenheid. De patiënttevredenheid was hoog. De meerderheid voelde zich 

klaar om na de ingreep naar huis te gaan. Slechts een minderheid (5,5%) zou liever een 

overnachting hebben.                                                                                                              

De patiënten die niet in aanmerking kwamen voor een dagopname waren patiënten die 

alleen woonden, geen geschikte verzorger hadden, kwetsbaar waren, patiënten met een 

metalen klep en patiënten met aanhoudende volledig hartblock.                                           
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Met de juiste selectie van de patiënt is de acceptatie van de patiënt voor ontslag op dezelfde 

dag hoog.                                                                                                                                      

Een dagopname voor een pacemakerimplantatie heeft economische voordelen: lagere 

kosten en verhoogde beschikbaarheid van bedden voor gebruik door andere patiënten. Dit 

kan invloed hebben op verandering in de structuur van de verstrekking van medische zorg. 

Ook wordt in het artikel aangegeven dat op basis van gegevens en eerdere onderzoeken het 

waarschijnlijk is dat de meest mogelijk levensbedreigende complicaties die na implantatie 

optreden, binnen 4 - 6 uur na de procedure kunnen worden geïdentificeerd, gebruikmakend 

van klinische beoordeling in combinatie met thoraxfoto en het doormeten van de pacemaker. 

De patiënten die in de dagopname groep zaten hadden grotere kans op gebruik van de vena 

cephalica bij de implantatie in plaats van de benadering via de vena subclavia [8].  

Artikel 9:                                                                                                                                   

De EHRA had een vragenlijst verspreid over verschillende ziekenhuizen in Europa. Er is 

weinig literatuur over een dagbehandeling bij een pacemakerimplantatie. Wereldwijd 

verspreid: 30% van de patiënten ondergaan een dagopname, 47% van de patiënten 

verblijven een nacht in het ziekenhuis en 23% van de patiënten verblijven 2 tot 3 nachten [9].  

 

4.2 Onderzoeksresultaten 

 

Na het uitvoeren van literatuuronderzoek van 10 artikelen, het ontvangen van informatie van 

11 ziekenhuizen met behulp van een telefonisch interview en het verkrijgen van gegevens 

vanuit de analyse van de steekproef onder 31 proefpersonen, worden hieronder de 

onderzoeksresultaten per deelvraag weergegeven.  

 

Deelvraag 1 

Welke complicaties na een pacemakerimplantatie kunnen de ligduur van de patiënt 

verlengen?  

Er zijn verschillende soorten complicaties die kunnen ontstaan na een pacemakerimplantatie 

die de ligduur van de patiënt verlengen. De meest voorkomende complicaties zijn lead- of 

generator gerelateerde mechanische complicaties, pocketbloedingen/ hematomen en 

pneumothorax. Om complicaties met een lead te verkleinen wordt een leadless pacemaker 

geadviseerd [3]. Loslating van een lead hangt af van een progressief fibrosemechanisme dat 

zich over meerdere maanden ontwikkelt. De mobilisatie binnen de eerste dag na implantatie, 

vroeg of vertraagd na 24 uur, is waarschijnlijk een irrelevante factor bij deze complicatie [2]. 

Een oorzaak van pocketbloeding kan liggen aan het gebruik van aggregatieremmers/ 

anticoagulantia, een geneesmiddel dat vatbaar is voor bloedingen. Om dit te voorkomen 

wordt aandacht geschonken aan preventieve maatregelingen zoals controle van het 

antistollingsgebruik van de patiënt voor een pacemakerimplantatie.                                        

Ter voorkoming van infecties krijgt de patiënt preoperatief antibiotica [1].                         

Andere mogelijke complicaties na een pacemakerimplantatie zijn: hartperforatie, 

pericardtamponade, klepbeschadiging, hemothorax, myocardiale infarct, perifere embolie, 

TIA/ beroerte of de dood [2].                                                                                                                                    

Andere complicaties die voorkwamen, waren naast de bovengenoemde complicaties: sociale 

reden, op verzoek van arts, angina, aritmie en warfarine therapie [7].                                                                                                                                                           

Ten slotte werd de laatste complicatie beschreven, namelijk pericard effusie [6].                     
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Er wordt aangetoond dat het complicatierisico niet afhankelijk is van eerdere mobilisatie [2&7].    

Er werd geconcludeerd dat ziekenhuizen die frequenter pacemakerimplantaties uitvoeren, 

mindere complicaties vertonen [6]. 

De complicaties die na een pacemakerimplantatie in het Dijklander ziekenhuis voorkwamen 

in het jaar 2019 en in het jaar 2020 waren:  

 

Complicaties na 
pacemakerimplantatie 
Dijklander ziekenhuis 

 

Jaar 2019 
152 Pacemakerimplantaties 

Jaar 2020 
158 Pacemakerimplantaties 

Leadprobleem 1 keer atriale draaddefect 
1 keer atriale draaddislocatie 

 

1 keer perforatie atriale lead 
1 keer atriale draaddislocatie 

Mechanisch probleem 
 

- - 

Pocketbloeding 
 

1 keer - 

Pneumothorax 
 

7 keer waarvan 4 keer drainage 7 keer waarvan 3 keer drainage 

Infectie - 2 keer pocketinfectie 
1 keer pericarditis 

 

Hartperforatie 
 

1 keer - 

Pericardtamponade 1 keer als gevolg van  de hartperforatie 
 

- 

Klepbeschadiging 
 

- - 

Hemothorax 
 
 

- - 

Myocardiale infarct 
 

- - 

Perifere embolie 
 

- - 

TIA/ beroerte 
 

- - 

Dood 1 keer als gevolg van de pericardtamponade 
 

- 

Angina 
 

- - 

Aritmie 
 

- - 

Pericard effusie 
 

- - 

Tabel 1: Complicaties Dijklander ziekenhuis, jaar 2019 en jaar 2020 

 

Vanuit boven beschreven tabel wordt overzicht gecreëerd van welke complicaties in het 

Dijklander ziekenhuis voorkwamen in het jaar 2019 en in het jaar 2020 die de ligduur van de 

patiënt konden verlengen. Mocht naar aanleiding van dit onderzoek de meting op de dag zelf 

kunnen plaatsvinden, zou het gewenst zijn om de X- thorax ook op de dag zelf te laten 

plaatsvinden om hiermee een pacemakerimplantatie als dagopname mogelijk te maken. 

Rekening houdend met de veiligheid van de patiënt.                                                               

In de literatuur wordt aangegeven dat ongeveer 89% van alle complicaties te maken heeft 

met problemen van de draad en/ of de pocket, waarvan 95% in het eerste jaar optrad en 

zelfs 78% in de eerste maand na plaatsing [3].                                                                                                                                                                                                       

In het Dijklander ziekenhuis wordt een pneumothorax als meest voorkomende complicatie 

gezien na een pacemakerimplantatie. Deze werd vanuit retrospectief onderzoek niet 

beïnvloed door de cardioloog welke de implantatie uitvoerde. De vena subclavia wordt in dit 

ziekenhuis standaard benaderd bij een pacemakerimplantatie. 
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Deelvraag 2 

Welke factoren hebben invloed op het ontslagbeleid van de patiënt met een  

geïmplanteerde pacemaker? 

Of een patiënt met ontslag gaat, hangt af van meerdere factoren. Dit hangt mede af van de 

kans op complicaties. De patiënt krijgt preoperatief antibiotica en het antistollingsbeleid wordt 

per patiënt besproken. Dit maakt het risico op een complicatie kleiner. De kans op een 

pneumothorax wordt tevens kleiner wanneer de cardioloog bij een pacemakerimplantatie de 

vena cephalica benadert in plaats van de vena subclavia [8].                                                                                            

In meerdere artikelen wordt aangegeven dat de complicatierisico’s niet worden vergroot bij 

een dagopname in vergelijking met een nacht verblijven [4&7].                                                

Het complicatierisico is het grootst 4 - 6 uur na de pacemakerimplantatie [8]. Gebruikmakend 

van een klinische beoordeling in combinatie met het maken van een thoraxfoto en het 

doormeten van de pacemaker kan dit worden geïdentificeerd [8]. De X- thorax wordt gemaakt 

om de locatie van de leads te beoordelen en om een pneumothorax uit te sluiten. De 

pacemaker wordt doorgemeten om deze te controleren op zijn functioneren. Postprocedurele 

ondervraging van het apparaat moet binnen de verwachte parameters vallen [5].                                                                                                                             

Tevens wordt aandacht besteed aan lichamelijke of psychische klachten die een patiënt kan 

uiten na een pacemakerimplantatie en wordt navraag gedaan bij de patiënt hoe hij/ zij 

ervaart dat hij/ zij dezelfde dag met ontslag mag [8].                                                                

In artikel 5 is een protocol beschreven voor patiënten die een dagopname ondergaan bij een 

pacemakerimplantatie. Deze patiënten ontvangen een thuismonitor voor de 

gegevensoverdracht van de pacemaker [5]. De patiënt wordt 1 - 5 uur na de implantatie 

geobserveerd. Wanneer de implantatie via de cephalische toegang is verricht, geeft dit geen  

wachttijd van 4 uur voor een PA en een laterale thoraxfoto. Indien de oksel of subclavia is 

benaderd, wordt na de toegang 4 uur later een PA en laterale thoraxfoto gemaakt.  

Uiteindelijk bepaalt de cardioloog of het veilig en haalbaar is om de patiënt met ontslag te 

laten gaan. Bij discretie verblijft de patiënt langer in het ziekenhuis. Daar worden de 

volgende aspecten in meegenomen [5]:  

- de zelfredzaamheid van de patiënt. Kan de patiënt zijn situatie goed inschatten en de 

wond kritisch beoordelen 

- de woonsituatie van de patiënt. Woont de patiënt alleen, kan hij/ zij zichzelf verzorgen 

en is hij/ zij niet kwetsbaar 

- uitsluitingscriteria voor dagopname zijn patiënten met een metalen klep, patiënten 

met aanhoudende volledig hartblock en patiënten met een voorgeschiedenis van een 

hartstilstand met aanhoudend VF of VT  

- de patiënt heeft periprocedurele overbrugging met heparine nodig 

- de patiënt woont meer dan 75 kilometer van een ziekenhuis/ SEH 

Afhankelijk van de protocollen en de werkwijze per ziekenhuis creëert elk ziekenhuis haar 

eigen ziekenhuisbeleid wat invloed heeft op beschikbare bedden en kostenbeleid. [4&7&8&9]  

Een dagopname voor een pacemakerimplantatie heeft economische voordelen: lagere 

kosten en verhoogde beschikbaarheid van bedden voor gebruik door andere patiënten. Dit 

kan invloed hebben op verandering in de structuur van de verstrekking van medische zorg.  
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Deelvraag 3 

Hoe is het beleid in andere ziekenhuizen vastgesteld omtrent de meting van een 

geïmplanteerde pacemaker? 

Met behulp van de resultaten vanuit het telefonisch interview zal deze vraag beantwoord 

worden.  

Wanneer de meting van de pacemaker plaatsvindt na een pacemakerimplantatie, is per 

ziekenhuis verschillend. In 5 ziekenhuizen wordt deze op de dag na de implantatie verricht, 

in 4 ziekenhuizen vindt deze plaats na 2 weken - 2 maanden en in 2 ziekenhuizen vindt de 

meting op de dag zelf plaats.     

De meting die wordt uitgevoerd na een pacemakerimplantatie zijn in alle ziekenhuizen 

conform de standaardmeting van een pacemaker. Dit is identiek aan de meting die bij de 

follow up controle plaatsvindt. Tijdens deze meting wordt tevens beoordeeld of de sensor 

aangezet moet worden of dat de VA- tijd zo nodig aangepast dient te worden. 

De meting wordt protocollair op dat tijdstip verricht en dit heeft als doel om complicaties op te 

sporen. Een aantal respondenten waren niet goed op de hoogte van het protocol en wisten 

niet hoe dit was vastgelegd, maar gaven wel duidelijk aan dat zij handelden volgens de 

richtlijnen van het ziekenhuis. De respondenten van 5 ziekenhuizen gaven aan dat de meting 

protocollair is vastgelegd.   

De complicaties in andere ziekenhuizen:  

- In 6 ziekenhuizen werd zelden of in het verleden een leaddislocatie gezien 

- In 4 ziekenhuizen kwam een pockethematoom voor 

- In 2 ziekenhuizen zag men een perforatie 

- In 4 ziekenhuizen werd een pneumothorax gezien, dit is zelden het geval 

- In 1 ziekenhuis zag men een leadloslating na een pacemakerimplantatie 

- In 1 ziekenhuis werd een infectie van de wond geconstateerd.  

Tijdens het interview werd aangegeven dat de complicaties die voorkwamen zelden van aard 

waren. De benadering, welke vene wordt aangeprikt bij de pacemakerimplantatie, is bij de 

meeste, 9 ziekenhuizen, de vena cephalica. Indien dit vat niet kan worden aangeprikt, wordt 

een flebogram gemaakt of de vena axillaris benaderd. Ingeval dit alternatief niet uitvoerbaar 

blijkt, wordt pas de vena subclavia gebruikt. In een enkel ziekenhuis wordt de vena subclavia 

bij een pacemakerimplantatie standaard gebruikt.  

Wanneer een patiënt een pacemakerimplantatie op vrijdag ondergaat, is het beleid per 

ziekenhuis verschillend. In 2 ziekenhuizen vindt de meting daardoor op de dag van de 

implantatie plaats terwijl protocollair de volgende dag de meting zou moeten plaatsvinden en 

zelfs in 1 ziekenhuis vindt daardoor geen meting plaats. 

In 4 ziekenhuizen hebben pacemakertechnici 24- uurs diensten waardoor op zaterdag de 

meting kan worden gedaan. In 1 ziekenhuis kan de meting worden uitgevoerd door 

cardiologen in plaats van de pacemakertechnici. In 1 ziekenhuis krijgt de patiënt een 

pacemaker van het merk Biotronik inclusief een thuismonitor. De volgende dag wordt de 

meting via remote monitoring op de afdeling verricht. 
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Ziekenhuis 
 

Wanneer 
worden de 
metingen 

verricht na een 
pacemaker- 
implantatie? 

Wat wordt 
er gemeten 
tijdens de 
meting? 

Waarom 
wordt de 

meting op dat 
tijdstip 

verricht? 

Welke 
complicaties 

komen voor na 
een pacemaker-

implantatie? 
 

Wanneer vindt 
de meting 

plaats als de 
implantatie 
op vrijdag 

wordt verricht? 

Wat zijn de 
ontslagcriteria 

voor een patiënt 
die een 

pacemakerim-
plantatie heeft 
ondergaan? 

Zijn er speciale 
protocollen 

beschikbaar? 

Welke vene 
wordt benaderd 

bij een 
pacemaker-
implantatie? 

1 De volgende dag Standaard
meting, 
zo nodig 
sensor 

aanpassen  

Protocollair In het verleden 
dislocatie te zien 

Ochtend 
implantatie, 

middag meting 
 

Meting en  
X- thorax 

Protocol Vena cephalica 

2 De volgende dag Standaard 
meting, 

 zo nodig 
automa-
tische 

drempel 
aanzetten 

Volgens 
protocol 

Soms een 
hematoom-

pocket. Zelden 
leaddislocatie of 
perforatie. Zeer 

zelden een  
pneumothorax 

 

Meting einde 
van de dag 

 

Metingen en 
 X- thorax 

Niet officieel 
protocol 

Vena cephalica 

3 Direct na 
implantatie, na 

1-2 uur met 
ontslag 

 

Standaard 
meting/ 

Follow up 
meting 

- Leadloslating Op de dag zelf De metingen, de 
X- thorax wordt 

door arts besloten 
 

Geen idee Vena cephalica 

4 Meting na 2 
maanden en  
X- thorax dag 

erna 
 

Standaard 
meting 

Na 2 
maanden zit 

lead vast 

Zelden, een 
pneumothorax 

Geen verschil X- thorax de 
volgende dag. 
Meting tijdens 

implantatie 
 

Protocol Vena subclavia 

5 24 uur na 
ingreep 

Standaard 
meting 

Protocollair, 
richtlijnen 

NVVC 
 

4 x 
leaddislocatie 
binnen 24 uur 
afgelopen jaar 

Op zaterdag 
door de 

dienstdoende 

X- thorax dag erna 
Bij benadering 
vena subclavia 
 X- thorax op de 

dag zelf 
 

Hartnet protocol Als eerste de 
vena cephalica, 
als tweede de 

vena axillaris en 
als laatste de 

vena subclavia 
 

6 Na 2 weken Follow up 
meting 

- Incidenteel een 
nabloeding, heel 

incidenteel 
leaddislocatie 

 

Na 2 weken Ochtend 
implantatie→ 

middag X- thorax, 
Middag implantatie 
→ de volgende 

dag 
X- thorax 

 

Geen protocol 
vastgesteld 

De benadering is 
arts afhankelijk 

7 In verband met 
een onderzoek 2 

uur na 
implantatie, dit 
was 24 uur na 

implantatie 
 

Follow up 
meting 

- Zelden, 
leaddislocatie en 
pneumothorax 

Op zaterdag 
door de 

dienstdoende bij 
beleid na 24 uur 

 

Meting op de dag 
zelf, 

 X- thorax en ECG 
dag erna 

 
 

Geen idee Eerst de vena 
cephalica, 

daarna de vena 
subclavia 

8 
  

De volgende dag Volledige 
follow up 
meting 

Complicatie-
risico 

Dislocatie lead, 
bloeding en 

zelden 
pneumothorax 

 

Zonder meting X- thorax de 
volgende dag na 

de meting 
 

Protocol Vena cephalica 

9 
 

Na 2 weken in 
verband met 
corona of dag 

erna 
 

Follow up 
meting 

- Draaddislocatie, 
infectie en af en 
toe hematoom 

Dienstdoende of 
patiënt krijgt een 

Biotronik 
pacemaker met 

remote 
monitoring 

 

X- thorax de dag 
zelf of bij nacht 
blijven X- thorax 

dag erna 

Geen protocol, 
afgesproken via 

order (Epic) 

Vena cephalica 

10 
 

 

De volgende dag  Standaard 
meting 

Verschillende 
houdingen 
s’ nachts  

 

Zelden binnen 
24 uur, 

perforatie lead 

Zaterdagochtend 
door 

oproepdienst 

X- thorax en 
metingen volgende 

dag 

Protocol Vena cephalica 
en heel soms 

vena subclavia 
indien het echt 
niet anders kan 

 

11 
 

Na 2 - 3 weken, 
bij afwijkende 

implantatie nacht 
blijven 

 

Follow up 
meting  

- Zelden, 
pocketbloeding 

Cardiologen 
kunnen de 

meting doen 
 
 

X- thorax op de 
dag zelf 

Onduidelijk Voorkeur vena 
cephalica 

Tabel 2: Interview van 11 ziekenhuizen 
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De ontslagcriteria zijn in alle ziekenhuizen gelijk: de meetwaardes van de meting moeten 

goed zijn bevonden en de X- thorax moet beoordeeld zijn door de cardioloog.                               

Wanneer deze twee worden verricht, is per ziekenhuis verschillend. Het komt voor dat de   

X- thorax de dag na de implantatie wordt gemaakt ondanks dat de metingen op dezelfde dag 

al hebben plaatsgevonden. In 4 ziekenhuizen wordt een pacemakerimplantatie als 

dagopname beschouwd en in 6 ziekenhuizen kan de patiënt indien deze een  

pacemakerimplantatie op vrijdag ondergaat, dezelfde dag met ontslag.  

 

Deelvraag 4 

Is een dagopname haalbaar voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan?  

Om deze deelvraag te beantwoorden, zijn de gegevens vanuit de steekproef geanalyseerd, 

beschreven en uitgewerkt.  

De gegevens, met behulp van SPSS [24]:  

- werden berekend over het aantal respondenten, 

- werden in grafieken verwerkt, 

- het gemiddelde en de standaarddeviatie per waarde werd berekend, 

- de correlatie en de significatie per waarde werd berekend.  

 

Meting Gemiddelde Standaard deviatie 

PW 
Meting 1 

 

 
4,1 

 
1,76 

PW 
Meting 2 

 

 
4,3 

 
2,00 

RW 
Meting 1 

 

 
10,6 

 
5,60 

RW 
Meting 2 

 

 
11,4 

 
6,44 

Impedantie A 
Meting 1 

 

 
653 

 
104,80 

Impedantie A 
Meting 2 

 

 
616 

 
107,8 

Impedantie V 
Meting 1 

 

 
763 

 
133,1 

Impedantie V 
Meting 2 

 

 
728 

 
151,7 

Drempel A 
Meting 1 

 

 
0,5 

 
0,277 

Drempel A 
Meting 2 

 

 
0,5 

 
0,176 

Drempel V 
Meting 1 

 

 
0,7 

 
0,38 

Drempel V 
Meting 2 

 

 
0,6 

 
0,34 

Tabel 3: De berekende gemiddelde en standaarddeviatie naar aanleiding van  

steekproefgegevens 
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Meting Correlatie Significantie 

 
PW 

 

 
0,611 

 
0,421 

 
RW 

 

 
0,758 

 
0,367 

 
Impedantie A 

 

 
0,888 

 
0,01 

 
Impedantie V 

 
 

 
0,900 

 
0,007 

 
Drempel A 

 
 

 
0,755 

 
0,344 

 
Drempel V 

 

 
0,798 

 
0,180 

Tabel 4: De berekende correlatie en significantie naar aanleiding van steekproefgegevens 

 

Uitkomsten SPSS  

 

Geslacht 

- Er namen 20 mannen en 11 vrouwen deel aan het onderzoek. 

- Bij het geslacht van de respondenten was geen sprake van een statistisch verschil. 

 

Leeftijd 

- De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 77,08 jaar waarvan een minimum 

leeftijd van 54,97 jaar en een maximum leeftijd van 89,60 jaar. 

- Bij de leeftijd van de respondenten was geen sprake van een statistisch verschil. 

 

PW meting 

- De PW is gemeten bij 27 respondenten. In verband met chronisch boezemfibrilleren 

kregen 4 patiënten een VVI- pacemaker. Daardoor kon bij deze categorie patiënten 

geen PW gemeten worden, omdat er geen draad in de boezem bevindt.  

- De gemiddelde waarde van PW meting 1 is 4,07 mV en de gemiddelde waarde van 

PW meting 2 is 4,33 mV. 

- De standaarddeviatie van de 27 respondenten is bij PW meting 1 → 1,72 en bij PW 

meting 2 → 2,0. Dit is de “gemiddelde” waarde waarmee iedere meetwaarde afwijkt 

van het gemiddelde in de steekproef. 

- De correlatie tussen PW meting 1 en PW meting 2 is 0,61. Er is sprake van een 

middelmatige correlatie. 

- Met behulp van de gepaarde T- toets werd de significatie van de PW meting 

berekend, deze komt uit op 0,421. In deze metingen wordt geen significantie bereikt. 
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RW meting 

- De RW is gemeten bij 25 respondenten. Bij patiënten waarbij het eigen ritme onder 

de 30 slagen/ minuut bestaat, kan geen RW gemeten worden. Er wordt immers 100% 

gestimuleerd door de pacemaker.   

- De gemiddelde waarde van RW meting 1 is 10,62 mV en de gemiddelde waarde van 

RW meting 2 is 11,40 mV. 

- De standaarddeviatie van de 25 respondenten is bij RW meting 1 → 5,60 en bij RW 

meting 2 → 6,44. Dit is de “gemiddelde” waarde waarmee iedere meetwaarde afwijkt 

van het gemiddelde in de steekproef. 

- De correlatie tussen RW meting 1 en RW meting 2 is 0,76. Er is sprake van een 

sterke correlatie. 

- Met behulp van de gepaarde T- toets werd de significatie van de RW meting 

berekend, deze komt uit op 0,367. In deze metingen wordt geen significantie bereikt. 

 

 Impedantie A 

- De Impedantie A is gemeten bij 27 respondenten. In verband met chronisch 

boezemfibrilleren kregen 4 patiënten een VVI- pacemaker. Daardoor kon bij deze 

categorie patiënten geen Impedantie A gemeten worden, omdat er geen sprake was 

van een atriale lead. 

- De gemiddelde waarde van Impedantie A meting 1 is 653,15 Ohm en de gemiddelde 

waarde van Impedantie A meting 2 is 615,56 Ohm. 

- De standaarddeviatie van de 27 respondenten is bij Impedantie A meting 1 → 104,80 

en bij Impedantie meting 2 → 107,84. Dit is de “gemiddelde” waarde waarmee iedere 

meetwaarde afwijkt van het gemiddelde in de steekproef. 

- De correlatie tussen Impedantie A meting 1 en Impedantie A meting 2 is 0,888. Er is 

sprake van een sterke correlatie. 

- Met behulp van de gepaarde T- toets werd de significatie van de Impedantie A  

berekend, deze komt uit op 0,001. In deze metingen wordt significantie bereikt. 

 

 Impedantie V 

- De Impedantie V is gemeten bij 31 respondenten. 

- De gemiddelde waarde van Impedantie V meting 1 is 762,68 Ohm en de gemiddelde 

waarde van Impedantie V meting 2 is 728,19 Ohm. 

- De standaarddeviatie van de 31 respondenten is bij Impedantie V meting 1 → 133,09 

en bij Impedantie V meting 2 → 151,72. Dit is de “gemiddelde” waarde waarmee 

iedere meetwaarde afwijkt van het gemiddelde in de steekproef. 

- De correlatie tussen Impedantie V meting 1 en Impedantie V meting 2 is 0,90. Er is 

sprake van een zeer sterke correlatie. 

- Met behulp van de gepaarde T- toets werd de significatie van de Impedantie V  

berekend, deze komt uit op 0,007. In deze metingen wordt significantie bereikt. 
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Drempel A 

- De Drempel A is gemeten bij 24 respondenten. De andere 7 respondenten lieten 

boezemfibrilleren zien, waarbij geen drempel A gemeten kan worden. 

- De gemiddelde waarde van Drempel A meting 1 is 0,51 Volt en de gemiddelde 

waarde van Drempel A meting 2 is 0,48 Volt. 

- De standaarddeviatie van de 24 respondenten is bij Drempel A meting 1 → 0,28 en 

bij Drempel A meting 2 → 0,18. Dit is de “gemiddelde” waarde waarmee iedere 

meetwaarde afwijkt van het gemiddelde in de steekproef. 

- De correlatie tussen Drempel A meting 1 en Drempel A meting 2 is 0,76. Er is sprake 

van een sterke correlatie. 

- Met behulp van de gepaarde T- toets werd de significatie van de Drempel A 

berekend, deze komt uit op 0,344. In deze metingen wordt geen significantie bereikt. 

 

 Drempel V 

- De Drempel V is gemeten bij 31 respondenten. 

- De gemiddelde waarde van Drempel V meting 1 is 0,66 Volt en de gemiddelde 

waarde van Drempel V meting 2 is 0,60 Volt. 

- De standaarddeviatie van de 31 respondenten is bij Drempel V meting 1 → 0,38 en 

bij Drempel V meting 2 → 0,34. Dit is de “gemiddelde” waarde waarmee iedere 

meetwaarde afwijkt van het gemiddelde in de steekproef. 

- De correlatie tussen Drempel V meting 1 en Drempel V meting 2 is 0,80. Er is sprake 

van een sterke correlatie. 

- Met behulp van de gepaarde T- toets werd de significatie van de Drempel V 

berekend, deze komt uit op 0,180. In deze metingen wordt geen significantie bereikt. 

 

 Aanvullende gegevens 

- Het aantal respondenten zijn behaald, de test is betrouwbaar en is getoetst met 95% 

betrouwbaarheid. 

- De meest geïmplanteerde pacemaker in het Dijklander ziekenhuis is de DDD- 

pacemaker. 

- In de steekproef kregen 14 proefpersonen een Boston pacemaker, 9 personen een 

Biotronik pacemaker en 8 personen een Medtronic pacemaker. 

- De meetwaardes van de impedantie A en V waren significant, echter alle waardes 

vielen binnen de streefwaardes.  

- Er zijn geen complicaties binnen 3 maanden vertoond bij de patiënten die deelnamen 

aan de steekproef. 

- Bij 1 patiënt was een ventriculaire tachycardie waargenomen van 17 slagen, verder 

geen andere aritmie waargenomen.  
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4.3 Analyse 

 

De behandelde 10 artikelen zullen antwoord geven op deelvraag 1 en 2. Er wordt inzicht 

gegeven welke complicaties voorkomen na een pacemakerimplantatie. Tevens wordt 

beoordeeld of deze de ligduur van de patiënt beïnvloeden. Vanuit het retrospectief 

onderzoek wordt inzicht gecreëerd welke complicaties in het Dijklander ziekenhuis worden 

gezien na een pacemakerimplantatie.                                                                                  

Door de gekregen gegevens vanuit de artikelen wordt afgemeten aan welke criteria een 

patiënt moet voldoen, dit om te bepalen of deze dezelfde dag met ontslag kan. Er wordt een 

overzicht gecreëerd in de factoren welke invloed hebben op het ontslagbeleid. 

Na het interview zal duidelijkheid ontstaan over de verschillende werkwijzen van diverse 

ziekenhuizen in Nederland omtrent het beleid van pacemakerimplantaties. Tevens geeft dit 

de volgende inzichten: 

- het tijdsbestek van meten,  

- welke complicaties optreden,  

- welke waardes gemeten worden,  

- wanneer de meting plaatsvindt bij een patiënt die een pacemakerimplantatie op 

vrijdag ondergaat, 

- de aanwezigheid van speciale protocollen.  

Uit de gegevens van de steekproef zal worden bepaald of de meting op de dag van 

pacemakerimplantatie betrouwbaar en veilig is voor de patiënt. Dit kan mogelijk leiden tot 

een aanpassing van het behandelprotocol met als doel de patiënten in de toekomst op de 

dag zelf ontslag te geven na een pacemakerimplantatie.   

 

Analyse van de resultaten  

Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de meting, 2 uur na de 

pacemakerimplantatie, betrouwbaar en veilig is. Zoals de resultaten van de steekproef 

aangeven, verschillen de metingen op de dag van de implantatie niet met de metingen op de 

dag na de implantatie. In de metingen PW, RW, Drempel A en in Drempel V wordt geen 

significatie bereikt.                                                                                                                               

Bij de metingen Impedantie A en Impedantie V is wel sprake van significantie. Echter bij alle 

31 respondenten zijn waardes bereikt binnen de streefwaardes, zowel in meting 1 als in 

meting 2.                                                                                                                             

Vanuit literatuur blijkt dat de complicatierisico 4 - 6 uur na de pacemakerimplantatie het 

grootst is en in meerdere artikelen wordt aangegeven dat de complicatierisico niet wordt 

vergroot bij een dagopname in vergelijking met een nacht verblijven. De kans op een 

pneumothorax in het Dijklander ziekenhuis kan verkleind worden door de benadering via de 

vena cephalica te laten plaatsvinden in plaats van via de vena subclavia.                                                     

Vanuit het interview wordt de kans op complicaties na een pacemakerimplantatie als zelden 

omschreven.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het doel van het onderzoek is bereikt. In 1989 werd reeds bekend dat een dagopname 

acceptabel is. Dit kan leiden tot een aanpassing van het behandelprotocol met als doel 

bepaalde soort categorie patiënten in de toekomst op de dag zelf ontslag te geven na een 

pacemakerimplantatie wat resulteert in een hoge patiënttevredenheid, een kostenbesparing 

voor het ziekenhuis en een veilige klimaat voor de patiënt.                              
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De beperkingen van het onderzoek:  

- Vanuit literatuuronderzoek is geen informatie verschaft uit het tijdstip wanneer welke 

complicatie voorkomt. 

- Het telefonisch interview werd gehouden onder 12 van de 69 ziekenhuizen door heel 

Nederland. 

- Het aantal respondenten is gebaseerd voor een onderzoek gedurende half jaar en is 

gebaseerd op 152 pacemakerimplantaties/ jaar. (Dijklander ziekenhuis) 

- De extra meting is 2 uur na de implantatie uitgevoerd terwijl vanuit  

literatuuronderzoek naar voren kwam dat de complicatierisico 4 - 6 uur na een 

implantatie het grootst is. 

- Volgens het interview is het beleid omtrent pacemakerimplantaties per ziekenhuis 

verschillend, zowel voor de meting als voor de X- thorax. 

- Er lijkt geen verband te zijn tussen het tijdstip van de meting en tussen het tijdstip van 

de gemaakte X- thorax, wat invloed kan hebben op de verblijfsduur van de patiënt.   

- Er worden geen leadless pacemakers geïmplanteerd in het Dijklander ziekenhuis. 

- Er wordt in het Dijklander ziekenhuis geen gebruik gemaakt van remote monitoring.                                                                                        
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

      

5.1 Conclusies 

      

Deelvraag 1 

Welke complicaties na een pacemakerimplantatie kunnen de ligduur van de patiënt 

verlengen?  

De complicaties die ontstaan na een pacemakerimplantatie die de ligduur van de patiënt 

verlengen zijn, in rangvolgorde: 

- Leadproblemen, verplaatsing of loslating lead (leaddislocatie)  

- Generator gerelateerde mechanische problemen 

- Pocketbloeding/ pockethematoom      

- Pneumothorax 

- Infectie 

- Hartperforatie 

- Pericardtamponade 

- Klepbeschadiging 

- Hemothorax 

- Myocardiale infarct 

- Perifere embolie 

- TIA/ beroerte 

- Angina 

- Aritmie 

- Pericard effusie 

- Dood 

De meest voorkomende complicaties na een pacemakerimplantatie zijn lead- of generator 

gerelateerde mechanische complicaties, pocketbloedingen/ hematomen en pneumothorax. 

In het Dijklander ziekenhuis wordt een pneumothorax als veel voorkomend gezien.                         

Echter vanuit het interview wordt de kans op een complicatie als zelden beschouwd.            

Om complicaties op te sporen wordt protocollair na een pacemakerimplantatie een meting 

van de pacemaker verricht en een X- thorax gemaakt. Deze vinden in het Dijklander 

ziekenhuis op de dag na de pacemakerimplantatie plaats. 

          

Deelvraag 2  

Welke factoren hebben invloed op het ontslagbeleid van de patiënt met een  

geïmplanteerde pacemaker? 

De factoren die het beleid beïnvloeden bij een patiënt die een pacemakerimplantatie 

ondergaan zijn: 

- De wens van de patiënt om eerder met ontslag te mogen, de patiënttevredenheid 

- Het ziekenhuisbeleid 

- Beschikbaarheid bedden 
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- Kosten opname 

- De complicatierisico 

- Welke vene wordt aangeprikt bij een pacemakerimplantatie 

- Postprocedurele ondervraging van de pacemaker moet binnen de verwachte 

parameters vallen 

- Het ritme van de patiënt 

- De cardioloog besluit of het veilig en haalbaar is om de patiënt met ontslag te laten 

gaan, rekening houdend met de aspecten: 

• de zelfredzaamheid van de patiënt 

• de woonsituatie van de patiënt 

• de voorgeschiedenis van de patiënt 

• het medicatiegebruik van de patiënt 

 

De patiënt in het Dijklander ziekenhuis die conform het ziekenhuisbeleid een nacht verblijft 

na een pacemakerimplantatie, geeft aan liever de dag zelf met ontslag te gaan.                  

De complicatierisico wordt niet vergroot bij een dagopname in vergelijking met een nacht 

verblijven. Het complicatierisico is niet afhankelijk van eerdere mobilisatie.                          

De kans op een pneumothorax wordt kleiner wanneer de cardioloog bij een 

pacemakerimplantatie de vena cephalica benadert in plaats van de vena subclavia.                                                              

De meeste patiënten die in het Dijklander ziekenhuis een pacemakerimplantatie ondergaan, 

zijn op latere leeftijd wat invloed heeft op de zelfredzaamheid en de woonsituatie van de 

patiënt. De cardioloog bepaalt uiteindelijk of het veilig en haalbaar is om de patiënt met 

ontslag te laten gaan nadat de meting en de X- thorax zijn beoordeeld. 

 

Deelvraag 3 

Hoe is het beleid in andere ziekenhuizen vastgesteld omtrent de meting van een 

geïmplanteerde pacemaker?  

Er is landelijk geen eenduidig beleid wanneer de meting wordt verricht na een 

pacemakerimplantatie of wanneer de meting plaatsvindt na een implantatie op vrijdag. Dit 

geldt ook voor het tijdstip van het maken van de X- thorax. In het Dijklander ziekenhuis wordt 

de meting en de X- thorax op de dag na de implantatie verricht. De patiënt die op vrijdag een 

pacemakerimplantatie ondergaat, verblijft het gehele weekend in het Dijklander ziekenhuis of 

hij/ zij moet maandag terugkomen voor de meting.                                                                           

De meting die in elk ziekenhuis wordt uitgevoerd voldoet aan de eisen van de 

standaardmeting die tijdens een follow up plaatsvindt wat ook het geval is in het Dijklander 

ziekenhuis.                                                                                                                                

In 9 ziekenhuizen wordt bij een pacemakerimplantatie de vena cephalica aangeprikt terwijl in 

het Dijklander ziekenhuis de vena subclavia standaard wordt aangeprikt.                              

In de meeste ziekenhuizen, zo ook in het Dijklander ziekenhuis, is protocollair vastgelegd dat 

een patiënt met ontslag mag, indien de meting en de X- thorax zijn uitgevoerd en 

beoordeeld. Dit is gebaseerd om complicaties, die zelden voorkomen, op te sporen. 

Leaddislocatie, hematoompocket, perforatie, leadloslating, infectie en een pneumothorax 

waren de complicaties die werden gezien in andere ziekenhuizen. Een pneumothorax wordt 

als meest voorkomende complicatie gezien in het Dijklander ziekenhuis.                                                                                                                                

In 6 geïnterviewde ziekenhuizen kan een pacemakerimplantatie als dagopname worden 

beschouwd, het Dijklander ziekenhuis kan nummer zeven worden. 

 



28 
 

Deelvraag 4 

Is een dagopname haalbaar voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan?  

Vanuit de steekproef volgt dat een dagopname haalbaar is. De meting kan op de dag zelf 

plaatsvinden in plaats van op de dag na de pacemakerimplantatie. Er is geen sprake van 

significantie bij het vergelijken van meting 1 en meting 2. Het verschil wat er is, kan toeval 

zijn.                                                                                                                                        

Een dagopname voor een pacemakerimplantatie is haalbaar en veilig.                                                                                                                   

De meting kan na 2 - 6 uur worden verricht en de X- thorax kan na 4 - 6 uur worden 

gemaakt. Dit heeft invloed op verandering in de structuur van de verstrekking van medische 

zorg en de planning van de pacemakerimplantaties in het Dijklander ziekenhuis. 

 

Hoofdvraag 

In welke mate is de meting op de dag van de pacemakerimplantatie betrouwbaar ten 

opzichte van de standaardmeting die op de dag na de implantatie wordt verricht? 

Welke complicaties spelen hierbij een rol?                                   

Conclusie:  

De meting op de dag van de pacemakerimplantatie wordt als betrouwbaar en veilig 

beschouwd. Er is geen significantie te zien bij de metingen van de steekproef waarbij getest 

is met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.     

De waardes van een meting vertellen iets over de situatie en/ of de functie van de draden.    

In het Dijklander ziekenhuis kwamen in de jaren 2019 en 2020 totaal 5 leadcomplicaties 

voor. Dit betrof 2 keer een leaddislocatie, 1 keer een draaddefect en 2 keer een perforatie. In 

bovenstaande jaren zijn in totaal 310 patiënten onderzocht.  

Loslating van een lead hangt af, zoals reeds beschreven in artikel 2, van een progressief 

fibrosemechanisme dat zich over meerdere maanden ontwikkelt.   

In de literatuur wordt aangegeven dat de complicatierisico na een pacemakerimplantatie het 

grootst is na 4 - 6 uur.                                                                                                             

Mogelijk is de meting betrouwbaarder om deze 4 - 6 uur op de dag na de 

pacemakerimplantatie te laten plaatsvinden in plaats van 2 uur na de implantatie, wat het 

geval was in dit onderzoek.                                    

 

Afb. 7. Verplaatsing van een lead 
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5.2 Aanbevelingen  

 

Uit ervaring van de follow up controles is gebleken dat patiënten die een wissel van de 

pacemaker moeten ondergaan meer angst uiten en veel vragen stellen over de opname- en 

ontslagprocedure. Ze geven vaak aan niet in het ziekenhuis te willen overnachten. Ze willen 

graag zo snel mogelijk naar huis en ze willen zo min mogelijk naar het ziekenhuis terug 

moeten komen voor een controle of voor een meting. 

Door middel van dit onderzoek is onderzocht of de meting op de dag van de 

pacemakerimplantatie kan plaatsvinden en of deze meting betrouwbaar is.                            

Er is geen sprake van significantie. Het verschil wat er is, kan toeval zijn. Dit houdt in dat de 

meting op de dag van de implantatie betrouwbaar is.                                                             

Een pacemakerimplantatie kan als dagopname worden beschouwd.                                     

De uitkomst van dit onderzoek zal effect hebben op de tevredenheid en de ligduur van de 

patiënt, want de patiënt kan eerder met ontslag. Ook zal dit resulteren op een verbeterde 

kwaliteit van zorg, de opnameduur wordt verkort en dat is kostenbesparend voor het 

ziekenhuis.                                                                                                                              

Om dit probleem op te lossen volgen hier een aantal aanbevelingen uit: 

1. Verder (literatuur)onderzoek voor nog meer betrouwbaarheid door meer informatie te 

winnen over het tijdsbestek van complicaties na een pacemakerimplantatie. Tevens 

het benaderen van meerdere ziekenhuizen in Nederland over het beleid omtrent 

pacemakerimplantaties. 

2. Protocol maken voor welke categorie patiënten die een pacemakerimplantatie 

ondergaan als dagopname kunnen worden beschouwd. 

3. De benadering vena cephalica adviseren aan de cardiologen in het Dijklander 

ziekenhuis door middel van het geven van een presentatie over de resultaten van 

deze afstudeeropdracht 

4. Het maken van een nieuw protocol: Pacemakerimplantatie als dagopname 

5. X- thorax op de dag, 4 - 6 uur na de implantatie, laten plaatsvinden in overleg met de 

cardiologen. 

6. Patiëntenenquête/ tevredenheidsonderzoek houden onder patiënten die een 

dagopname ondergaan. Hoe wordt de dagopname ervaren door de patiënt? 

7. Onderzoeken of telemetriebewaking noodzakelijk is na een pacemakerimplantatie. 

Optie: het maken van een elektrocardiogram na de implantatie verplicht maken. 

Naar aanleiding van dit onderzoek is een LEAN project gestart op afdeling cardiologie voor 

het onderzoeken wanneer een X- thorax moet worden gemaakt na een 

pacemakerimplantatie en tevens is een collega geadviseerd om aanbeveling 7 te 

onderzoeken ter completering van haar studietraject. 

Deze aanbevelingen zijn reeds op 24 juni 2021 gepresenteerd aan de doelgroep van dit 

onderzoek. Dit heeft tot een positief effect geleid wat resulteert in het schrijven van een Plan 

van Aanpak en van protocollen omtrent een pacemakerimplantatie als dagopname. Tevens 

wordt een andere benaderingswijze geëvalueerd door de cardiologen.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

Inleiding 

Dit onderzoek vindt plaats in het Dijklander ziekenhuis, een erkend opleidingsziekenhuis, in 

Hoorn. In Hoorn kan men terecht voor 26 medische specialismen.  

De afdeling Cardiologie bestaat uit poliklinieken met speciale spreekuren, functieafdelingen, 

hartkatheterisatiekamer, kliniek, hartbewaking (CCU)/ Eerste Hart Hulp (EHH) en 

hartrevalidatie.  

In het Dijklander Ziekenhuis worden dagelijks hartkatheterisatie en pacemaker/ reveal 

implantaties uitgevoerd. Op de afdeling werken op het gebied van patiëntenzorg 

medewerkers, die allemaal gespecialiseerd verpleegkundigen/ hartfunctielaboranten zijn. 

Een geplande hartkatheterisatie of pacemakerimplantatie vindt poliklinisch plaats, maar 

soms wordt de patiënt opgenomen. De patiënt die een pacemakerimplantatie ondergaat, 

verblijft minimaal een nacht in het ziekenhuis. De volgende dag wordt de pacemaker 

doorgemeten door de pacemakertechnicus en er wordt een röntgenfoto gemaakt om een 

pneumothorax uit te sluiten en om de leadposities te beoordelen. Indien beide uitslagen goed 

zijn bevonden door de cardioloog, gaat de patiënt met ontslag.  

In 2019 ondergingen 152 patiënten in het Dijklander ziekenhuis een pacemakerimplantatie. 

 

1.1. Aanleiding 

De meeste patiënten die een pacemakerimplantatie ondergaan zijn mensen die op oudere 

leeftijd zijn. Oudere patiënten hebben grotere kans op ritme- en geleidingsstoornissen en 

hart- en vaatziekten, wat een indicatie kan zijn voor een pacemakerimplantatie. Uit ervaring 

van de follow ups controle is gebleken dat de patiënten die een wissel van de pacemaker 

moeten ondergaan meer angst uiten en vaak veel vragen stellen over de opname- en 

ontslagprocedure. Ze geven vaak aan niet in het ziekenhuis te willen overnachten. Ze willen 

graag zo snel mogelijk naar huis en ze willen zo min mogelijk naar het ziekenhuis terug 

moeten komen voor een controle of voor een meting.  

Door middel van dit onderzoek wordt er onderzocht of de meting op de dag van de 

implantatie kan plaatsvinden en of deze meting betrouwbaar is. De uitkomst van dit 

onderzoek zal effect hebben op de tevredenheid en de ligduur van de patiënt, want de 

patiënt kan eerder met ontslag. Ook zal dit resulteren op een verbeterde kwaliteit van zorg, 

de opnameduur wordt verkort en dat is kostenbesparend voor het ziekenhuis. Op 

organisatorisch vlak zullen de pacemakerimplantaties in plaats van in de middag in de 

ochtend gepland moeten worden. Dit beïnvloedt de planning op de hartkatheterisatiekamer. 

De werkindeling voor de pacemakertechnicus zal veranderd moeten worden, namelijk dat de 

metingen van een klinische patiënt in de middag op de dag van de implantatie worden 

verricht in plaats op de dag na de implantatie in de ochtend. De werkdruk voor de 

pacemakertechnicus en de hartkatheterisatiekamer verandert niet, want de belasting blijft 

ongewijzigd.  
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In 1989 is er reeds een publicatie Haywood 1989 over “Insertion of permanent pacemaker as 
a day case procedure [artikel 9]”. Het beschreef een gerandomiseerde studie uit Engeland 
waar 21 patiënten een dagbehandeling ondergingen en waar 19 patiënten een conventioneel 
beleid kregen; een verblijfsduur van 24 uur of langer. Twee patiënten uit de dagbehandeling 
groep konden niet dezelfde dag naar huis, de andere patiënten verbleven gemiddeld 5,7 uur 
in het ziekenhuis. De gemiddelde verblijfsduur van de patiënten met een conventioneel 
beleid was daarentegen  65,7 uur. Er was geen sprake van een verschil in complicaties en 
het had geen invloed op meer consulten bij een huisarts. Echter was er wel een groot 
verschil in de kosten. Geconcludeerd werd dat een dagbehandeling net zo acceptabel is als 
een conventioneel beleid.  

De doelgroep voor wie dit onderzoek bestemd is, zijn de cardiologen, de arts assistenten en  

de pacemakertechnici. Door middel van dit onderzoek kan het beleid van een patiënt die een 

pacemakerimplantatie moet ondergaan, worden gewijzigd wat invloed heeft op de 

werkzaamheden van deze doelgroep.  
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Hoofdstuk 2. Probleemstelling 

 

2.1. Doelstelling  

Het doel van het onderzoek is om te analyseren of het doormeten van de geïmplanteerde 

pacemaker op de dag van de implantatie kan worden verricht. Deze meting wordt als een 

betrouwbare meting beschouwd.   

De patiënt kan eerder met ontslag, de kwaliteit van zorg wordt verbeterd, het is 

kostenbesparend voor het ziekenhuis en de patiënt hoeft niet extra terug te komen voor een 

meting.  

 

2.2. Vraagstelling  

Onderzoeksvraag: 

In welke mate is de meting op de dag van de pacemakerimplantatie betrouwbaar ten 

opzichte van de standaardmeting die op de dag na de implantatie wordt verricht? 

 

Deelvragen: 

5. Welke complicaties na een pacemakerimplantatie kunnen de ligduur van de patiënt 

verlengen?  

6. Welke factoren hebben invloed op het ontslagbeleid van de patiënt met een  

geïmplanteerde pacemaker? 

7. Hoe is het beleid in andere ziekenhuizen vastgesteld omtrent de meting van een 

geïmplanteerde pacemaker? 

8. Is een dagopname haalbaar voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan?  

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden de deelvragen in dit onderzoek 

behandeld. De uitwerking van de deelvragen wordt ondersteund door middel van drie 

onderzoekmethodes: een literatuuronderzoek, een telefonische enquête en een steekproef. 

In hoofdstuk 3 wordt de relevante literatuur aangegeven. De gebruikte artikelen en de sites 

die gebruikt zijn voor het literatuuronderzoek zijn hierin beschreven.  

Door middel van een telefonisch interview wordt het beleid over de meting van een 

geïmplanteerde pacemaker in andere ziekenhuizen in kaart gebracht. De steekproef wordt 

onder 29 proefpersonen gehouden. Deze vindt plaats in het Dijklander ziekenhuis.  

In hoofdstuk 4 wordt het onderzoeksontwerp weergegeven en wordt uitgelegd hoe de 

deelvragen worden beantwoord.  

In hoofdstuk 5 is de planning voor het onderzoek in een overzicht aangegeven, deze is per 

deelvraag uitgeschreven.  

In de bijlage is aanvullende informatie bijgevoegd die gebruikt wordt bij dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 4. Onderzoeksontwerp 

 

4.1. Onderzoeksmodel

 

Afb. 1. Onderzoeksmodel         
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Literatuuronderzoek

Welke complicaties na een 
pacemakerimplantatie 

kunnen de ligduur van de 
patient verlengen?

Welke factoren hebben 
invloed op het 

ontslagbeleid van de 
patient met een  
geïmplanteerde 

pacemaker?

Literatuuronderzoek Verslag

Conclusies / Aan-
bevelingen

Telefonisch interview 
andere ziekenhuizen 

Stteekproef Analyse resultaten

Verslag

Verslag

Hoe is het beleid in andere 
ziekehuizen vastgesteld 

ontrent de meting van een 
geimplanteerde 

pacemaker?

Is een dagopname 
haalbaar voor een patient 
die een 
pacemakerimplantatie 
heeft ondergaan?



 
 

4.2. Deelvraag 1: 

Welke complicaties na een pacemakerimplantatie kunnen de ligduur van de patiënt 

verlengen?  

Voor deze deelvraag wordt Pubmed gebruikt, er wordt gezocht naar relevante literatuur 

welke in de afgelopen 10 jaar is gepubliceerd. 

Pubmed is een databank met meer dan 30 miljoen beschrijvingen (records) van medische 

wetenschappelijke artikelen. Om uit deze enorme hoeveelheid de juiste informatie te filteren 

zijn er verschillende zoektermen gebruikt. De artikelen zijn beoordeeld op relevantie door het 

lezen van de inleiding en conclusies. Hierbij wordt beoordeeld of de informatie die daarin 

verstrekt is, passend is bij dit onderzoek met de daarbij behorende probleemstelling. Dit 

geeft vaak genoeg informatie om te beoordelen of een artikel voor dit onderzoek relevant is. 

Tevens is de literatuur beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, op niveau van bewijs. Om 

de kwaliteit van een artikel te beoordelen, wordt er gekeken naar de deskundigheid van de 

auteur en naar het level die het artikel bereikt in de piramide van Levels of Evidence Based 

Medicine (EBM).   

Level 1: Systematische reviews en meta-analyses (meta- analyse onderzoek) 
Level 2: Randomized controlled trials (gecontroleerde studie) 
Level 3: Cohort studies (mensen worden herhaaldelijk gemeten) 
Level 4: Case control studies (mensen met een bepaalde ziekte vergelijken met 

mensen zonder die ziekte) 
Level 5: Case series of case reports (beschrijving van een arts over een ziekte) 
 

EBM is de standaard geworden voor de medische praktijk en de behandelrichtlijnen. Die 
richtlijnen geven voor elk advies aan, hoe hard het bewijs is. Men streeft naar level 1. 

In basis is er gezocht op één zoekterm. Daarna zijn verschillende zoektermen gecombineerd 

om een reductie van het aantal artikelen te krijgen. Er is gekeken naar studies met een groot 

aantal patiënten, naar buurlanden (vergelijkbare situatie) en gericht gezocht naar de juiste 

procedure en implantaat.  

De zoekterm die gebruikt is voor deze deelvraag op Pubmed:  

- ((pacemaker implantation) AND (CIED)) AND (same day) 

- ((follow up) AND (same day)) AND (pacemaker implantation), via artikel: Day case 

complex device: the state of the UK bij References 

- pacemaker complication  

- Complications CIED 
- (Pacemakerimplantation AND (y_10[Filter])) AND (Early complication AND 

(y_10[Filter])) 

 

Om deze deelvraag 1 te beantwoorden, wordt er gebruik gemaakt van wetenschappelijke 

artikel 1, 2, 6, 7 en 8 uit Pubmed, zie Relevante literatuur hoofdstuk 3. Deze zijn relevant 

voor bovengenoemde deelvraag en het gemiddelde level van deze artikelen is level 2. 

In het antwoord is te lezen welke complicaties er kunnen ontstaan na een pacemaker- 

implantatie, welke de ligduur van de patiënt kunnen beïnvloeden. 
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4.3. Deelvraag 2: 

Welke factoren hebben invloed op het ontslagbeleid van de patiënt met een  

geïmplanteerde pacemaker? 

Om deze deelvraag te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de wetenschappelijke 

artikelen 2,3, 4, 5 en 9, zie literatuurlijst hoofdstuk 3. Deze artikelen zijn op relevantie 

beoordeeld. Tevens wordt informatie ingewonnen vanuit de site van de EHRA. Deze 

bovengenoemde artikelen zijn gemiddeld level 2 (EBM).  

European Heart Rhythm Association (EHRA) is een onderdeel van de European Society of 

Cardiology (ESC). Deze werd officieel geïntroduceerd in 2003 en heeft een ledenbestand 

van meer dan 2000 cardiologen en andere professionals. 

De factoren die invloed hebben op het ontslagbeleid worden in deze deelvraag beschreven 

en beantwoord.  

De zoektermen die gebruikt zijn:  

- (day case) AND (pacemaker implantation) 

- ((EHRA) AND (follow up)) AND (pacemaker implantation) 

- via Google Scholar: Cardiac Pacing and ICD’s, Chapter 11.                                   
Voor dagbehandeling de termen: same- day; outpatient;day- case                                           
Voor de meetwaardes de termen: device check, monitoring, evaluation 
De gebruikte term CIED: Cardiovascular Implantable Electronic Device 
 
      

4.4. Deelvraag 3: 

Hoe is het beleid in andere ziekenhuizen vastgesteld omtrent de meting van een 

geïmplanteerde pacemaker? 

Met behulp van de resultaten vanuit de telefonisch interview zal deze vraag beantwoord 

worden. In het antwoord wordt uitgelegd wanneer en waarom de meting van de pacemaker 

op een bepaald tijdstip wordt verricht in andere ziekenhuizen. Het beleid op vrijdag wordt 

besproken en er wordt nagevraagd of er gewerkt wordt met een protocol.   

De gegevens vanuit deze interview worden per vraag verwerkt in een Word bestand die als 

bijlage wordt meegenomen bij dit onderzoek. 

Er worden willekeurig zes algemene en zes academische ziekenhuizen door heel Nederland 

benaderd. Er is te weinig tijd beschikbaar om meerdere ziekenhuizen te benaderen. Doordat 

er gebruikt wordt gemaakt van een telefonisch interview is de kans groot dat er 

doorgevraagd wordt. Dit is mede een reden om het aantal ziekenhuizen die geïnterviewd 

worden, klein te houden. Aan elk ziekenhuis worden dezelfde vragen gesteld. 

Het interview bevat de volgende vragen:  

- Wanneer worden de metingen verricht na een pacemakerimplantatie? 

- Wat wordt er gemeten tijdens de meting? 

- Waarom wordt de meting op dat tijdstip verricht? 

- Welke complicaties komen voor na een pacemakerimplantatie? 

- Wanneer vindt de meting plaats als de implantatie op vrijdag wordt verricht? 

- Wat zijn de ontslagcriteria voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan? 

- Zijn er speciale protocollen beschikbaar?       
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De algemene ziekenhuizen die benaderd worden zijn: 

- OLVG, Amsterdam 

- Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, Alkmaar 

- Catharina ziekenhuis, Eindhoven 

- St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein 

- Martini ziekenhuis, Groningen 

- Rijnstate, Arnhem 

 

De academische ziekenhuizen die benaderd worden zijn: 

- AMC, Amsterdam 

- Erasmus MC, Rotterdam 

- LUMC, Leiden 

- Radboud UMC, Nijmegen 

- UMC, Utrecht 

- Maastricht UMC, Maastricht        

 

4.5. Deelvraag 4: 

Is een dagopname haalbaar voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan?  

Om deze deelvraag te beantwoorden wordt er onderzoek bij minimaal 29 proefpersonen 

verricht en wordt er gebruik gemaakt van hun patiëntengegevens. Hiervoor is er 

toestemming gevraagd bij de Raad van Bestuur van het Dijklander ziekenhuis. Door dit 

observationeel en prospectief onderzoek, gebaseerd op metingen en waarnemingen, wordt 

de benodigde informatie ingewonnen voor dit onderzoek. Bij de proefpersonen worden de 

meetwaardes op de dag van de implantatie gemeten en op de dag na de implantatie.   

De meting op de dag van de implantatie wordt verricht twee uur nadat de patiënt de 

hartkatheterisatiekamer heeft verlaten. Volgens protocol heeft een patiënt die een 

pacemakerimplantatie heeft ondergaan een bedrustperiode van een uur. De patiënt mag na 

dat uur mobiliseren.  

De onderzoekspopulatie zijn volwassen patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis in 

verband met een implantatie van een pacemaker. De patiënten ontvangen informatie over 

het onderzoek en tekenen een informed consent. Er zijn geen exclusiecriteria aan dit 

onderzoek verbonden. De steekproef is niet WMO- plichtig. De patiënt ondergaat een keer 

een extra meting, deze is niet standaard. De patiënten worden niet aan handelingen 

onderworpen of aan hen wordt geen gedragsregels opgelegd. Dit is gecontroleerd door een 

wetenschapsbureau van het ziekenhuis.  

De steekproef duurt minimaal een half jaar, van november 2020 tot april 2021, het geeft een 

betrouwbaarheidsniveau van 95% met een foutenmarge van 5% en er wordt rekening 

gehouden met 152 pacemakerimplantaties per jaar. Met behulp van de bovengenoemde 

gegevens is het aantal proefpersonen voor dit onderzoek door de statisticus bepaald.  

De verkregen uitslagen van de metingen worden vergeleken met elkaar en deze worden 

geanalyseerd met behulp van SPSS. Daarbij wordt overleg gepleegd met de statisticus van 

het Dijklander ziekenhuis. De gepaarde T- toets wordt hierin gebruikt. Er wordt getoetst of de 

gemiddelden van twee maal gemeten, gepaarde, variabelen aan elkaar gelijk zijn.  
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Bij deze steekproef wordt er vergeleken met twee normale groepen. Om dit te onderzoeken 

kan er voor ieder paar het verschil tussen de twee metingen berekend worden en beoordeeld 

of deze verschil scores uit een normale verdeling afkomstig kunnen zijn.  

De primaire uitkomstmaten van deze proef zijn de waardes die bij een meting van de 
pacemaker worden gecontroleerd. De waardes die bij de twee metingen worden gemeten 
worden met elkaar vergeleken. Andere (secundaire) variabelen; leeftijd en geslacht van de 
patiënt, worden meegenomen in het onderzoek.  

Het studieprotocol en het gemaakte toestemmingsformulier voor dit onderzoek is terug te 

vinden in de bijlage. Mede is de berekening van het aantal te meten proefpersonen 

bijgesloten.  
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Hoofdstuk 5. Planning 

5.1. Planningsoverzicht met risico’ s 

 

Afb. 2. Planningsoverzicht met risico’s       
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Wanneer Wat Hoe Uren Risico’s 
  

’20-Oktober Opstellen en 
opsturen 

geleideformulier 

Door in gesprek te 
gaan met een van 

de cardiologen over 
een onderwerp voor 

de 
afstudeeropdracht 

20 Onderwerp wordt 
afgekeurd 

  
  

  

Oktober Goedkeuring 
aanvragen bij 

Raad van 
Bestuur voor 

onderzoek met 
proefpersonen 

Contact opnemen 
met 

wetenschappelijk 
bureau en met een 

statisticus 

20 Aanvraag wordt 
Afgekeurd 

 
  

   

November/ 
December 

Opstellen en 
opsturen plan 
van aanpak 

Word bestand 
gebruiken 

40 Plan van aanpak 
wordt afgekeurd 

 
  

   

November/ 
December/ 

 
’21-Januari/ 
Februari/ 
Maart/ April 

Gegevens 
verzamelen 

Door middel van 
onderzoek; 
steekproef, 

literatuuronderzoek 
en een telefonisch 

interview 

80 Het verzamelen van 
gegevens kost meer 
tijd, er vinden weinig 

pacemakerimplantatie
s plaats, drukte op de 
werkvloer en absentie 
van de onderzoeker   

  

   

April/ Mei Schrijven 
afstudeerdracht 

en opsturen 
conceptversie 

Gegevens worden 
verwerkt in SPSS 

en in Word 

80 Het schrijven kost 
meer tijd 

 
  

   

Juni Aanpassen en 
opsturen 

afstudeeropdrach
t en aanmelden 

mondeling 
afstuderen 

Gebruik Word 
bestand 

40 Afstudeeropdracht 
moet worden 
aangepast 



 
 

5.2. Planning per deelvraag 

 

Afb.3. Planning per deelvraag 
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Deelvraag Actie Tijdsplanning Datum 
afronding 

Deelvraag 1 Literatuuronderzoek, 
gegevens 

verzamelen inclusief 
verslag 

 

4 weken Januari 2021 

Deelvraag 2 Literatuuronderzoek, 
gegevens 

verzamelen inclusief 
verslag 

 

4 weken Januari 2021 

Deelvraag 3 Telefonisch 
interview andere 

ziekenhuizen 
inclusief verslag 

 

5 weken Februari 2021 

Deelvraag 4 Steekproef onder 
minimaal 29 

proefpatiënten 
inclusief verslag 

6 maanden April 2021 



 
 

Bijlage 

1.  Studieprotocol 

 

Algemene gegevens 

Titel METEN IS WETEN 

Datum  29-10-2020 

Versienummer 1 

Indiener S.A.M. Molenaar, pacemakertechnicus i.o. 

Hoofdonderzoeker(s) 

 

S.A.M. Molenaar, pacemakertechnicus i.o. 

Opdrachtgever 

(verrichter) 

 

Dijklander ziekenhuis 

Begeleiders H. van der Klippe, cardioloog 

M. Seijts, pacemakertechnicus Dijklander ziekenhuis 

C.R. Daane, begeleider LOI 

 

 

Onderzoekgegevens 

Achtergrond Hedendaags wordt de meting van de pacemaker verricht op de 

dag na de implantatie. Wanneer de pacemakerimplantatie op 

een vrijdag wordt verricht, kan het zo zijn dat de patiënt in het 

ziekenhuis moet verblijven tot maandag wanneer dan de 

metingen worden verricht door de pacemakertechnicus. Deze 

situatie kan de ligduur van de patiënt beïnvloeden. Of het komt 

voor dat de patiënt extra terug moet komen voor het doormeten 

van de pacemaker. 

Onderzoekvraag Is er een verschil in meetwaarden wanneer deze worden 

gemeten bij een geïmplanteerde pacemaker op de dag zelf in 

plaats van op de dag na de implantatie? 

Studie design Observationeel, niet invasief. Prospectief onderzoek 



 
 

Studie populatie Volwassen patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis in 

verband met een implantatie van een pacemaker. De patiënten 

ontvangen informatie over het onderzoek en tekenen informed 

consent. 

Inclusiecriteria - Pacemaker implantatie 

- Getekend informed consent 

Exclusiecriteria Geen 

Aantal proefpersonen/ 

sample grootte  

29, op basis van een sample size berekening 

 

Werving 

proefpersonen 

De patiënten ontvangen informatie over het onderzoek en 

tekenen informed consent.  Dit wordt besproken tijdens het 

opnamegesprek. 

Interventie Een extra meting van de geïmplanteerde pacemaker op dag 

implantatie tijdens opname ziekenhuis 

Standaardzorg / 

Standaardbehandeling 

Er wordt op de dag van de pacemaker implantatie een extra 

meting van de pacemaker verricht. Deze meting wordt 

vergeleken met de standaardmeting daags na de implantatie. 

Studie parameters De primaire uitkomstmaten van de studie zijn de waardes die bij 

een meting van de pacemaker worden gecontroleerd. Dit is de 

levensduur van de batterij, de pulsduur (normaal 0,4 msec), de 

impedanties van de draden (400 – 1000 Ohm), PW (1,5 – 10 

mV) en RW (5 - 30 mV) en de drempels A en V kleiner dan 1,0 

V. 

Studie eindpunten Andere (secundaire) variabelen, leeftijd en geslacht van de 

patiënt, worden meegenomen in het onderzoek. 

Statistische analyses De gegevens worden geanalyseerd met SPSS. De waardes die 

bij de twee metingen worden gemeten worden met elkaar 

vergeleken met ondersteuning van de statisticus. 

Belasting voor de 

proefpersoon 

Geen extra belasting. De meting is niet invasief, de patiënt hoeft 

er niet voor naar het ziekenhuis te komen 

Risico voor de 

proefpersoon 

Geen risico, de meting is niet invasief.  

Voordelen deelname 

aan het onderzoek 

Geen voordelen. 

Nadelen deelname aan 

het onderzoek 

Geen nadelen, de meting is niet invasief of belastend. Duur van 

de extra meting is ongeveer 5 - 10 minuten. 



 
 

Vergoeding voor de 

proefpersoon 

Geen vergoeding 

Administratieve 

aspecten 

De data wordt gecodeerd geregistreerd en gedurende 5 jaar 

opgeslagen 

Publicatiebeleid en 

amendementen 

NVT, geen publicatie. Is onderzoek in het kader van afstuderen 

Overige punten van 

belang voor de METc 

NVT 

 

Literatuur: Pubmed (medische bibliotheek), interview andere ziekenhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Proefpersonen informatie 

Proefpersoneninformatie voor deelname aan 

medisch-wetenschappelijk onderzoek 

 

METEN IS WETEN 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Ik vraag u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek ‘Meten is weten’ in het 

kader van mijn opleiding tot pacemakertechnicus. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van mijn begeleider op de afdeling cardiologie H. van de Klippe, cardioloog in het 

Dijklander Ziekenhuis. 

 

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Dijklander Ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het 

Dijklander Ziekenhuis heeft toestemming gegeven voor de uitvoering van dit onderzoek. 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. 

Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over 

praten met uw partner, vrienden of familie. 

 

1. Doel van het onderzoek 

U heeft een pacemaker gekregen. U moet een nacht in het ziekenhuis verblijven. De volgende dag 

wordt er een foto van uw longen en uw hart gemaakt en uw pacemaker wordt gecontroleerd door de 

pacemakertechnicus. Zij verricht de metingen omtrent uw pacemaker. Mochten de waardes van de 

metingen en de uitslag van de foto goed zijn bevonden door de cardioloog, dan mag u naar huis. 

Door middel van dit onderzoek wordt onderzocht of de meting van de pacemaker op de dag van de 

implantatie kan plaatsvinden in plaats de volgende dag. Dit kan mogelijk leiden tot een aanpassing 

van het behandelprotocol zodat patiënten in de toekomst op de dag zelf met ontslag kunnen na een 

pacemaker implantatie.   

 

 



 
 

2. Wat wordt er van u verwacht?  

Als u toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek gaat u akkoord dat er in het kader van het 

onderzoek een extra meting van uw pacemaker wordt verricht na de implantatie van uw pacemaker. 

Deze extra meting vindt plaats op de dag van de implantatie. Daags na de implantatie wordt de meting 

volgens het behandelprotocol uitgevoerd.   

 

3. Mogelijke voor- en nadelen 

U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek.  

Nadelen kunnen zijn:   

- De extra tijd die het u kost  (ongeveer 15 minuten tijdens uw ziekenhuisopname) 

 

4.  Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  

Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek 

stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De 

gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

5.  Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw medische en persoonsgegevens worden verzameld en 

gebruikt. Denk hierbij aan uw leeftijd, geslacht, cardiologische medische voorgeschiedenis, resultaten 

van de meting van uw pacemaker. Elke proefpersoon krijgt een code die op de gegevens komt te 

staan. Dit heet gecodeerd. Uw naam en andere gegevens die direct naar u te herleiden zijn worden 

dan niet meer gebruikt. 

 

Uw gegevens 

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker weet welke code u heeft. De 

onderzoeksgegevens zijn bij rapportage van de resultaten van het onderzoek niet te herleiden naar u. 

Indien u dat wilt zal u geïnformeerd worden over de resultaten van het onderzoek. U kunt dit 

aangeven op het toestemmingsformulier. 

 

 

 



 
 

Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en 

inzien van uw medische en persoonsgegevens door S.A.M. Molenaar, de pacemakertechnicus in 

opleiding. 

De onderzoeker bewaart uw gegevens 5 jaar. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

6. Geen vergoeding voor meedoen 

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen onkostenvergoeding. 

 

7. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker of met de begeleider van het onderzoek. 

 

8.Ondertekening toestemmingsformulier 

Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen dit schriftelijk op de bijbehorende 

toestemmingsverklaring te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de 

informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. 

Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

9. Bijlage bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  

B.  Toestemmingsformulier(en)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage A: Contactgegevens voor Dijklander ziekenhuis 

 

Onderzoeker: mw. S.A.M. Molenaar, pacemakertechnicus in opleiding, te bereiken via telefoon 0229- 

255568 of via 0229- 257257 

 

Begeleider: H. van de Klippe, cardioloog, te bereiken via het secretariaat van de afdeling cardiologie 

in Hoorn, telefoon 0299 – 257684.  

 

Klachten 

Het Patiënten servicepunt of PSP is voor de 1e opvang en afhandeling van meldingen en 

klachten. De medewerkers van het PSP zijn bereikbaar op alle werkdagen tussen 8:15-16:30 uur. 

Telefoonnummer voor Hoorn: (0229-25)7613 of (0229-25)7601.  

 

 

Functionaris gegevensbescherming: 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en de 

privacy van deze gegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming: 

• via het algemeen telefoonnummer: 0229 – 257257  of per mail: privacy@westfriesgasthuis.nl. 

• Of via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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Bijlage B: Toestemmingsformulier proefpersoon  

 

Onderzoek METEN IS WETEN 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik 

had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te 

doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen 

die in de informatiebrief staan.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 5 jaar na dit onderzoek te bewaren. 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

 

Naam proefpersoon:       Geboortedatum: __ / __ / __ 

  

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

 

Naam:  

 

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen 

beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Teken beide toestemmingsformulieren. Dit exemplaar is samen met de volledige informatiebrief voor de 

proefpersoon. 

 

 

 

 



 
 

Bijlage B: Toestemmingsformulier proefpersoon  

 

Onderzoek METEN IS WETEN 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik 

had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te 

doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen 

die in de informatiebrief staan.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 5 jaar na dit onderzoek te bewaren. 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

 

Naam proefpersoon:       Geboortedatum: __ / __ / __ 

  

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

 

Naam:  

 

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen 

beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Teken beide toestemmingsformulieren. Dit exemplaar is voor de onderzoeker. 

 

 

 

 

 



 
 

3.  Correlatie Sample Size berekening: aantal proefpersonen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

b. Overige bijlagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Interview 

 

Het interview bevat de volgende vragen:  

- Wanneer worden de metingen verricht na een pacemakerimplantatie? 

- Wat wordt er gemeten tijdens de meting? 

- Waarom wordt de meting op dat tijdstip verricht? 

- Welke complicaties komen voor na een pacemakerimplantatie? 

- Wanneer vindt de meting plaats als de implantatie op vrijdag wordt verricht? 

- Wat zijn de ontslagcriteria voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan? 

- Zijn er speciale protocollen beschikbaar? 

 

De antwoorden:  

1. Wanneer worden de metingen verricht na een pacemakerimplantatie? 

 

- De metingen worden de dag na de implantatie verricht, dit is het geval in 5 

ziekenhuizen 

- De metingen vinden direct na de implantatie plaats, binnen 1 - 2 uur kan de patiënt 

met ontslag 

- De meting vindt 2 uur na de implantatie plaats 

- Bij een ongecompliceerde implantatie vindt de metingen plaats na 2 a 3 weken en bij 

een gecompliceerde implantatie vindt de meting daags na de ingreep plaats, hierdoor 

moet de patiënt een nacht verblijven 

- De metingen worden na 2 weken verricht 

- De metingen worden na 2 maanden verricht, omdat dan de lead goed vastzit 

- De metingen worden na 2 weken gedaan en bij een gecompliceerd verloop de dag 

erna 

 

2. Wat wordt er gemeten tijdens de meting? 

 

- De meting is de standaardmeting net als bij de follow up controle 

- Naast de standaardmeting wordt indien nodig de sensor aangezet 

- Tevens wordt aandacht besteed aan de VA- tijd  

 

3. Waarom wordt de meting op dat tijdstip verricht? 

 

- Dit is protocollair vastgelegd 

- Dit is volgens de richtlijnen NVVC 

- Het beleid van het ziekenhuis wordt uitgevoerd 

- Door de verschillende houdingen die een patiënt s’ nachts aanneemt, wordt de 

meting bewust de dag na de implantatie verricht 

- In verband met de kans op complicaties 

 

 

 



 
 

4. Welke complicaties komen voor na een pacemakerimplantatie? 

 

- In het verleden kwam dislocatie van een lead voor 

- Soms ontstond een hematoom of een pocketinfectie, zelden werd dislocatie of 

perforatie gezien en zeer zelden een pneumothorax  

- Leadloslating wordt gezien als complicatie na een pacemakerimplantatie 

- Pneumothorax kan ontstaan, maar dit is zelden het geval 

- De complicaties die kunnen ontstaan zijn draaddislocatie, hematoom af en toe en 

infectie 

- Incidenteel wordt een nabloeding gezien en heel incidenteel een dislocatie van een 

lead 

- Pneumothorax en dislocatie van een lead 

- Afgelopen jaar werd 4 keer een dislocatie van een atriale lead binnen 24 uur gezien  

- Zelden, pocketbloeding te zien 

- Zelden komen complicaties voor binnen 24 uur, er wordt dan een perforatie van een 

lead geconstateerd 

- Zelden wordt een pneumothorax gezien, soms is er sprake van een dislocatie van 

een lead of een bloeding 

Extra vraag: Welke vene wordt gebruikt bij de implantatie? 

- De vena cephalica wordt in 7 ziekenhuizen aangeprikt, indien dit niet lukt, wordt de 

vena subclavia gebruikt 

- Als eerste wordt de vena cephalica aangeprikt, mocht dit niet lukken wordt de vena 

axillaris aangeprikt en mocht dat ook niet lukken wordt de vena subclavia gebruikt 

- De vena subclavia 

- De vena cephalica wordt aangeprikt, indien dit niet lukt, wordt een flebogram 

gemaakt om deze toch aan te prikken. Indien dit niet gaat lukken, dan pas wordt de  

vena subclavia gebruikt 

- Welke vene wordt gebruikt, is afhankelijk van de arts die de implantatie verricht 

 

5. Wanneer vindt de meting plaats als de implantatie op vrijdag wordt verricht? 

 

- De implantatie wordt in 2 ziekenhuizen op vrijdag in de ochtend verricht, waarna aan 

het einde van de dag de meting plaatsvindt 

- De patiënt gaat zonder meting met ontslag 

- In 2 ziekenhuizen vindt de meting vindt op de dag zelf plaats  

- De meting wordt op zaterdag verricht door de dienstdoende pacemakertechnicus. Dat 

is in 3 ziekenhuizen het geval 

- De patiënt krijgt een Biotronik pacemaker met thuismonitor waarop zaterdag de 

metingen worden verricht via remote. Dit gebeurt op de afdeling waar de patiënt ligt 

- Cardiologen kunnen ook zo nodig de meting verrichten 

- Deze wordt niet verricht, de X- thorax wordt de dag erna gemaakt waarna de patiënt 

met ontslag mag 

 

6. Wat zijn de ontslagcriteria voor een patiënt die een pacemakerimplantatie heeft 

ondergaan?  

 

- De ontslagcriteria zijn: goede meetwaardes en een beoordeelde X- thorax 

- De meting is verricht en goed bevonden (beleid X- thorax, regelt arts) 

- X- thorax daags na de implantatie en een goede meting tijdens de implantatie 



 
 

- X- thorax wordt de volgende dag gemaakt en beoordeeld. Bij het aanprikken van de  

vena subclavia wordt de X- thorax op de dag van de implantatie gemaakt 

- Wanneer de implantatie in de ochtend plaatsvindt, wordt de X- thorax in de middag 

gemaakt en beoordeeld. Wanneer de implantatie in de middag plaatsvindt, wordt de 

X- thorax de volgende dag gemaakt 

- De meting vindt plaats op de dag van de implantatie en de X- thorax en een ECG 

worden de dag erna gemaakt 

- De X- thorax wordt op dezelfde dag gemaakt. Bij een gecompliceerd verloop van een 

implantatie wordt deze de dag na de implantatie gemaakt. De patiënt verblijft hierdoor 

langer in het ziekenhuis 

- Op de dag van de implantatie wordt de X- thorax gemaakt 

- De meting wordt voor de X- thorax verricht. Bij de X- thorax wordt de arm soms 

omhoog begeleid wat invloed kan hebben op een complicatie. Advies eerst de         

X- thorax laten maken en daarna de meting verrichten.  

 

7. Zijn er speciale protocollen beschikbaar? 

 

- Er is een protocol aanwezig en daarin staat duidelijk het beleid vermeld van een 

pacemakerimplantatie 

- Officieel is geen protocol aanwezig 

- Geen protocol vastgelegd 

- Waarschijnlijk is een protocol beschikbaar 

- Geen idee 

- Geen protocol beschikbaar, er worden wel orders geplaatst via Epic. 

- Het beleid staat niet duidelijk beschreven, in het protocol staat beschreven dat de 

pacemakertechnicus de afspraken regelt voor de patiënt na een 

pacemakerimplantatie 

- Er is een protocol beschikbaar, het beleid wordt mede bepaald door de DBC/ DOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Studieprotocol 

 

Algemene gegevens 

Titel METEN IS WETEN 

Datum  29-10-2020 

Versienummer 1 

Indiener S.A.M. Molenaar, pacemakertechnicus i.o. 

Hoofdonderzoeker(s) 

 

S.A.M. Molenaar, pacemakertechnicus i.o. 

Opdrachtgever 

(verrichter) 

 

Dijklander ziekenhuis 

Begeleiders H. van der Klippe, cardioloog 

M. Seijts, pacemakertechnicus Dijklander ziekenhuis 

C.R. Daane, begeleider LOI 

 

 

Onderzoekgegevens 

Achtergrond Hedendaags wordt de meting van de pacemaker verricht op de 

dag na de implantatie. Wanneer de pacemakerimplantatie op 

een vrijdag wordt verricht, kan het zo zijn dat de patiënt in het 

ziekenhuis moet verblijven tot maandag wanneer dan de 

metingen worden verricht door de pacemakertechnicus. Deze 

situatie kan de ligduur van de patiënt beïnvloeden. Of het komt 

voor dat de patiënt extra terug moet komen voor het doormeten 

van de pacemaker. 

Onderzoekvraag Is er een verschil in meetwaarden wanneer deze worden 

gemeten bij een geïmplanteerde pacemaker op de dag zelf in 

plaats van op de dag na de implantatie? 

Studie design Observationeel, niet invasief. Prospectief onderzoek 



 
 

Studie populatie Volwassen patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis in 

verband met een implantatie van een pacemaker. De patiënten 

ontvangen informatie over het onderzoek en tekenen informed 

consent. 

Inclusiecriteria - Pacemaker implantatie 

- Getekend informed consent 

Exclusiecriteria Geen 

Aantal proefpersonen/ 

sample grootte  

29, op basis van een sample size berekening 

 

Werving 

proefpersonen 

De patiënten ontvangen informatie over het onderzoek en 

tekenen informed consent.  Dit wordt besproken tijdens het 

opnamegesprek. 

Interventie Een extra meting van de geïmplanteerde pacemaker op dag 

implantatie tijdens opname ziekenhuis 

Standaardzorg / 

Standaardbehandeling 

Er wordt op de dag van de pacemaker implantatie een extra 

meting van de pacemaker verricht. Deze meting wordt 

vergeleken met de standaardmeting daags na de implantatie. 

Studie parameters De primaire uitkomstmaten van de studie zijn de waardes die bij 

een meting van de pacemaker worden gecontroleerd. Dit is de 

levensduur van de batterij, de pulsduur ( normaal 0,4 msec), de 

impedanties van de draden (400 – 1000 Ohm), PW (1,5 – 10 

mV) en RW (5 - 30 mV) en de drempels A en V kleiner dan 1,0 

V. 

Studie eindpunten Andere (secundaire) variabelen, leeftijd en geslacht van de 

patiënt, worden meegenomen in het onderzoek. 

Statistische analyses De gegevens worden geanalyseerd met SPSS. De waardes die 

bij de twee metingen worden gemeten worden met elkaar 

vergeleken met ondersteuning van de statisticus. 

Belasting voor de 

proefpersoon 

Geen extra belasting. De meting is niet invasief, de patiënt hoeft 

er niet voor naar het ziekenhuis te komen 

Risico voor de 

proefpersoon 

Geen risico, de meting is niet invasief.  

Voordelen deelname 

aan het onderzoek 

Geen voordelen. 

Nadelen deelname aan 

het onderzoek 

Geen nadelen, de meting is niet invasief of belastend. Duur van 

de extra meting is ongeveer 5 - 10 minuten. 



 
 

Vergoeding voor de 

proefpersoon 

Geen vergoeding 

Administratieve 

aspecten 

De data wordt gecodeerd geregistreerd en gedurende 5 jaar 

opgeslagen 

Publicatiebeleid en 

amendementen 

NVT, geen publicatie. Is onderzoek in het kader van afstuderen 

Overige punten van 

belang voor de METc 

NVT 

Tabel 5: Het studieprotocol van het onderzoek 

Literatuur: Pubmed ( medische bibliotheek), interview andere ziekenhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Steekproefbepaling 

 

 

 

Afb. 8. Steekproefbepaling onderzoek, aantal proefpersonen voor steekproef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Proefpersoneninformatie 

 

Proefpersoneninformatie voor deelname aan 

medisch-wetenschappelijk onderzoek 

 

METEN IS WETEN 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Ik vraag u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek ‘Meten is weten’ in het 

kader van mijn opleiding tot pacemakertechnicus. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van mijn begeleider op de afdeling cardiologie H. van de Klippe, cardioloog in het 

Dijklander Ziekenhuis. 

 

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Dijklander Ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het 

Dijklander Ziekenhuis heeft toestemming gegeven voor de uitvoering van dit onderzoek. 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. 

Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over 

praten met uw partner, vrienden of familie. 

 

4. Doel van het onderzoek 

U heeft een pacemaker gekregen. U moet een nacht in het ziekenhuis verblijven. De volgende dag 

wordt er een foto van uw longen en uw hart gemaakt en uw pacemaker wordt gecontroleerd door de 

pacemakertechnicus. Zij verricht de metingen omtrent uw pacemaker. Mochten de waardes van de 

metingen en de uitslag van de foto goed zijn bevonden door de cardioloog, dan mag u naar huis. 

Door middel van dit onderzoek wordt onderzocht of de meting van de pacemaker op de dag van de 

implantatie kan plaatsvinden in plaats de volgende dag. Dit kan mogelijk leiden tot een aanpassing 

van het behandelprotocol zodat patiënten in de toekomst op de dag zelf met ontslag kunnen na een 

pacemaker implantatie.   

 



 
 

5. Wat wordt er van u verwacht?  

Als u toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek gaat u akkoord dat er in het kader van het 

onderzoek een extra meting van uw pacemaker wordt verricht na de implantatie van uw pacemaker. 

Deze extra meting vindt plaats op de dag van de implantatie. Daags na de implantatie wordt de meting 

volgens het behandelprotocol uitgevoerd.   

 

6. Mogelijke voor- en nadelen 

U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek.  

Nadelen kunnen zijn:   

- De extra tijd die het u kost  (ongeveer 15 minuten tijdens uw ziekenhuisopname) 

 

4.  Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  

Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek 

stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De 

gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

5.  Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw medische en persoonsgegevens worden verzameld en 

gebruikt. Denk hierbij aan uw leeftijd, geslacht, cardiologische medische voorgeschiedenis, resultaten 

van de meting van uw pacemaker. Elke proefpersoon krijgt een code die op de gegevens komt te 

staan. Dit heet gecodeerd. Uw naam en andere gegevens die direct naar u te herleiden zijn worden 

dan niet meer gebruikt. 

 

Uw gegevens 

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker weet welke code u heeft. De 

onderzoeksgegevens zijn bij rapportage van de resultaten van het onderzoek niet te herleiden naar u. 

Indien u dat wilt zal u geïnformeerd worden over de resultaten van het onderzoek. U kunt dit 

aangeven op het toestemmingsformulier. 

 

 

 



 
 

Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en 

inzien van uw medische en persoonsgegevens door S.A.M. Molenaar, de pacemakertechnicus in 

opleiding. 

De onderzoeker bewaart uw gegevens 5 jaar. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

6. Geen vergoeding voor meedoen 

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen onkostenvergoeding. 

 

7. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker of met de begeleider van het onderzoek. 

 

8.Ondertekening toestemmingsformulier 

Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen dit schriftelijk op de bijbehorende 

toestemmingsverklaring te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de 

informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. 

Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

9. Bijlage bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  

B.  Toestemmingsformulier(en)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage A: Contactgegevens voor Dijklander ziekenhuis 

 

Onderzoeker: mw. S.A.M. Molenaar, pacemakertechnicus in opleiding, te bereiken via telefoon 0229- 

255568 of via 0229- 257257 

 

Begeleider: H. van de Klippe, cardioloog, te bereiken via het secretariaat van de afdeling cardiologie 

in Hoorn, telefoon 0299 – 257684.  

 

Klachten 

Het Patiënten servicepunt of PSP is voor de 1e opvang en afhandeling van meldingen en 

klachten. De medewerkers van het PSP zijn bereikbaar op alle werkdagen tussen 8:15-16:30 uur. 

Telefoonnummer voor Hoorn: (0229-25)7613 of (0229-25)7601.  

 

 

Functionaris gegevensbescherming: 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en de 

privacy van deze gegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming: 

• via het algemeen telefoonnummer: 0229 – 257257  of per mail: privacy@westfriesgasthuis.nl. 

• Of via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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Bijlage B: Toestemmingsformulier proefpersoon  

 

Onderzoek METEN IS WETEN 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik 

had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te 

doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen 

die in de informatiebrief staan.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 5 jaar na dit onderzoek te bewaren. 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

 

Naam proefpersoon:       Geboortedatum: __ / __ / __ 

  

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

 

Naam:  

 

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen 

beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Teken beide toestemmingsformulieren. Dit exemplaar is samen met de volledige informatiebrief voor de 

proefpersoon. 

 

 

 

 



 
 

Bijlage B: Toestemmingsformulier proefpersoon  

 

Onderzoek METEN IS WETEN 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik 

had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te 

doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen 

die in de informatiebrief staan.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 5 jaar na dit onderzoek te bewaren. 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

 

Naam proefpersoon:       Geboortedatum: __ / __ / __ 

  

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

 

Naam:  

 

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen 

beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Teken beide toestemmingsformulieren. Dit exemplaar is voor de onderzoeker. 

 

 

 

 

 



 
 

5. Het metingformulier 

Onderzoek Meten is weten 
Sonja Molenaar 

 

Naam van de patiënt: ………………………………............ 

Geboortedatum van de patiënt: ………………….............. 

Geslacht patiënt: ……………………………………............ 

Datum implantatie: ………………………………………….. 

Reden pacemaker: …………………………………............ 

Merk en modes gekregen pacemaker: …………………… 

Eerste meting → datum en tijdstip: 

………………………………………………………………… 

Tweede meting → datum en tijdstip: 

………………………………………………………………… 

Hartfrequentie tijdens de meting: …………………............ 

Batterijstatus en levensduur: ………………………………. 

Pulsduur: …………………………………………………….. 

PW: …………………………………………………………… 

RW: …………………………………………………………... 

Impedantie A: ……………………………………………….. 

Impedantie V: ……………………………………………….. 

Drempel A: …………………………………………………... 

Drempel V: …………………………………………………... 



 
 

6. Onderzoeksresultaten steekproef  

 

Geslacht 

 

Statistics 

Geslacht   

N Valid 31 

Missing 0 

 

 

Geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 20 64,5 64,5 64,5 

Vrouw 11 35,5 35,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Kruistabel 1: Verdeling geslacht van de proefpersonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Leeftijd 

 

 
Grafiek 1: Leeftijdsverdeling proefpersonen, X- as: Leeftijd en Y- as: Frequentie  

 

Statistics 

 

Leeftijd   

N Valid 31 

Missing 0 

Mean 77,0848 

Std. Deviation 8,92957 

Minimum 54,97 

Maximum 89,60 

  

Kruistabel 2: Leeftijdsberekening, het minimum, het maximum en het gemiddelde 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Leeftijd 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 54,97 1 3,2 3,2 3,2 

55,70 1 3,2 3,2 6,5 

64,11 1 3,2 3,2 9,7 

66,71 1 3,2 3,2 12,9 

69,41 1 3,2 3,2 16,1 

69,94 1 3,2 3,2 19,4 

70,79 1 3,2 3,2 22,6 

71,37 1 3,2 3,2 25,8 

72,17 1 3,2 3,2 29,0 

72,65 1 3,2 3,2 32,3 

74,94 1 3,2 3,2 35,5 

75,44 1 3,2 3,2 38,7 

75,92 1 3,2 3,2 41,9 

76,08 1 3,2 3,2 45,2 

76,58 1 3,2 3,2 48,4 

76,77 1 3,2 3,2 51,6 

79,48 1 3,2 3,2 54,8 

81,33 1 3,2 3,2 58,1 

81,46 1 3,2 3,2 61,3 

82,08 1 3,2 3,2 64,5 

82,41 1 3,2 3,2 67,7 

82,98 1 3,2 3,2 71,0 

83,33 1 3,2 3,2 74,2 

83,79 1 3,2 3,2 77,4 

84,09 1 3,2 3,2 80,6 

84,92 1 3,2 3,2 83,9 

86,17 1 3,2 3,2 87,1 

87,23 1 3,2 3,2 90,3 

88,03 1 3,2 3,2 93,5 

89,18 1 3,2 3,2 96,8 

89,60 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Kruistabel 3: Leeftijdsberekening proefpersonen 

 

 



 
 

PW meting 

 

Patiënt PW Meting 1 PW Meting 2 

1 3,8 3,9 

2 3,4 4,1 

3 - - 

4 3,3 3,6 

5 3,5 1,9 

6 - - 

7 4,4 7,2 

8 3,9 4,6 

9 2,0 2,4 

10 5,4 6,2 

11 2,8 2,4 

12 0,9 2,3 

13 6,4 4,6 

14 5,8 6,2 

15 4,6 6,2 

16 5,4 1,7 

17 6,1 5,7 

18 2,6 4,3 

19 6,7 7,3 

20 3,5 1,8 

21 5,5 4,6 

22 2,8 4,0 

23 2,5 2,5 

24 2,8 4,0 

25 4,9 8,1 

26 - - 

27 1,0 2,8 

28 2,8 1,4 

29 5,5 8,3 

30 - - 

31 7,6 4,9 

Tabel 6: PW Meting 1 en PW Meting 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPSS uitkomsten: PW meting 

  

Grafiek 2: Resultaten PW meting 1 en 2, X- as: PW en Y- as: Frequentie 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PWmeting

1 
4,070 27 1,7238 ,3317 

PWmeting

2 
4,333 27 2,0191 ,3886 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PWmeting1 & 

PWmeting2 
27 ,611 ,001 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

   Lower Upper 

Pair 1 PWmeting1 - 

PWmeting2 
-,2630 1,6727 ,3219 -,9246 ,3987 -,817 26 ,421 

          

Kruistabel 4: Significantie berekenen PW meting 



 
 

RW meting 

 

Patiënt RW Meting 1 RW Meting 2 

1 Gestimuleerd Gestimuleerd 

2 15,2 13,5 

3 4,6 8,1 

4 5,0 4,3 

5 12,1 Gestimuleerd 

6 10,4 9,2 

7 Gestimuleerd Gestimuleerd 

8 5,7 5,7 

9 2,6 1,8 

10 6,5 8,5 

11 21,0 21,2 

12 4,6 5,3 

13 9,5 20,0 

14 14,4 11,9 

15 7,1 6,3 

16 10,0 10,1 

17 16,5 16,4 

18 15,5 16,5 

19 Gestimuleerd Gestimuleerd 

20 13,8 11,6 

21 25 25 

22 15,68 22,4 

23 Gestimuleerd Gestimuleerd 

24 8,0 16,0 

25 4,7 5,0 

26 13,1 6,1 

27 Gestimuleerd Gestimuleerd 

28 8,0 4,0 

29 6,9 17,9 

30 8,0 8,0 

31 13,7 10,3 

Tabel 7: RW Meting 1 en RW Meting 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPSS uitkomsten: RW meting 

  

Grafiek 3: Resultaten RW meting 1 en 2, X- as: RW en Y- as: Frequentie 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 RWmeting1 10,6192 25 5,60006 1,12001 

RWmeting2 11,4040 25 6,44130 1,28826 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 RWmeting1 & 

RWmeting2 
25 ,758 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

RWmeting1 - 

RWmeting2 

-

,78480 
4,26542 ,85308 -2,54548 ,97588 -,920 24 ,367 

Kruistabel 5: Significantie berekenen RW meting 

 

 

 



 
 

Impedantie A 

 

Patiënt Impedantie A Meting 1 Impedantie A Meting 2 

1 725 671 

2 769 686 

3 - - 

4 687 675 

5 784 701 

6 - - 

7 689 647 

8 624 585 

9 722 608 

10 838 780 

11 585 565 

12 551 494 

13 475 456 

14 507 526 

15 604 585 

16 712 677 

17 707 655 

18 750 723 

19 853 774 

20 546 487 

21 697 657 

22 465 451 

23 585 604 

24 633 526 

25 644 658 

26 - - 

27 525 455 

28 573 479 

29 720 711 

30 - - 

31 665 633 

Tabel 8: Impedantie A Meting 1 en Impedantie A Meting 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPSS uitkomsten: Impedantie A 

  

Grafiek 4: Resultaten Impedantie A meting 1 en 2, X- as: Impedantie A en Y- as: Frequentie 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 ImpedantieAmeting

1 
653,15 27 104,801 20,169 

ImpedantieAmeting

2 
615,56 27 107,839 20,754 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 ImpedantieAmeting1 & 

ImpedantieAmeting2 
27 ,888 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ImpedantieAmeting

1 - 

ImpedantieAmeting

2 

37,593 50,446 9,708 17,637 57,548 3,872 26 ,001 

Kruistabel 6: Significantie berekenen Impedantie A 



 
 

Impedantie V 

 

Patiënt Impedantie V Meting 1 Impedantie V Meting 2 

1 839 852 

2 785 769 

3 741 721 

4 711 699 

5 772 784 

6 682 624 

7 854 797 

8 741 643 

9 513 399 

10 897 975 

11 819 721 

12 969 912 

13 589 513 

14 682 741 

15 604 604 

16 1039 1097 

17 758 720 

18 868 815 

19 669 674 

20 702 721 

21 818 805 

22 544 596 

23 565 565 

24 735 596 

25 1037 1080 

26 784 797 

27 664 560 

28 803 703 

29 913 862 

30 678 631 

31 868 749 

Tabel 9: Impedantie V Meting 1 en Impedantie V Meting 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPSS uitkomsten: Impedantie V 

  

Grafiek 5: Resultaten Impedantie V meting 1 en 2, X- as: Impedantie V en Y- as: Frequentie 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 ImpedantieVmeting

1 
762,677 31 133,0943 23,9044 

ImpedantieVmeting

2 
728,194 31 151,7198 27,2497 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 ImpedantieVmeting1 & 

ImpedantieVmeting2 
31 ,900 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ImpedantieVmeting

1 - 

ImpedantieVmeting

2 

34,483

9 
66,2977 11,9074 10,1657 58,8021 2,896 30 ,007 

Kruistabel 7: Significantie berekenen Impedantie V 



 
 

Drempel A 

 
Patiënt Drempel A Meting 1 Drempel V Meting 2 

1 0,4 0,4 

2 0,4 0,4 

3 - - 

4 0,3 0,3 

5 0,4 0,5 

6 - - 

7 0,3 0,4 

8 0,6 0,7 

9 0,5 0,5 

10 0,4 0,3 

11 - - 

12 - - 

13 0,25 0,375 

14 0,7 0,7 

15 0,5 0,5 

16 0,4 - 

17 0,4 0,4 

18 0,3 0,4 

19 0,3 0,4 

20 0,5 0,6 

21 0,4 0,4 

22 1,0 0,75 

23 0,4 0,7 

24 1,5 1,0 

25 0,6 0,4 

26 - - 

27 0,75 0,375 

28 0,75 0,375 

29 0,4 0,3 

30 - - 

31 0,3 0,3 

Tabel 10: Drempel A Meting 1 en Drempel A Meting 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 DrempelAmeting1 & 

DrempelAmeting2 
24 ,755 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

DrempelAmeting1 - 

DrempelAmeting2 

,03645

8 
,185035 ,037770 -,041675 ,114592 ,965 23 ,344 

Kruistabel 8: Significantie berekenen Drempel A 

 

SPSS uitkomsten: Drempel A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 6: Resultaten Drempel A meting 1 en 2, X- as: Drempel A en Y- as: 

Frequentie 

 

Paired Samples Statistics 
 

    Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 DrempelAmeting

1 
,51458 24 ,277598 ,056664 

DrempelAmeting

2 
,47813 24 ,176671 ,036063 



 
 

Drempel V 

 

Patiënt Drempel V Meting 1 Drempel V Meting 2 

1 0,4 0,4 

2 0,5 0,6 

3 0,4 0,4 

4 0,6 0,6 

5 0,7 0,6 

6 0,4 0,5 

7 0,5 0,5 

8 0,6 0,4 

9 0,75 0,5 

10 0,5 0,3 

11 0,4 0,5 

12 0,5 0,625 

13 0,5 0,5 

14 1,2 1,0 

15 2,1 2,3 

16 0,4 0,4 

17 0,6 0,6 

18 0,6 0,7 

19 0,6 0,6 

20 0,4 0,6 

21 0,7 0,7 

22 1,0 0,625 

23 0,5 0,5 

24 0,75 0,25 

25 0,4 0,4 

26 0,6 0,6 

27 0,5 0,5 

28 1,75 0,75 

29 0,5 0,4 

30 0,5 0,5 

31 0,5 0,7 

Tabel 11: Drempel V Meting 1 en Drempel V Meting 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPSS uitkomsten: Drempel V 

  

Grafiek 7: Resultaten Drempel V meting 1 en 2, X- as: Drempel V en Y- as: Frequentie 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 DrempelVmeting

1 
,6565 31 ,38465 ,06909 

DrempelVmeting

2 
,59839 31 ,348146 ,062529 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 DrempelVmeting1 & 

DrempelVmeting2 
31 ,798 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

DrempelVmeting1 - 

DrempelVmeting2 

,05806

5 
,235530 ,042302 -,028329 ,144458 1,373 30 ,180 

Kruistabel 9: Significantie berekenen Drempel V 

 



 
 

7. Reflectie 

 

a. Methodologische en procesreflectie 

In dit onderzoek is onderzocht of de meting op de dag van de pacemakerimplantatie kan 

plaatsvinden en of deze meting betrouwbaar is. 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn vier deelvragen behandeld en 

beantwoord met verschillende onderzoeksmethoden. Deze zijn:  

- Literatuuronderzoek met behulp van 10 artikelen 

- Interview onder 11 ziekenhuizen 

- Steekproefbepaling bij 31 proefpersonen 

Bij het analyseren van de gegevens, werd bij het beantwoorden van deelvraag 1 nog een 

andere methode gebruikt: een retrospectief onderzoek. 

Elke methode is in dit afstudeeropdracht uitgewerkt en is terug te vinden in de behandelde 

deelvragen. Ieder bevat de volgende gegevens:  

- hoe de informatie is verzameld,  

- hoe deze is verwerkt,  

- waar deze is terug te vinden.  

Dit resulteert in een kwalitatief en in een kwantitatief onderzoek, maar ook in een prospectief 

en retrospectief onderzoek.                      

Met behulp van literatuuronderzoek en het interview werd inzicht gecreëerd in het hoe en 

waarom. Door het interview werd het beleid omtrent pacemakerimplantaties in andere 

ziekenhuizen in Nederland in kaart gebracht waarbij aan elk ziekenhuis dezelfde vragen 

werden gesteld.                                                                                                                                    

Tijdens de steekproef in het Dijklander ziekenhuis werd de (extra) meting op hetzelfde 

tijdstip, 2 uur na de implantatie, gemeten bij 31 proefpersonen. Tijdens meting 1 en meting 2 

werd gebruikgemaakt van dezelfde programmer. Alle 31 proefpersonen waren volwassen 

patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen in verband met een implantatie van een 

pacemaker. Zij voldeden aan de inclusiecriteria van dit onderzoek. Deze personen ontvingen 

informatie over het onderzoek en zij tekenden een informed consent waarna zij deelnamen 

aan dit onderzoek.  

Met behulp van SPSS zijn de gegevens van de steekproeven geanalyseerd. De analyse 

werd ondersteund door een statisticus van het Dijklander ziekenhuis.  

Tijdens het onderzoek werden de volgende stukken ingeleverd en beoordeeld door de 

afstudeerdocent:  

- Geleideformulier, goedkeuring onderwerp 

- Goedkeuring Raad van Bestuur Dijklander ziekenhuis voor de steekproef 

- Plan van Aanpak 

- Theorie 

- Empirie 

- Conceptversie afstudeeropdracht 

- Definitief verslag  

 



 
 

Reflectie op het literatuuronderzoek 

De 10 uitgewerkte artikelen hebben antwoord kunnen geven op deelvraag 1 en 2.                                         

Er werd inzicht gegeven welke complicaties voorkomen na een pacemakerimplantatie welke 

de ligduur van de patiënt kan verlengen. Echter in geen van de artikelen wordt duidelijk 

gemaakt binnen welk exacte tijdsbestek een bepaalde complicatie kan voorkomen. Hoe de 

complicatie wordt ontdekt, wordt nimmer beschreven. Dit had verder uitgezocht kunnen 

worden uit andere en nieuwe artikelen.                                                                                                        

Er wordt daarentegen wel aandacht gegeven aan preventieve maatregelen om complicaties 

te voorkomen. Er wordt duidelijk aangegeven dat het tijdsbestek qua mobilisatie geen 

invloed heeft op de kans op complicaties wat resulteert op invloed op de duur van de 

opname. Doordat er duidelijk wordt omschreven, dat de kans op complicaties binnen 4 - 6 

uur na een implantatie het grootst is, is een dagopname haalbaar. In 1989 werd reeds 

bekend dat een dagopname acceptabel is.                                                                           

Met het retrospectief onderzoek werd aandacht besteed aan de complicaties die in het 

Dijklander ziekenhuis voorkwamen. Deze informatie heeft invloed op het vervolg van dit 

onderzoek. Hiermee kunnen aanbevelingen worden geadviseerd om het probleem van dit 

onderzoek specifieker te kunnen behandelen. De pacemakerimplantaties in het Dijklander 

ziekenhuis worden uitgevoerd door het benaderen van de vena subclavia in plaats van de 

vena cephalica wat de kans op pneumothorax vergroot.  

Welke factoren invloed hebben op het ontslagbeleid van de patiënt, is door het 

beantwoorden van deelvraag 2 inzichtelijk geworden. En hierdoor is tevens duidelijkheid 

gecreëerd waaraan een patiënt aan moet voldoen om dezelfde dag met ontslag te mogen.  

 

Reflectie op de gehanteerde onderzoekmethodolgie 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de deelvragen in dit onderzoek 

behandeld met verschillende onderzoeksmethoden. Deelvraag 1 en 2 zijn behandeld met 

behulp van literatuuronderzoek. Door middel van literatuuronderzoek werden gegevens 

verzameld over complicaties en over welke categorie patiënten in aanmerking kunnen 

komen voor een dagopname.                                                                                              

Door het interview werd inzichtelijk dat de kans op een complicatie na een 

pacemakerimplantatie erg klein is. Er werd meerdere keren aangegeven dat dit zelden 

voorkwam. Dit gegeven ondersteunt de uitkomst van het literatuuronderzoek betreft de kans 

op complicaties na een pacemakerimplantatie.  

Met behulp van de resultaten vanuit het telefonisch interview kon deelvraag 3 worden 

beantwoord. Door het interview is duidelijkheid ontstaan over de verschillende werkwijzen 

van 11 ziekenhuizen omtrent het beleid van pacemakerimplantaties. Tevens geeft dit de 

volgende inzichten: 

- het tijdsbestek van meten,  

- welke complicaties zelden voorkomen,  

- welke waardes gemeten worden,  

- wanneer de meting plaatsvindt bij een patiënt die een pacemakerimplantatie op 

vrijdag ondergaat, 

- de beschikbaarheid van protocollen. 

De steekproef werd gehouden onder 31 proefpersonen. De resultaten werden geanalyseerd 

en hiermee kon deelvraag 4 worden beantwoord. De (extra) meting werd 2 uur na de 



 
 

implantatie gemeten. Dit werd tijdens het onderzoek niet veranderd nadat bekend werd dat 

de complicatierisico het grootst is na 4 - 6 uur na een pacemakerimplantatie. 

Naast de gebruikte onderzoekmethoden kon een interview onder de proefpersonen van de 

steekproef inzicht geven hoe de proefpersonen een dagopname zou ervaren. In de 

literatuuronderzoek kon verder ingegaan worden op het tijdsbestek van de complicaties 

wanneer deze kunnen ontstaan. Dit geeft althans nu geen meerwaarde voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag.  

De uitkomst van dit onderzoek leidt tot een aanpassing van het behandelprotocol zodat een 

bepaalde soort categorie patiënten in de toekomst op de dag zelf met ontslag kunnen na een 

pacemakerimplantatie. Dit heeft invloed op de werkzaamheden van de doelgroep van dit 

onderzoek: de cardiologen, de arts assistenten cardiologie en de pacemakertechnici, 

alsmede op het algehele ziekenhuisbeleid in Nederland. 

Tijdens de steekproef heeft één cardioloog haar agenda veranderd om de 

pacemakerimplantaties in de ochtend te laten plaatsvinden, wat resulteerde in metingen 

binnen werktijd. De pacemakertechnici beoordeelde de waardes van de tweede metingen en 

gaven deze door aan de onderzoeker. De arts assistenten cardiologie werden tijdens de 

implantaties van de respondenten op de hoogte gesteld van het doel van dit onderzoek en 

gaven hierin hun mening. 

 

Reflectie op onderzoeksuitkomsten 

Met tevredenheid wordt teruggekeken naar dit onderzoek, de 4 deelvragen zijn beantwoord 

waardoor de hoofdvraag ook beantwoord kan worden. Met name de uitkomst van de 

resultaten van de steekproeven, geeft dit onderzoek een groot positief effect. Hierdoor kan 

tevens worden bevestigd dat er is op de juiste manier gebruik is gemaakt van de 

onderzoeksmethoden. Vanuit de onderzoeksresultaten volgen relevante aanbevelingen die 

gepresenteerd zijn aan de doelgroep van dit onderzoek.    

Dit onderzoek is op een veilige en betrouwbare manier uitgevoerd.                                                                                

De interne validiteit is goed omschreven en is duidelijk omschreven welke informatie 

verzameld is en hoe dit tot stand is gekomen. Betreft de externe validiteit is overzicht 

gecreëerd in welke metingen de respondenten ondergingen en er is evident gecreëerd in 

welke vragen gesteld zijn tijdens het interview.  

Na het afronden van dit onderzoek, is besproken met de respondenten, dat zij op de hoogte 

worden gebracht van de uitkomst van de steekproef en dat zij ten alle tijden deze 

afstudeeropdracht kunnen inzien.  

Het vinden van de juiste literatuur voor dit onderzoek verliep redelijk goed ondanks de 

verminderde ervaring in het lezen in het Engels. Dit resulteerde echter wel in meer tijd wat 

desondanks meegenomen was in de planning.                                                                      

De communicatie met de verschillende personen van verschillende ziekenhuizen verliep 

goed. Er was een open en ontspannen sfeer tijdens het telefonisch interview maar 2 

ziekenhuizen gaven aan liever hun antwoorden via de mail aan te geven. Zij gaven daar 

geen duidelijke argument voor en helaas 1 ziekenhuis heeft geen respons vertoond na 

meerdere telefoongesprekken en mails.                                                                                            

Tijdens het interview werden drie vragen, vraag 2,3 en 6 van het interview, kort beantwoord. 

De meeste informatie is gewonnen door het stellen van vraag 1 en 4. Vraag 7 leek tijdens 

het interview de meest intensieve vraag te zijn, want de meeste geïnterviewden moesten 

over deze vraag langer nadenken voordat zij antwoord gaven. Achteraf was het fijn geweest 



 
 

om meer in te spelen op de antwoorden van vraag 4, met name in het tijdsbestek van de 

complicaties. Het was onmiskenbaar dat de frequentie van de complicaties die kunnen 

voorkomen zelden van aard zijn wat resulteerde in het niet doorvragen. Tevens had 

ingegaan kunnen worden op de vraag hoe de pacemakerimplantatie als dagopname wordt 

ervaren door de pacemakertechnici.                                                                                                                       

Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn vooraf het aantal van 29 proefpersonen bepaald. 

Het aantal proefpersonen is behaald, wat zorgt voor een betrouwbare test. Alle patiënten die 

werd benaderd waren enthousiast en gaven vrijwel meteen toestemming op 1 patiënt na. 

Deze trok zich terug bij de eerste meting. De reden hiervan was niet duidelijk, de patiënt kon 

hier geen antwoord op geven.  

De planning van dit onderzoek verliep niet geheel zonder problemen. Het Plan van Aanpak 

moest aangepast worden waarna de planning voor het inleveren van het concept verder 

vooruit geschoven moest worden. Dit had geen grote gevolgen, omdat de steekproef eind 

maart beëindigd zou worden. De planning per deelvraag is immers behaald. Deelvraag 1 en 

2 werden in januari 2021 beantwoord door middel van literatuuronderzoek en deelvraag 3 

werd beantwoord door het interview welke in februari 2021 werd gehouden. De steekproef 

onder minimaal 29 proefpersonen is behaald binnen de geplande tijdsbestek. Deze is 

afgerond eind maart 2021 waardoor antwoord kon worden gegeven op deelvraag 4. 

         

b. Persoonlijke reflectie 

Het schrijven van deze afstudeeropdracht was een enerverend proces. Door het gebruiken 

van verschillende onderzoeksmethoden, werd op verschillende manieren informatie 

gewonnen wat essentieel van belang was voor dit onderzoek. Het bestuderen van artikelen 

in het Engels, de juiste informatie winnen tijdens een interview en het bekend raken met 

SPSS, gaf een positieve wending aan het maken van dit onderzoek. De ervaring in het 

opstellen van een steekproef en het benaderen van proefpersonen was een leerzame 

uitdaging. Enthousiasme, gedrevenheid en vooral gewoon doorgaan zijn de woorden die 

passen bij deze onderzoeker. Door dit onderzoek kunnen nieuwe beslissingen worden 

genomen over de zorg van patiënten die een pacemakerimplantatie ondergaan.                                                          

Tijdens het proces werd het Plan van Aanpak voor een tweede keer ingeleverd waardoor de 

planning van het proces veranderd moest worden wat uiteindelijk tot een positief effect 

leidde. Het was later namelijk wachten op de resultaten van de steekproef. Nadat deze 

waren bereikt, is het schrijven begonnen en het analyseren van start gegaan. Dit onderzoek 

werd beloond met een mooie resultaat wat inhield dat de uitkomsten van meting 1 en meting 

2 niet significant waren. Het doel van dit onderzoek is bereikt. Een pacemakerimplantatie kan 

als dagopname worden beschouwd. Dit betrouwbare resultaat leidt tot een hoge 

patiënttevredenheid, een kostenbesparing voor het ziekenhuis en een veilige klimaat voor de 

patiënt. 

Door dit onderzoek wordt het beleid van een pacemakerimplantatie geoptimaliseerd en is 

deze hierbij als een nieuwe ontwikkeling in de beroepsuitoefening beschreven. 

            

   

 

 

        



 
 

De behaalde competenties naar aanleiding van dit onderzoek  

Domeincompetenties HBO Hartfunctielaborant 2011 

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

omgeving, en tot communicatie en instructie 

Tijdens het onderzoek zijn 31 proefpersonen geïncludeerd voor de steekproef. Daarbij is van 

groot belang dat de patiënten goed zijn voorgelicht voordat zij een informed consent 

tekenen. Tevens is het belangrijk dar de juiste informatie wordt gegeven, zowel mondeling 

als schriftelijk. Indien de meting werd verricht, werd duidelijk kenbaar gemaakt wat er van de 

patiënt werd verwacht en wat zij van mij konden verwachten. De schriftelijke informatie kon 

de patiënt teruglezen op het formulier waarin het onderzoek werd uitgelegd. Patiënten 

kregen de gelegenheid om te bellen bij vragen over het onderzoek. Daarbij worden de 

proefpersonen op de hoogte gesteld van de uitkomst van dit onderzoek.                              

De communicatie verliep goed, de patiënten waren enthousiast en er was een ontspannen 

sfeer. Elke patiënt is uniek, het begeleiden van elke patiënt is anders, wat de zorg zo 

dynamisch maakt.  

 

Competentiecluster 2 en 3: Bekwaamheid met betrekking tot het veilig methodisch, 

beroepsmatig kunnen handelen in diagnostisch onderzoek en therapeutische verrichtingen 

Nadat mijn hoofdvraag en mijn deelvragen goed waren beoordeeld, was al snel duidelijk 

welke onderzoeksmethoden ik ging gebruiken voor mijn onderzoek.                                   

Door het benaderen van het wetenschapsbureau van het ziekenhuis werd mij verteld hoe ik 

een steekproef kon gaan starten, wat ik daarover moest weten, hoe ik mij daarop moest 

voorbereiden en wat ik moet indienen. Ik werd daarbij vriendelijk geholpen door een collega. 

Tevens kreeg ik hulp van een statisticus die mij heeft geholpen met de steekproefbepaling 

en met het verwerken van de resultaten vanuit de steekproef.                                                                                                 

Ik was tijdens het onderzoek bewust van de veiligheid en de privacy van mijn proefpersonen. 

De metingformulieren per patiënt en de informed consent worden veilig bewaard en elke 

patiënt is als een nummer geïdentificeerd.                                                                              

Voordat ik een meting uitvoerde bij een proefpersoon, had ik mij voorbereid in de 

patiëntengegevens. Door deze voorbereiding ontstond een open houding tegenover de 

patiënt. De patiënt kon zo nodig zijn vragen stellen tijdens de meting en werd mede ingelicht 

over mijn geïnterpreteerde gegevens die vanuit de meting naar voren kwamen.                                                                                                      

Ik voel mij bekwaam en bevoegd in het controleren en bij het instellen van pacemakers. Bij 

het interpreteren van gegevens ben ik in staat om zo nodig een medisch specialist advies te 

geven over de behandeling van een patiënt. Bij onduidelijkheid zal ik daarentegen ook om 

advies vragen bij mijn collega’s. 

 

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

Door mijn ervaring als gespecialiseerde verpleegkundige ben ik in staat om op een juiste en 

correcte manier prioriteiten te stellen in mijn werkzaamheden. Door duidelijk grenzen aan te 

geven en door het creëren van een veilige werkklimaat, is het mogelijk om zowel zelfstandig 

als in teamverband te functioneren. 

In het begin van mijn onderzoek heb ik de juiste contactpersonen van verschillende 

afdelingen benaderd om hen te informeren over mijn onderzoek. Daarbij heb ik een planning 

gemaakt en deze bij Plan van Aanpak beschreven. Echter door mijn enthousiasme en 



 
 

gedrevenheid moest ik de planning veranderen. Er was meer tijd nodig voor dit onderzoek. Ik 

ontving de gekregen feedback en paste me mij aan en nam mijn professionele 

verantwoordelijkheid en wilde graag de kwaliteit van het beleid rondom 

pacemakerimplantaties verbeteren.                                                                                        

Het zou wenselijk zijn dat pacemakerimplantaties worden geoptimaliseerd tot een 

dagopname.  

Tijdens mijn werkzaamheden was ik steeds actief in het benaderen van proefpersonen voor 

mijn onderzoek en ik hield daarbij rekening met de planning van thuis. De extra meting werd 

meerdere malen buiten kantoortijden verricht.  

 

Competentiecluster 5: Bekwaamheid met betrekking tot beheer 

Ik zorgde ervoor dat bij elke meting bij een proefpersoon de juiste en dezelfde apparatuur 

werd gebruikt. Ik was op de hoogte welke soort pacemaker een patiënt had gekregen en 

tevens was ik bekend met haar/ zijn medische gegevens. Hierdoor wist ik welke apparatuur 

en welke hulpmiddelen ik nodig had wanneer ik een meting ging uitvoeren bij een 

proefpersoon.                                                                                                                       

Voor elke dienst wordt het apparatuur gecontroleerd en indien een storing aanwezig is, kon 

ik deze verhelpen door de juiste personen of afdeling te benaderen.    

 

Competentiecluster 6: Bekwaamheid met betrekking tot onderwijs, overdracht en begeleiding 

Voor dit onderzoek heb ik de cardiologen, de afdeling cardiologie, de afdeling CCU, de 

hartkatheterisatiekamer, de poli cardiologie en de pacemakertechnici ingelicht over mijn 

onderzoek.                                                                                                                                

Hierbij had ik de contactpersonen van de afdelingen op de hoogte gesteld van mijn 

gemaakte formulieren, de informatie over het onderzoek en de informed consent, en deze in 

overleg op een veilige plek op de afdeling gelegd. Ik had hen gevraagd om te helpen met 

inbreng van de proefpersonen. Echter werd dit geen enkele keer gedaan.                           

Mijn naaste collega heeft mij daarentegen vaak geholpen met het vinden van de juiste 

proefpersoon en hij heeft ook meerdere metingen voor dit onderzoek verricht bij mijn 

afwezigheid.                                                                                                                               

In elke dienst bekeek ik de agenda van de hartkatheterisatiekamer waar de planning van de 

pacemakerimplantaties stond weergegeven.                                                                         

Een andere collega veranderde zelfs haar agenda om de pacemakerimplantaties in de 

ochtend te laten plaatsvinden in plaats van in de middag om zo de (extra) metingen in 

kantoortijden te kunnen verrichten, wat zeer fijn was.                                                                                  

 

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

vakgebied 

Door deze afstudeeropdracht ben ik bekend geraakt met onderzoek uitvoeren, met het 

zoeken naar de juiste literatuur en met het bekend raken van SPSS. Door de verkregen 

informatie vanuit andere ziekenhuizen over het beleid van pacemakerimplantaties werd een 

duidelijk beeld geschept over de situatie in Nederland. Door mijn kritische, actieve en open 

houding heb ik dit onderzoek als zeer leerzaam ervaren. Terugkijkend naar het proces hoe 

dit onderzoek is gestart en hoe deze is geëindigd, kan ik tevreden zijn. De uitkomst van de 

verschillende onderzoekmethoden waren inspirerend en dit gaf een positieve effect op het 



 
 

beantwoorden van de hoofdvraag. Ik heb veel steun ervaren van mijn begeleider. Ik nam zijn 

feedback serieus en nam dit vrijwel direct mee in mijn onderzoek. Bij onduidelijkheid was er 

ruimte voor vragen.                                                                                                                  

De proefpersonen waren erg enthousiast over mijn onderzoek als mede mijn doelgroep van 

het onderzoek, wat zeer fijn was. Regelmatig werd in de praktijk vragen gesteld door 

collega’s aangaande de voortgang van mijn onderzoek.  

Met trots is eind juni mijn onderzoek gepresenteerd aan de cardiologen wat positief effect 

kan hebben op het beleid omtrent pacemakerimplantaties in het Dijklander ziekenhuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Lijst afkortingen en betekenissen 

 

Afkorting      Betekenis met [Eenheid] 

 

A       Atrium, boezem 

Capture      Een effectieve gemaakte hartslag 

CIED       Cardiac Implantable Electronic Device 

Correlatie De mate van samenhang tussen twee 

variabelen, in hoeverre twee variabelen 

elkaar beïnvloeden 

Drempel      Energie die nodig is voor capture [Volt] 

EBM       Evidence Based Medicine 

EHRA       European Heart Rhythm Association 

Epic       Ziekenhuisinformatiesysteem 

Follow up      Afspraak op de poli 

Hemothorax      Bloeding in de borstholte 

Impedantie      Weerstand in de draad [Ohm] 

Lateraal      Aan de zijkant 

NHR       Nederlandse Hartregistratie   

NVVC     De Nederlandse Vereniging voor  

    Cardiologie 

PA       Van achter naar voren 

PMICDICM      Pacemaker, ICD, reveal 

Pneumothorax     Klaplong 

PW       P- top analyse [mVolt] 

Pulsduur      Tijdsduur dat de puls “aan” is 

Remote monitoring     Controle op afstand 

RW       R- top analyse [mVolt] 

Sensor  Instelling die reageert op een signaal die 

een benadering kan weergeven van de 

metabole vraag van de patiënt 

Standaarddeviatie Een maat die aangeeft hoe de gemeten 

waardes afwijken van het gemiddelde 

V       Ventriculair, kamer 



 
 

VA- tijd  Tijd tussen de pompfunctie van de kamer 

 en de boezem 

Vena axillaris  Okselader 

Vena cephalica     De naar het hoofd lopende ader 

Vena subclavia     Onder- sleutelbeenader 


