
 
 
 
 
 

 
ILR-implantatie bij syncope:  

wat is het juiste moment? 
 
 
 
 
 

Afstudeerverslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstudeeropdracht HBO-bachelor Hartfunctielaborant 

Specialisatie Cardio-implantaten 

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist 

 

 

 

 

 

Naam student:   Emma Jansen 
Studentnummer:  116838094 
Inzendcode:    125J5 
Datum:   6 april 2018 
 

  



2 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

Authenticiteitsverklaring 
 
 
Met ondertekening verklaar ik, E.M. Jansen, student aan de LOI Hogeschool, dat ik bij het schrijven 
van mijn afstudeeropdracht voor de opleiding HBO Hartfunctielaborant met de titel ‘ILR-implantatie 
bij syncope: wat is het juiste moment?’ geen plagiaat heb gepleegd en dat de rapportage het 
resultaat is van mijn eigen werk en verwoord is in mijn eigen woorden, behoudens citaten. Daar waar 
mijn afstudeeropdracht gebaseerd is op informatie dan wel ideeën van een ander heb ik die ander 
recht gedaan door naar diens geraadpleegde werk te verwijzen. Tevens verklaar ik dat ik te allen tijde 
verantwoordelijk blijf voor het bovenstaande.  
 
Utrecht, 18-09-2017  
 



3 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

Voor- & dankwoord 
 

Na iets meer dan 3 jaar studeren naast mijn werk op de hartfunctie in het Diakonessenhuis is het dan 
zover: mijn scriptie is afgerond en daarmee bijna mijn opleiding HBO Hartfunctielaborant aan de LOI 
Hogeschool. Na mijn vorige studie had ik me eigenlijk voorgenomen om mezelf een volgend 
afstudeertraject waar mogelijk te besparen, maar dat is duidelijk niet gelukt. 
Als iemand mij 10 jaar geleden had gevraagd of hartfunctielaborant/pacemakertechnicus geen leuk 
en passend beroep voor mij zou zijn had ik deze persoon waarschijnlijk verbaasd aangestaard. 
Gezondheidszorg én iets technisch: niets voor mij. Nu ben ik heel erg blij dat ik de stap heb genomen 
om deze opleiding te gaan volgen.  
 
Tijdens mijn gehele studie ben ik ontzettend gesteund door veel collega’s: op de hartfunctie, het 
secretariaat, echokamer, baliemedewerkers en op de HCK. Soms steun in de vorm van tijd en ruimte 
om aan opdrachten te kunnen werken, maar vooral steun in bemoedigende en positieve woorden en 
uitleg. Een aantal van deze collega’s wil ik hierbij nog eens nadrukkelijk bedanken. Allereerst Bep en 
Tallina voor hun fijne begeleiding tijdens de eerste twee leerjaren van de opleiding. Trix voor haar 
kritische houding en eerlijkheid, Elmira voor het inwerken en Ray voor de ECG-uitleg en verdieping.  
Ook dr. Jeroen Bucx wil ik van harte bedanken voor het meedenken en zijn feedback die ik laat op de 
avond mocht ontvangen, terwijl ik zelf het werk allang had neergelegd.   
Natuurlijk verdienen de drie pacemakermusketiers van het Diakonessenhuis het om extra uitgebreid 
genoemd te worden. De eerste maanden pacemakerwerkzaamheden met Theo waren ontzettend 
leuk; rust, droge humor en nooit is een verzoek of vraag voor hem teveel. Yoeri heeft als 
afstudeerbegeleider van het begin af aan goed meegedacht en is als collega altijd zijn enthousiaste 
zelf. En bij Michel kon ik het hele specialisatiejaar door met al mijn vragen terecht, al was het 
dezelfde vraag voor de zesde keer. Alle drie bedankt voor jullie geduld, uitleg en de prettige 
samenwerking.  
 
Hiske heeft hetzelfde traject als ik doorlopen en daarom was het ontzettend prettig om af en toe 
samen eens flink te ‘ventileren’ over het combineren van werk en studeren aan de LOI Hogeschool. 
Fijn om een goede vriendin te hebben die precies weet waar je mee bezig bent en dit mee kunt 
delen. 
 
En - last but zeker not least - Chris zonder wie ik het een stuk zwaarder zou hebben gehad met het 
voltooien van deze studie: bedankt voor de steun thuis, me af en toe (toch wel terecht) op de rem 
zetten en voor alle statistiek uitleg waarbij ik wanhopig en jij geduldig was.  
 
Veel plezier en succes met het lezen van dit verslag. 
 
Emma Jansen 
Utrecht, 5 april 2018 
  



4 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

Samenvatting 
 

Een gemanifesteerde indicatie voor het implanteren van een ILR (implanteerbare looprecorder) is  
syncope. Met deze indicatie werden in het Diakonessenhuis de meeste ILR’s geïmplanteerd, maar 
bestond het vermoeden bij de pacemakertechnici die hierbij assisteren dat niet alle patiënten 
voorafgaand hetzelfde traject hadden doorlopen wat betreft tijdsduur en de uitvoering van non-
invasieve onderzoeken.  
De doelstelling voor deze opdracht was dan ook dat in kaart werd gebracht welke route 
syncopepatiënten in het Diakonessenhuis de afgelopen 4 jaar hadden doorlopen en zouden moeten 
doorlopen alvorens wordt besloten een ILR te implanteren. Op grond van deze inventarisatie konden 
aanbevelingen voor een uniforme en onderbouwde werkwijze worden geformuleerd met als 
hoofddoelgroepen de cardiologen en pacemakertechnici uit het Diakonessenhuis. Om dit doel te 
bereiken werd de volgende hoofdvraag voor het onderzoek opgesteld: ‘Wat is voor de cardiologen 
van het Diakonessenhuis het beste moment binnen het behandeltraject van patiënten met syncope 
om te besluiten een ILR te implanteren?’. Voor het zoeken naar een antwoord op deze vraag zijn een 
literatuuronderzoek en retrospectief dossieronderzoek uitgevoerd waarmee vier deelvragen zijn 
beantwoord.  
Uit het literatuuronderzoek bleek dat er verschillende indicaties zijn voor het implanteren van een 
ILR, maar dat de bewijskracht hiervoor niet altijd even sterk is. Ook bleek dat een ILR het beste in de 
beginfase van de evaluatie van syncopeklachten geïmplanteerd kan worden. Randvoorwaarden die 
meewegen in het maken van de afweging of een patiënt voor een ILR in aanmerking komt zijn een 

leeftijd <65 of 65 jaar, geslacht en de aan- of afwezigheid van structurele hartziekten. Een ander 
aandachtspunt is kostenefficiëntie; als een ILR in de beginfase wordt geïmplanteerd is dit een 
kostenefficiënt middel gebleken. Als het vermoeden bestaat dat TLOC op basis van cardiovasculaire 
syncope is opgetreden adviseert de literatuur om een initiële evaluatie uit te voeren. Deze bestaat 
uit het uitvragen van de voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek, ECG-monitoring, een 
orthostasemeting en bij een leeftijd vanaf 40 jaar sinus carotismassage. Indien hieruit nog geen 
diagnose gesteld kan worden volgt een risico-stratificatie voor het bepalen van de wijze van verdere 
ECG-monitoring. Leidend in het maken van de keuze tussen in-hospital ECG-monitoring, een ILR-
implantatie of het gebruik van een ELR zijn de aanwezigheid van risicofactoren en de verwachte 
herhalingsfrequentie van de symptomen.  
Met de resultaten van het retrospectief dossieronderzoek is vastgesteld dat de gehanteerde 
werkwijze (deels) niet overeenkomt met de adviezen uit de literatuur. Uit de verzamelde data 
konden geen nieuwe randvoorwaarden voor ILR-implantatie geformuleerd worden.  
Eventueel kan het onderzoek in samenwerking met andere centra herhaald worden om een grotere 
onderzoeksgroep te verkrijgen. Dit omdat de onderzoeksgroep mogelijk te klein was voor het vinden 
van significante resultaten en voor het maken van een goede vergelijking met bevindingen uit de 
literatuur. Hiernaast is het mogelijk dat de manier waarop de dataverzameling is uitgevoerd voor een 
vertekening van de resultaten van het dossieronderzoek heeft gezorgd.  
Op basis van bovenstaande zijn enkele aanbevelingen voor het tot stand brengen van een 
onderbouwde en uniforme werkwijze opgesteld. Tijdens de initiële evaluatie van syncopeklachten 
dienen bepaalde onderzoeken standaard uitgevoerd te worden, op hogere leeftijd moet niet te lang 
gewacht worden met een ILR-implantatie en eventueel is het inrichten van een syncope poli, in 
samenwerking met de afdeling Neurologie en SEH, een goede optie waarbij gebruik gemaakt kan 
worden van interactieve beslissingssoftware.   
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1. Inleiding 
 
 
Het onderwerp dat binnen dit afstudeeronderzoek centraal heeft gestaan zijn implanteerbare 
looprecorders; in het vervolg ILR’s genoemd. ILR’s zijn kleine subcutane single-lead 
elektrocardiogram (ECG-)monitoring devices die in een links pectorale pocket worden geplaatst 
onder lokale anesthesie (Roebuck, Mercer, Denman, Houghton, & Andrews, 2015). De ILR’s hebben 
een functiemogelijkheid voor patiëntactivatie, zodat een patiënt een ECG-opname kan activeren bij 
symptomen, zoals duizeligheid, palpitaties of korte wegrakingen. Verder heeft een ILR een 
automatische activator die ervoor zorgt dat aritmieën worden opgenomen buiten de invloed van de 
compliance en de perceptie van de klachten van de patiënt om (Brignole et al., 2009).  
Er bestaan verschillende indicaties voor het implanteren van een ILR, zoals: (pre-)syncope, 
onbegrepen palpitatieklachten, atriumfibrillatie (paroxysmaal, persisterend of chronisch), voor 
risicostratificatie na een doorgemaakt myocardinfarct en bij erfelijke vormen van cardiomyopathie 
zoals het Brugada syndroom, lang QT-syndroom, hypertrofische cardiomyopathie en aritmogene 
rechterventrikel dysplasie (Brignole et al., 2009). Op het moment van het schrijven van dit verslag 
waren (pre-)syncope en onbegrepen palpitatieklachten de enige gemanifesteerde indicaties voor het 
implanteren van een ILR op basis van aanbevelingsclassificaties en levels of evidence (Brignole et al., 
2009). 
Achtereenvolgens zullen in dit hoofdstuk de aanleiding van het afstudeeronderzoek, de 
probleemformulering en de aanpak besproken worden.  
 
 

1.1 Aanleiding 
 
Wat de directe aanleiding heeft gevormd voor het opstellen van deze afstudeeropdracht is dat bij de 
pacemakertechnici van het Diakonessenhuis de indruk bestond dat er geen uniforme werkwijze door 
de cardiologen werd gehanteerd wat betreft de indicatiestelling voor het implanteren van een ILR. 
Wat hiermee samenhing is de indruk dat bij sommige patiënten al snel werd besloten een ILR te 
implanteren en bij andere patiënten juist lang werd gewacht. Dit heeft bij de pacemakertechnici de 
interesse gewekt om te bekijken of deze indruk klopte en of de bestaande werkwijze/indicatiestelling 
met betrekking tot het implanteren van ILR’s aangepast moest worden.  
Voor het waarborgen van de kwaliteit van patiëntenzorg zijn uniformiteit in handelswijze en het 
naleven van richtlijnen van belang. Dit kan ook bijdragen aan de professionalisering van de afdeling 
cardiologie binnen de regio Utrecht en zouden kosten bespaard kunnen worden.  
 
De belangrijkste indicatie voor een ILR-implantatie in het Diakonessenhuis was de analyse van 
syncopeklachten. Syncope is een voorbijgaand verlies van bewustzijn door voorbijgaande cerebrale 
hypoperfusie die wordt gekarakteriseerd door een snelle onset, korte duur en een spontaan en 
compleet herstel (Kenny et al., 2015).  
In tabel 1 (zie volgende pagina) is een overzicht van het totale aantal ILR-implantaties van 01-01-2013 
t/m 31-12-2016 te zien met hierbij het aandeel, van gemiddeld 53,4%, van de implantaties die zijn 
uitgevoerd in verband met de indicatie syncope in het Diakonessenhuis.   
Om deze cijfers in context te kunnen plaatsen is ook gekeken naar de op één na meest voorkomende 
indicatie, namelijk analyse bij cryptogene stroke. Deze indicatie heeft in dezelfde periode voor 
gemiddeld 17% van de ILR-implantaties gezorgd; een aanzienlijk verschil. Belangrijk bij deze cijfers is 
dat deze zijn gebaseerd op het aantal implantaties voor één indicatie. Sommige patiënten hadden 
namelijk ≥2 indicaties voor een ILR-implantatie, bijvoorbeeld syncope én analyse van 
palpitatieklachten. Deze zijn in dit overzicht niet meegerekend. Voor de indicatie syncope zijn 
hierdoor over deze 4 jaar 22 patiënten achterwege gelaten.  
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Jaartal 
Aantal 
ILR- implantaties 

Waarvan indicatie 
(pre-)syncope 

% implantaties van 
indicatie syncope 

2013 67 35 52,2 

2014 80 38 47,5 

2015 87 47 54,0 

2016 35 21 60,0 
 
Totaal: 269 141 - 
Gemiddelde 
over 4 jaar: 67 35 53,4 

    
Tabel 1: Overzicht totaal aantal ILR-implantaties en aandeel ILR-implantaties bij de indicatie syncope in 2013 t/m 2016. 
 

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van patiënten waarbij de oorzaak van syncope niet duidelijk was. 
Interessant was om te bekijken hoe groot deze groep was in vergelijking met de wel 
gediagnosticeerde syncopepatiënten. Helaas was het niet mogelijk deze specifieke cijfers uit het EPD 
te filteren of terug te vinden in de literatuur. Wat wel werd genoemd is dat bij 5 tot 30% van de 
patiënten met syncope de oorzaak onverklaard blijft, ondanks intensieve diagnostische evaluatie 
(Solbiati et al., 2016).  
 
Bij dit onderzoek is naar de indicatie syncope binnen de eerdergenoemde tijdsperiode gekeken. Er 
zijn, naast het grote aandeel van de indicatie syncope op het totale aantal ILR-implantaties, ook 
andere beweegredenen geweest om de afstudeeropdracht op deze indicatie toe te spitsen. Er waren 
bij aanvang van het afstudeertraject namelijk een aantal ontwikkelingen gaande om de routing van 
syncopepatiënten binnen het Diakonessenhuis te verbeteren. Zo werd er op dat moment bekeken of 
een gestroomlijnde samenwerking opgestart kon worden tussen de spoedeisende hulp, de afdeling 
cardiologie en de afdeling neurologie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een nieuw zorgpad 
en/of het inrichten van een speciale syncope poli.  
 
Verder werd bekeken of de pacemakertechnici nauwer bij het proces rondom de implantatie van 
ILR’s betrokken konden gaan worden door middel van een verschuiving van verantwoordelijkheden 
van de cardiologen naar de pacemakertechnici. De rol van pacemakertechnici bij het implanteren van 
de ILR’s bestond reeds uit een aantal onderdelen. Voordat een implantatie van een ILR plaatsvond 
ging een pacemakertechnicus soms langs bij de patiënt voor het verstrekken van uitleg. Hiernaast 
waren de pacemakertechnici verantwoordelijk voor het ‘mappen’ vlak voor de implantatie op de 
hartkatheterisatiekamer; het bepalen van de meest gunstige implantatielocatie en 
implantatierichting door de signaalgrootte van het hartritme te beoordelen met behulp van externe 
elektroden. De vraag bestond of de pacemakertechnici ook konden gaan helpen bij het beoordelen 
van de indicatie en het besluit welk type ILR het meest geschikt zou zijn voor de patiënt. Daarnaast 
bestond het plan dat de pacemakertechnici standaard de uitleg aan de patiënt zouden gaan  geven 
omtrent de implantatieprocedure en het devicegebruik voorafgaand aan de implantatie. Dit omdat is 
gebleken dat cardiologen patiënten niet altijd juist informeerden over welk type ILR geïmplanteerd 
zou gaan worden en ook minder tijd hadden om uitleg te verstrekken. 
 
Wat tot slot meespeelde is de implementatie van nieuw aangeschafte externe holtersystemen voor 
de polikliniek cardiologie. Er zijn recorders aangeschaft die tot 7 dagen kunnen registreren en een 
eventfunctie hebben. De oude holters konden 24- of 48-uurs hartritmeregistraties maken, maar 
waren hierdoor beperkt bruikbaar bij de evaluatie van syncope. Aangezien de nieuw aangeschafte 
systemen nog geïmplementeerd moesten worden in de werkomgeving van de hartfunctie kon met 
dit onderzoek bekeken worden of de nieuwe holters meer bruikbaar zouden zijn bij de evaluatie van 
syncopeklachten en zo ja, op welke manier.  
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1.2  Doelgroep 
 
De pacemakertechnici en cardiologen vormden de belangrijkste doelgroep voor dit onderzoek. De 
pacemakertechnici adviseerden de cardiologen namelijk al in hun keuze om een ILR te implanteren 
en welk type dit moest worden. De pacemakertechnici konden mogelijk ook een grotere rol gaan 
spelen bij het indicatiestellen en informeren van de patiënten. Voor de cardiologen was het een 
relevant onderwerp, omdat het hun werkwijze betrof. Eenduidigheid in deze werkwijze zou positief 
kunnen bijdragen aan de professionele geloofwaardigheid van de maatschap cardiologie binnen het 
Diakonessenhuis tegenover andere specialismen en doorverwijzende specialisten, het 
ziekenhuismanagement en patiënten. 
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek konden andere partijen ook onder de doelgroep 
vallen. Er kan gedacht worden aan het ziekenhuismanagement, cardiologische patiënten, 
neurologen, SEH-artsen en hartfunctiemedewerkers van de polikliniek cardiologie van het 
Diakonessenhuis en aan pacemakertechnici uit andere Nederlandse centra.  
 
 

1.3 Probleemformulering 
 
De probleemformulering is opgesplitst in twee onderdelen, namelijk een doelstelling en een vraag- 
stelling.  
 

Doelstelling: 
De doelstelling voor deze opdracht was dat in kaart werd gebracht welke route syncopepatiënten in 
het Diakonessenhuis de afgelopen 4 jaar hebben doorlopen en zouden moeten doorlopen alvorens 
wordt besloten een ILR te implanteren. Op grond van deze inventarisatie konden aanbevelingen voor 
een uniforme en volgens recente richtlijnen geldende werkwijze worden geformuleerd met een 
potentiële verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg tot gevolg. Voor patiënten zou dit 
gestandaardiseerde zorg volgens de laatste richtlijnen moeten opleveren, onafhankelijk van wie de 
behandelend cardioloog is. Voordelen voor de cardiologen, pacemakertechnici en het 
ziekenhuismanagement konden zijn: 

- Professionalisering van de zorg bij syncopepatiënten in de regio Utrecht door het aanpassen 
van de routing en het hanteren van een uniforme werkwijze.  

- Het stellen van (meer) correcte diagnoses.  
- Eventueel een kostenbesparing als zou blijken dat er teveel vooronderzoeken werden 

uitgevoerd en/of minder ILR’s geïmplanteerd hoeven te worden.   
 

Vraagstelling 
De vraagstelling voor dit onderzoek bestond uit een hoofdvraag en vier deelvragen die met elkaar 
antwoord konden geven op de hoofdvraag. Deze waren als volgt geformuleerd: 
 

 Hoofdvraag:  
‘Wat is het beste moment om een ILR te implanteren bij patiënten met syncope?’. 
 

 Deelvragen: 
1. Wat zegt de literatuur over wanneer en met welke randvoorwaarden een ILR geïmplanteerd 

moet worden bij patiënten met syncope? 
2. Welke non-invasieve onderzoeken moeten wanneer verricht worden voordat wordt besloten 

om een ILR te implanteren bij syncope? 
3. Welke werkwijze is van 01-01-2013 t/m 31-12-2016 door de cardiologen in het 

Diakonessenhuis aangehouden voordat werd besloten om een ILR te implanteren bij de 
indicatie syncope? 
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4. Zijn er randvoorwaarden voor ILR-implantatie bij syncope te onderscheiden in de 
patiëntgegevens gedurende de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2016 en zijn er 
overeenkomsten met de in de literatuur genoemde randvoorwaarden? 

 
 

1.4 Aanpak 
 
Deze rapportage is opgebouwd uit een aantal stappen die ook bij de uitvoering van het onderzoek 
zijn aangehouden. Het onderzoeksontwerp is beschreven, gevolgd door de bevindingen uit de 
literatuur. In de empirie zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd en tot slot zijn conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd. In bijlage 2 is een lijst van afkortingen opgenomen waar de in de 
rapportage gebruikte afkortingen teruggevonden kunnen worden. De andere bijlagen zijn 
toegevoegd om de rapportage te ondersteunen en verdere inhoudelijke toelichting te geven op 
onderdelen van het verrichte onderzoek.  
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2. Onderzoeksontwerp 
 
 
Het onderzoeksontwerp dat is gebruikt bij het uitvoeren van de afstudeeropdracht wordt hieronder 
beschreven aan de hand van twee onderdelen: het onderzoeksmodel en het technisch ontwerp.  
 
 

2.1 Onderzoeksmodel 
 
Er is een onderzoeksmodel opgesteld dat bestaat uit een schematisch overzicht, een verwoording 
van het schematische onderzoeksmodel en een toelichting op de inhoud ervan. Aan de hand van de 
stappen die worden beschreven door Doorewaard (2015) is dit het opgestelde onderzoeksmodel: 
 

 
Afbeelding 1: Onderzoeksmodel 

 

Verwoording van het onderzoeksmodel 

Het behandeltraject voor syncopepatiënten en de randvoorwaarden voor een ILR-implantatie bij 
deze patiënten zijn bestudeerd. Deze bestudering was gebaseerd op theorieën over de behandeling 
van syncope, de te verrichten non-invasieve onderzoeken en de randvoorwaarden voor een ILR-
implantatie, alsmede op een vooronderzoek in het Diakonessenhuis. Dit leverde een 
beoordelingsschema en de randvoorwaarden voor het behandeltraject van syncopepatiënten op. 
Met behulp van dit beoordelingsschema werden het behandeltraject en de randvoorwaarden 
geëvalueerd en werden op basis van deze analyses aanbevelingen gedaan voor een onderbouwde en 
eenduidige werkwijze.  
 
Toelichting onderzoeksmodel 
Om het onderzoeksmodel te kunnen onderbouwen volgt een toelichting op de verschillende 
onderdelen uit het schema en op welke manier hiertoe gekomen is. Het schema werd opgesteld van 
rechts naar links en gaat in de kern uit van de doelstelling voor het onderzoek, namelijk het kunnen 
doen van aanbevelingen. Om aanbevelingen te kunnen doen moest er een analyse uitgevoerd 
worden van de onderzoeksobjecten. De onderzoeksobjecten waar dit onderzoek op gebaseerd is zijn 
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de (randvoorwaarden voor de) behandeltrajecten van syncopepatiënten. Dit zijn ook de twee punten 
waarnaar gekeken is vanuit het theoretisch kader. Aangezien dit onderzoek binnen het type 
‘evaluatie’ viel werd vanuit de literatuur een beoordelingsschema vastgesteld voor de 
onderzoeksobjecten. Om het theoretisch kader te bepalen is gekeken naar de kernbegrippen uit de 
doel- en vraagstelling. Deze kernbegrippen zijn vervolgens vertaald naar de benodigde theorie: 
 

Kernbegrippen: Benodigde theorie: 

Randvoorwaarden ILR-implantatie Richtlijnen, indicaties, patiënteigenschappen 

Non-invasieve onderzoeken Bewijsstukken, onderbouwing 

Werkwijze Behandeltraject syncope 

     Tabel 2: kernbegrippen en de vertaling naar de benodigde theorie 
 

Onderzoeksmethode & verzamelde data per deelvraag 
Op basis van het onderzoeksmodel zijn geschikte onderzoeksmethoden vastgesteld. Er zijn in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden die hieronder toegelicht worden.  

Literatuuronderzoek 
Met behulp van literatuuronderzoek is een antwoord gezocht op twee van de deelvragen, namelijk: 

1. ‘Wat zegt de literatuur over wanneer en met welke randvoorwaarden een ILR 
geïmplanteerd moet worden bij patiënten met syncope?’. 

2. ‘Welke non-invasieve onderzoeken moeten wanneer verricht worden voordat wordt 
besloten om een ILR te implanteren bij syncope?’. 

 
De basis van het literatuuronderzoek is gelegd door te kijken naar: 

- De syncope richtlijn van de European Society of Cardiology (ESC, 2009).  
In 2012 is een update op deze richtlijn geschreven (ESC, 2017) door Brignole en Hamdan die is 
meegenomen in de analyse.  

- De syncope richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC, 2017). 
De NVVC onderschrijft de richtlijnen zoals deze door de ESC zijn opgesteld (NVVC, 2017).  

- Indicaties voor een ILR-implantatie bij syncope. 
- Het meest optimale behandeltraject bij syncope, waaronder het meest geschikte moment voor 

een ILR-implantatie. 
- Randvoorwaarden die in de literatuur worden genoemd voor een ILR-implantatie bij syncope, 

bijvoorbeeld patiënteigenschappen.  
 
Analyse van een databestand in SPSS: 
Er is in het analyseprogramma SPSS een databestand gemaakt op basis van een retrospectief 
patiëntendossieronderzoek. Door in het EPD terug te kijken zijn verschillende variabelen verzameld 
en in SPSS ingevoerd. Met deze analyse in SPSS is een antwoord gezocht op de andere deelvragen: 

3. ‘Welke werkwijze is van 01-01-2013 t/m 31-12-2016 door de cardiologen in het 
Diakonessenhuis aangehouden voordat werd besloten om een ILR te implanteren bij de 
indicatie syncope?’.  

4. ‘Zijn er randvoorwaarden voor ILR-implantatie bij syncope te onderscheiden in de 
patiëntgegevens gedurende de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2016 en zijn er 
overeenkomsten met de in de literatuur genoemde randvoorwaarden?’. 
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2.2 Technisch ontwerp 

 

Literatuuronderzoek 

De literatuur voor het uitvoeren van het literatuuronderzoek is op verschillende manieren verzameld, 
namelijk door: 

1. in Pubmed te zoeken. 
2. richtlijnen/artikelen te zoeken op de website van de European Society of Cardiology (ESC).  
3. gebruik te maken van de sneeuwbalmethode; vanuit de literatuurlijst van een artikel verder te 

kijken naar andere relevante artikelen. 
Er is gezocht met behulp van de zoektermen: ‘ILR syncope’, ‘ILR’, ‘implantable looprecorder’ en 
‘indications implantable looprecorder’. Gelet op de level of evidence (zie afbeelding 2) zijn zoveel 
mogelijk artikelen opgenomen die zijn gebaseerd op systematische reviews en meta-analyses.  

 
Afbeelding 2: verschillende levels of evidence  

(University of Michigan library, 2017) 
 

Verder is gezocht naar de meest recente richtlijnen en artikelen die, bij voorkeur, niet later dan 10 
jaar geleden zijn gepubliceerd. Hoewel er ook resultaten uit de pediatrie zijn (e.g., Brignole et al., 
2009) is alleen informatie met betrekking tot volwassenen (leeftijd ≥18 jaar) in de resultaten 
meegenomen.  

 
SPSS analyse 
In de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2016 is in het Diakonessenhuis bij 141 patiënten met de 
indicatie syncope een ILR geïmplanteerd. Alle 141 patiënten zijn geïncludeerd in het retrospectief 
dossieronderzoek. Het onderzoeksvoorstel is lokaal getoetst en niet WMO-plichtig bevonden. In 
Excel is een schaduwbestand bijgehouden met het nummer dat de patiënt in SPSS kreeg en het 
patiëntennummer van het Diakonessenhuis. Dit bestand is alleen in de werkomgeving van het 
Diakonessenhuis gebruikt om aan privacyregelgeving te voldoen en om de datagegevens in SPSS te 
anonimiseren.   
Ter verduidelijking van de verzamelde data zijn twee bijlagen opgenomen: in bijlage 3 een overzicht 
van de datavariabelen in SPSS en in bijlage 4 de waarden waarmee deze variabelen zijn ingevoerd. 
Een aantal van de verzamelde variabelen hangen samen met de bevindingen uit de literatuur die in 
hoofdstuk 3 worden besproken en vergen enige toelichting: 
 

- Fabrikant en type ILR: 
Deze informatie is als variabele meegenomen, omdat ILR’s in algemene zin dezelfde functie 
hebben, maar wel van elkaar verschillen in formaat van het implantaat, programmeerbaarheid 
en weergave van de opgeslagen diagnostiek.    

 
- Datum aanvang en datum aanvraag: 

Met deze meetpunten is de periode van initiële evaluatie tot en met risico-stratificatie uit de 
Europese richtlijnen van Moya et al. (2009) meetbaar gemaakt (zie hoofdstuk 3.2). Voor deze 
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periode werd in de literatuur advies gegeven over het soort en aantal te verrichten 
onderzoeken. Datum aanvang is de datum waarop het eerstgenoemde vermoeden op  
(pre-)syncope in de cardiologische decursus in het EPD is beschreven en datum aanvraag de 
datum waarop de ILR-implantatie door de cardioloog is aangevraagd. 

 
- Datum implantatie en datum diagnose: 

Deze meetpunten zijn gebruikt om te bekijken hoe vaak een diagnose is gesteld met behulp 
van de ILR en hoeveel tijd in dagen er zat tussen de implantatiedatum en de datum waarop de 
diagnose is gesteld. Dit onder andere om een vergelijking te kunnen maken met de in de 
literatuur genoemde tijdsduur tussen implantatie en diagnose (zie hoofdstuk 3.1). Onder 
diagnose werd verstaan: het vaststellen van aritmieën die een behandeling behoefden, zoals 
een pacemakerimplantatie of medicatieaanpassing.  
 

- Aantal verrichte onderzoeken: 
Per onderzoek is teruggekeken naar de periode tussen de datum aanvang en de datum 
aanvraag. Afhankelijk van het soort onderzoek is deze meegerekend als het door de cardioloog 
of in sommige gevallen ook door de neuroloog was aangevraagd. Dit omdat sommige 
syncopepatiënten gelijktijdig bij een cardioloog en neuroloog onder behandeling waren. Ook 
bestond verschil in de plaats binnen het EPD waar de verrichte onderzoeken zijn teruggezocht. 
In tabel 3 en tabel 4 zijn de verschillen weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3: meegerekend onderzoek per aanvragend specialist 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4: plaats van opzoeken in het EPD per onderzoek 

 
 
De analyses die met behulp van SPSS zijn uitgevoerd om een antwoord te kunnen geven op de 
deelvragen zijn: 
 
- Uitwerken van beschrijvende statistieken: 

In de vorm van frequentietabellen, grafieken, gemiddelden en percentages.  
 

- Mann-Whitney U Tests:  
Deze test vereiste geen normale verdeling van de afhankelijke variabelen en is gebruikt om te 
bekijken of er verschillen tussen groepen bestonden.   

Aanvragend specialist Meegerekend onderzoek 

Cardioloog Echocardiogram, holter, event recorder, ergometrie, 
nucleaire inspanningstest, CAG, MRI/CT-scan hart, 
carotismassage, orthostatische oefeningen 

Cardioloog en/of neuroloog Laboratoriumonderzoek, tilttest, ECG 

Waar in EPD opgezocht? Onderzoek 

Afsprakenoverzicht Echocardiogram, holter, event recorder, nucleaire 
inspanningstest, CAG, MRI/CT-scan hart, tilttest 

Decursus van de cardioloog 
(klinisch en poliklinisch) 

Carotismassage, orthostatische oefeningen 

Uitslagen Laboratoriumonderzoek (KCHI/KFL) 
ECG’s (MUSE – poliklinisch en CCU) 
Ergometrie (MUSE – poliklinisch en CCU) 



14 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

- Chi-kwadraat tests: 
Deze test is gebruikt om te bekijken of er verschillen bestonden tussen 2 categorische 
variabelen. 
 

- Correlatietesten:  
Er is een correlatietest gebruikt om te bekijken of er een verband bestond tussen leeftijd en het 
aantal verrichte onderzoeken voor de ILR-implantatie. 
 

- Kruskal Wallis test:  
Deze test vereiste geen normale verdeling van de afhankelijke variabelen en is gebruikt om te 
bekijken of er verschillen tussen >2 groepen bestonden.  
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3.  Theorie 
 
 
In dit hoofdstuk zijn de relevante bevindingen uit de literatuur beschreven om een theoretische 
achtergrond te vormen over het onderwerp en antwoord te geven op de deelvragen.  
Syncope valt onder de verzamelnaam TLOC: ‘transient loss of consciousness’, ofwel een voorbijgaand 
verlies van bewustzijn. Ook epileptische aanvallen, psychogene aandoeningen of zeldzame andere 
oorzaken kunnen tot TLOC leiden (Brignole & Hamdan, 2012). Doordat de symptomen die horen bij 
deze oorzaken veel overeenkomsten met elkaar vertonen kan het moeilijk zijn om de diagnose 
syncope te stellen. Ook is het lastig om vervolgens te bepalen op basis van welk mechanisme 
syncope is ontstaan. Moya et al. (2009) hebben de mechanismen in de ESC richtlijn als volgt 
beschreven: 

1. Reflex syncope; neurologisch gemedieerd 
2. Orthostatische hypotensie 
3. Cardiovasculaire syncope 

Cardiovasculaire syncope omvat syncope op basis van aritmieën en is daarom bij een ILR-implantatie 
het meeste van belang. De gouden standaard voor diagnostiek bij syncope is dan ook het kunnen 
koppelen van een spontaan event aan een ECG-bevinding. Het optreden van syncope is alleen 
onvoorspelbaar en dat bemoeilijkt het maken van een ECG-registratie ten tijde van een event 
(Edvardsson, Frykman et al., 2011). Een ILR kan hierbij uitkomst bieden. In de klinische praktijk is 
echter gebleken dat de ILR ondergebruikt is, doordat de huidige richtlijnen niet altijd nageleefd 
worden (Vitale et al., 2010; Edvardsson et al., 2011; Brignole & Hamdan, 2012).  
In de literatuur is verder beschreven dat er in de klinische praktijk veel onderzoeken nodig zijn om 
een beeld van de situatie te vormen en om een diagnose te kunnen stellen. Edvardsson, Garutti, 
Rieger, & Linker (2014) noemden bijvoorbeeld de mediaan van het aantal verrichte onderzoeken 
voor een ILR-implantatie bij de diagnose syncope: 13 onderzoeken voor mannen en 12 onderzoeken 
voor vrouwen. Een vergelijkbaar aantal werd genoemd in het artikel van Edvardsson et al. (2011), 
namelijk een mediaan van 13 diagnostische onderzoeken voor de gehele onderzoekspopulatie bij 
een range van 9 tot 20 onderzoeken. Een mogelijke verklaring van het grote aantal onderzoeken lag 
in het feit dat patiënten in de loop van de tijd verschillende specialisten bezochten. Bij de diagnose 
syncope werden cardiologen het meest geconsulteerd, gevolgd door huisartsen en neurologen.  
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3.1 Beantwoording deelvraag 1 
‘Wat zegt de literatuur over wanneer en met welke randvoorwaarden een ILR geïmplanteerd moet 
worden bij patiënten met syncope?’ 
 
 

Wanneer een ILR implanteren? 
Om te beschrijven wanneer een ILR bij syncope geïmplanteerd moet worden is gekeken naar de 
indicaties, maar ook naar het meest geschikte moment hiervoor binnen de behandeling. Beide 
worden onderstaand besproken.  
 
Indicaties 
Een ILR kan de referentiestandaard worden wanneer het vermoeden bestaat dat syncope door 
aritmieën wordt veroorzaakt, maar deze nog niet voldoende zijn aangetoond om een behandeling 
vast te stellen. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij het indiceren. Roebuck et al. (2015) noemden 
verschillende indicaties voor het implanteren van een ILR op basis van de classificering voor 
indicaties en bewijskracht van de ESC (2015). Dit waren: 
 
- Klasse 1 (sterke) indicaties:  

1. Vroege evaluatie van patiënten met herhaalde syncope door onduidelijke oorzaak in 
afwezigheid van hoog risico criteria die directe opname behoeven. 

2. Hoog-risico patiënten waarbij een uitgebreide evaluatie geen oorzaak of behandeling voor 
hun syncope heeft opgeleverd. 
 

- Klasse 2A (matige) indicatie: 
Onderzoek van bradycardieën voorafgaand aan pacing. 
 

- Klasse 2B (zwakke) indicatie: 
Onderzoek van voorbijgaand bewustzijnsverlies door onduidelijke oorzaak om een aritmische 
oorzaak uit te sluiten. 
 

Voor alle indicaties was de bewijskracht klasse B, hetgeen inhield dat het bewijs voortkwam uit één 
of meerdere gerandomiseerde of goed ontworpen/goed uitgevoerde non-gerandomiseerde studies 
of meta-analyses van dergelijke studies. 
De ILR is ook een diagnostisch instrument onder andere omstandigheden. Allereerst bij 
onverklaarbare syncope in de aanwezigheid van detecteerbare cardiale abnormaliteit. Hiermee 
worden patiënten bedoeld met een bundeltakblok bij wie ondanks een negatieve 
elektrofysiologische evaluatie een paroxysmaal AV-blok aannemelijk lijkt, patiënten met definitieve 
structurele hartziekten bij wie ondanks een negatieve cardiologische evaluatie aritmieën aannemelijk 
lijken en patiënten met cardio-inhiberende sinus caroticus overgevoeligheid bij wie het nodig is het 
exacte mechanisme achter spontane syncope te achterhalen om een therapie te kunnen bepalen.  
Hetzelfde geldt als na de initiële evaluatie (zie hoofdstuk 3.2) een neurologische oorzaak voor 
syncope vermoed wordt, maar aritmieën niet uitgesloten zijn. Tot slot kan een ILR nuttig zijn 
wanneer de diagnose syncope nog niet gesteld is, maar vermoed wordt. Dit kan voorkomen bij 
epilepsiepatiënten waarbij de behandeling niet aanslaat, patiënten met depressie en verlies van 
bewustzijn en bij ouderen die frequent vallen (Brignole et al., 2009; Bhangu et al., 2017). 
 
Moment binnen de behandeling 
Zoals genoemd is het zinvol om een ILR te implanteren in de beginfase van de evaluatie van syncope. 
Een dergelijke vroege implantatie, zoals in de ESC richtlijnen 2009 is beschreven, kan ook een hoog 
aantal diagnostische onderzoeken terugdringen (Edvardsson et al., 2011).  
Hoog-risico patiënten die in aanmerking komen voor directe opname en intense evaluatie vormen 
een uitzondering op bovenstaande. Dit betreft bijvoorbeeld patiënten met een indicatie voor een 
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ICD; hierbij is een ILR-implantatie niet zinvol. Andere uitzonderingen vormen patiënten na een 
myocardinfarct met NSVT’s en patiënten met klinische of elektrocardiografische kenmerken die 
suggestief zijn voor een intermitterende bradycardie. In deze beide situaties moet een ILR pas 
geïmplanteerd worden na negatieve evaluatie (Brignole et al., 2009).  
 
 

Met welke randvoorwaarden? 
In de literatuur kwamen verschillende randvoorwaarden naar voren die een rol spelen bij het stellen 
van de indicatie voor een ILR-implantatie bij syncope.  
 
Leeftijd 
Een belangrijke randvoorwaarde is de leeftijd ≥65 jaar (Cheung & Krahn, 2016). Brignole et al. (2005) 
beschreven dat bij patiënten van 65 jaar of ouder de herhaling van syncope 2.7 keer zo vaak 
voorkwam en zij 3.1 keer zo vaak een aritmie tijdens syncope hadden dan patiënten <65 jaar. 
Patiënten ≥65jaar werden vaker opgenomen in het ziekenhuis vanwege syncope dan patiënten onder 
deze leeftijd en het stellen van een diagnose met behulp van ILR lukte vaker bij deze patiënten 
(Edvardsson et al., 2014). Een logische verklaring hiervoor kan zijn dat aritmieën op oudere leeftijd 
vaker voorkomen (Moya et al., 2009).  
 

Kosten 
Kostenefficiëntie in de gezondheidszorg is een belangrijk en actueel onderwerp. Er is door Roebuck 
et al. (2015) onderzocht dat ILR’s bij syncope kostenefficiënt zijn in vergelijking met alternatieve 
onderzoeksmethoden. Een ILR is op zich kostbaarder dan non-invasieve ECG-monitoring, maar kan 
ervoor zorgen dat er minder andere diagnostische onderzoeken uitgevoerd hoeven te worden. Als 
een ILR pas geïmplanteerd wordt na negatieve evaluatie worden extra kosten gemaakt, maar wordt 
hiermee wel het diagnostisch bereik vergroot (Cheung & Krahn, 2016).  
 
Aanwezigheid structurele hartziekte 
De aanwezigheid van een structurele hartziekte vergrootte de kans op het registreren van een 
aritmie (Brignole et al., 2009).  
 
Geslacht 
Vrouwen hadden vaker een ernstiger trauma bij syncope dan mannen, onafhankelijk van de leeftijd. 
Een opname in het ziekenhuis vanwege syncope kwam desondanks even vaak voor bij mannen als bij 
vrouwen (Edvardsson et al., 2014). Bij mannen werden echter vaker cardiale oorzaken voor syncope 
gevonden (Shen et al., 2017).  
 
Tijd tot diagnose 
Uit een recente systematische review en meta-analyse (Solbiati et al., 2017) is gebleken dat de 
mediaan van tijd tot diagnose 134 dagen was bij een range van 30 tot 600 dagen.  
 
  



18 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

3.2 Beantwoording deelvraag 2  
‘Welke non-invasieve onderzoeken moeten wanneer verricht worden voordat wordt besloten om een 
ILR te implanteren bij syncope?’ 
 
Wanneer een patiënt met syncope in het ziekenhuis komt start een diagnostisch traject. Hiervoor zijn 
door Moya et al. (2009) in de Europese richtlijnen twee stappen beschreven met bijkomende non-
invasieve onderzoeken.  

Stap 1: Initiële evaluatie 

Met deze stap worden gegevens verzameld waarmee zo mogelijk een diagnose kan worden gesteld. 
De gegevens die hierbij verzameld worden zijn: 
1. Voorgeschiedenis  

Door middel van anamnese verkregen; verzamelen van relevante informatie zoals eerdere 
episodes, de frequentie hiervan en omstandigheden hierbij.  

2. Lichamelijk onderzoek 
Uitvoeren van een orthostatische bloeddrukmeting en het maken van een ECG. 

3. Aanvullende onderzoeken: 
- Sinus carotismassage  

Is geïndiceerd bij leeftijd ≥40 jaar. 
- Echocardiogram 

Als patiënt bekend is met hartziekte of als hier aanwijzingen voor zijn. 
- ECG-monitoring 

Bij verdenking van syncope op basis van aritmieën. 
- Orthostatische oefeningen 

Actief staan of tilt test bij vermoeden op orthostatische hypotensie.   
Neurologische evaluatie of bloedonderzoek zijn niet direct geïndiceerd bij syncope. Hetzelfde geldt 
voor EFO en ATP stresstesten. Een CAG kan uitgevoerd worden bij het vermoeden dat aritmieën op 
basis van ischaemie of infarcering aanwezig zijn.  

Stap 2: Risico-stratificatie 

Deze stap volgt als de oorzaak van syncope onduidelijk blijft na de initiële evaluatie. Er wordt 
gekeken naar korte termijn hoog-risico factoren die directe ziekenhuisopname of intensieve 
evaluatie behoeven. In onderstaande tabel 5 staan deze factoren weergegeven: 
 

Ernstige structurele hartziekten of  
coronaire aandoeningen: 

- Hartfalen 
- Lage LVEF 
- Doorgemaakt myocardinfarct 

Klinische kenmerken suggestief voor 
syncope o.b.v. aritmieën: 

- Syncope tijdens inspanning of in rust 
- Palpitaties tijdens syncope 
- SCD in familieanamnese 

ECG kenmerken suggestief voor  
syncope o.b.v. aritmieën: 

- NSVT (≤30 sec.) 
- Bifasciculair blok/intraventriculaire geleidingsvertraging met een 

QRS-duur ≥120ms 
- Sinusbradycardie ≤50bpm/sinusatriaal blok in afwezigheid van 

negatief chronotrope medicatie of lichamelijke training 
- Pre-excitatie QRS-complex 
- Verlengd/verkort QT-interval 
- Brugada patroon  
- Negatieve T-toppen in rechtsprecordiale afleidingen, epsilon golven 

en ventriculaire napotentialen suggestief voor ARVC 

Belangrijke co-morbiditeit: - Ernstige anemie 
- Elektrolytenstoornissen 

Tabel 5: korte termijn hoog-risico factoren bij syncope 
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Deze risicofactoren werden ook aangehaald in de Amerikaanse syncope-richtlijn (Shen et al., 2017). 
Bij aanwezigheid van deze factoren is ECG-monitoring geïndiceerd, waarvoor verschillende opties 
bestaan. Bij een hoog risico op levensbedreigende aritmieën is gehospitaliseerde monitoring 
aangewezen. Deze vorm van monitoring heeft echter een lage diagnostische waarde voor syncope. 
Externe looprecorders (ELR) tot 1 maand geven wisselende resultaten en hebben een hoge 
patiëntbelasting waardoor deze niet voor iedere patiënt geschikt zijn. Meer recente 
onderzoeksresultaten (Locati et al., 2016) suggereren dat een ELR tot 4 weken toch een geschikt 
eerstelijns diagnostisch middel kan vormen. Brignole et al. (2009) noemen hiernaast wel dat een ELR 
alleen gebruikt moet worden bij gemotiveerde patiënten. Een holterregistratie van 1-7 dagen is 
alleen geïndiceerd bij frequente symptomen en een event recorder heeft geen toegevoegde waarde 
bij de evaluatie van syncope. De laatste genoemde optie is een ILR die geïmplanteerd kan worden als 
de waarschijnlijkheid bestaat dat de syncope zich binnen 3 jaar (levensduur batterij) herhaalt.  
 
Wat verder belangrijk is om mee te nemen in de risico-stratificatie is dat de volgende factoren een 
minimale of geen voorspellende waarde hadden op de waarschijnlijkheid van herhaling van syncope: 
leeftijd, geslacht, tilt-test respons, ernst van de presentatie en de aanwezigheid/afwezigheid van 
structurele hartziekten. De Amerikaanse richtlijn geeft als aanvulling dat het in deze fase nuttig 
(klasse IIa indicaties) kan zijn om EFO, stress testing, gericht laboratoriumonderzoek of 
echocardiografie uit te voeren als de initiële evaluatie aanwijzingen gaf voor cardiovasculaire 
abnormaliteit (Shen et al., 2017).  
Op basis van de vergaarde informatie is onderstaand stroomschema voor het diagnostische traject bij 
syncope opgesteld: 
 
 

 
Afbeelding 3: Stroomschema van het diagnostische traject bij syncope 
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Tot slot werd in meerdere artikelen geadviseerd om speciale ‘syncope units’ in ziekenhuizen in te 
richten om de diagnostiek voor syncopepatiënten te bespoedigen. De patiënt wordt hierbij gezien 
door een gespecialiseerd team van artsen. Het kan ook nuttig zijn om gebruik te maken van 
interactieve beslissingssoftware die helpt bij het uitvoeren van de risico-stratificatie (Kulakowski, 
2013; Brignole & Hamdan, 2012).  
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4. Empirie 
 
 
Het hoofdstuk empirie is onderverdeeld in een beschrijving van de demografie van de 
onderzoeksgroep en in de beantwoording van deelvragen 3 en 4.  
Voor alle onderzoeksresultaten is bij de statische analyses het gebruikelijke significantieniveau van 
.05 aangehouden. In bijlage 5 is de SPSS output van de statistische analyses opgenomen.  
 

 
4.1 Demografie onderzoeksgroep 

 
Tijdens de dataverzameling zijn 7 van de 141 patiënten geëxcludeerd. De redenen hiervoor waren 
dat de indicatie voor de ILR-implantatie verkeerd was ingevuld of de informatie uit de dossiers niet 
volledig was (bijv. bij een patiënt waarvan de behandeling uit een ander ziekenhuis was 
overgenomen). Hierna bleven 134 patiënten over voor de dataverzameling en analyse. Dit waren 78 
mannen (58,2%) en 56 vrouwen (41,8%), waarvan de gemiddelde leeftijd 72 jaar was (SD: 14.3, 
range: 22-97). Bij 38 van deze patiënten (28,4%) zijn aritmieën vastgesteld met behulp van de ILR 
hetgeen resulteerde in een  pacemakerimplantatie (32 keer) of medicatieaanpassing (6 keer). In 
figuur 1 is het aandeel van de verschillende soorten geïmplanteerde ILR’s zichtbaar gemaakt: 
 
 

 
Figuur 1: aandeel van type geïmplanteerde ILR’s 
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4.2 Beantwoording deelvraag 3  
‘Welke werkwijze is van 01-01-2013 t/m 31-12-2016 door de cardiologen in het Diakonessenhuis 
aangehouden voordat werd besloten om een ILR te implanteren bij de indicatie syncope?’ 
 
Om deze deelvraag te beantwoorden is de data in SPSS op meerdere manieren geanalyseerd. Er is 
gekeken naar data van de onderzoeksgroep als geheel en data opgesplitst op basis van geslacht en 
behandelend cardioloog. De gehanteerde werkwijze is steeds beschreven aan de hand van het 
beloop in de tijd en de verrichte onderzoeken. Ook zijn invloeden van leeftijd in kaart gebracht.  
 
 

Werkwijze voor de gehele onderzoeksgroep 
 
Beloop in de tijd 
Het beloop in de tijd is gebaseerd op de meetpunten in de tijd zoals beschreven in hoofdstuk 2.2: 
Technisch ontwerp. In tabel 6 zijn deze variabelen voor de gehele populatie weergegeven: 
 

 Gemiddeld aantal 
dagen 

Range in 
aantal dagen 

Verschil in dagen tussen aanvang en aanvraag 120 0-1420 
 

Verschil in dagen tussen aanvraag en implantatie 17 0-120 
 

Verschil in dagen tussen implantatie en diagnose 
(bij 38 patiënten van toepassing) 

215 4-840 

Verschil in dagen tussen aanvang en diagnose  
(bij 38 patiënten van toepassing) 

329 9-1190 

Tabel 6: Overzicht van gemiddeld aantal dagen en de range van de meetpunten in de tijd 

 
Wat hieraan vooral opvalt is het grote verschil tussen het minimale en maximale aantal dagen tussen 
de meetpunten. 
 
Verrichte onderzoeken 
Het totale aantal onderzoeken dat per patiënt werd verricht tussen de aanvangsdatum en de datum 
dat de ILR-implantatie werd aangevraagd liep uiteen van 0 tot 37 onderzoeken met een gemiddelde 
van 6,4 onderzoeken (SD: 6,7). In tabel 7 (zie volgende pagina) staan verschillende gegevens per 
onderzoek weergegeven, namelijk: 

- Hoeveel keer een onderzoek gemiddeld is uitgevoerd per patiënt. 
- Wat de range is in het aantal uitgevoerde onderzoeken per patiënt. 
- Het aantal patiënten dat een bepaald onderzoek heeft gehad. 
- Het percentage van de patiënten dat een onderzoek niet heeft gehad.   

Deze gegevens geven een beeld over de verdeling van de uitgevoerde onderzoeken over de 
onderzoekspopulatie. Gekeken naar de tabel vallen verder de volgende punten op: 
- Bij bijna alle patiënten is minimaal één ECG gemaakt; bij 9% van de patiënten is dit niet gedaan. 

Er is een grote spreiding in het aantal gemaakte ECG’s per patiënt zichtbaar. 
- Carotismassage bleek bij geen van de patiënten uitgevoerd of in de decursus geregistreerd te 

zijn. 
- In totaal is een orthostasemeting slechts 10 keer geregistreerd. Dit kwam alleen voor tijdens 

CCU opnames (geregistreerd in de klinische decursus).  
- Bij 4 patiënten zijn helemaal geen onderzoeken uitgevoerd. 
- Het aantal laboratoriumonderzoeken laat een grote spreiding zien. 
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Soort onderzoek Gemiddeld 
aantal 
onderzoeken 
per patiënt 

Range in 
aantal 
onderzoeken 
per patiënt 

Aantal 
patiënten dat 
onderzoek(en) 
heeft gehad 

% patiënten 
dat onderzoek 
niet heeft 
gehad 

Laboratoriumonderzoek 1.0 0-17 54 59,7 

Carotismassage 0.0 - 0 100,0 

Orthostatische oefeningen 0.1 0-1 10 92,5 

ECG 3.5 0-27 122 9,0 

Echocardiografie 0.6 0-3 73 45,5 

24/48-uurs holter 0.5 0-4 53 60,4 

Event recorder 0.1 0-2 11 91,8 

24-uurs bloeddrukmeting 0.1 0-2 12 91,0 

Tilt-test 0.1 0-1 18 86,6 

Ergometrie 0.3 0-2 42 68,7 

Nucleaire inspanningstest 0.1 0-1 11 91,8 

CAG 0.0 0-1 5 96,3 

MRI/CT-scan 0.0 0-1 1 99,3 

Totaal aantal onderzoeken 6.4 0-37 130 3,0 

Tabel 7: Overzicht van verschillende uitgevoerde onderzoeken per patiënt 
 
 

Verschillen in behandeling van mannen en vrouwen 
 
Beloop in de tijd 
Om te kunnen beoordelen of er voor de meetpunten in de tijd verschillen waren tussen mannen en 
vrouwen zijn er Mann-Whitney U tests uitgevoerd. Hierbij zijn geen significante verschillen 
gevonden. In tabel 8 is een overzicht van de betreffende statistieken te zien.   
 

 Gemiddeld aantal 
dagen 

SD U p 

Man Vrouw Man Vrouw 

Verschil in dagen tussen  
aanvang en aanvraag 

104,7 141,4 183,3 274,9 2143,0 .853 

Verschil in dagen tussen  
aanvraag en implantatie 

17,3 17,5 18,2 16,8 2166,5 .937 

Verschil in dagen tussen  
implantatie en diagnose 

198,9 251,8 242,8 271,1 140 .615 

Verschil in dagen tussen  
aanvang en diagnose 

328,7 329,9 323,3 390,0 139 .593 

   Tabel 8: Statistieken van de meetpunten in de tijd per geslacht 

 
Verrichte onderzoeken 
In figuur 2 (zie volgende pagina) is het totale aantal onderzoeken per patiënt weergegeven waarbij 
de onderzoeksgroep is opgesplitst op basis van geslacht. Op de horizontale as staat het aantal 
patiënten en op de verticale as het aantal uitgevoerde onderzoeken. Het figuur laat een redelijk 
overeenkomstige spreiding zien van het totale aantal verrichte onderzoeken bij mannen (linkerhelft 
van het figuur) en vrouwen (rechterhelft).  
Met een Mann-Whitney U test is gekeken of er verschillen waren tussen de geslachten voor het 
(totaal) aantal verrichte onderzoeken per patiënt. Hierbij bleek alleen het aantal echocardiografische 
onderzoeken te verschillen. Bij mannen werden namelijk minder echo’s gemaakt dan bij vrouwen  
(U= 1731.5, z= -2.294, p= .022).  



24 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

 

 
  Figuur 2: Totaal aantal verrichte onderzoeken per patiënt onderverdeeld per geslacht 

 

 

Verschillen in werkwijze tussen de cardiologen 
 
In figuur 3 is zichtbaar dat drie cardiologen geen behandelend arts waren op het moment van het 
aanvragen van de ILR-implantatie en een aantal andere cardiologen van slechts een beperkt aantal 
patiënten. Voor het analyseren van de werkwijze is er om toevalsbevindingen te kunnen beperken 
voor gekozen om naar de cardiologen te kijken die behandelend cardioloog van ≥10 patiënten waren. 
Met deze verdeling bleven 104 patiënten over, waarvan 60 mannen (57,7%) en 44 vrouwen (42,3%). 
Bij 26 (25%) van deze patiënten was met behulp van de ILR een diagnose gesteld. 
 

 
Figuur 3: aantal patiënten per cardioloog 
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Beloop in de tijd 

Gekeken naar figuur 4 leken er voor alle meetpunten in de tijd (grote) verschillen te bestaan tussen 
de cardiologen.  

 

 
Figuur 4: het verschil tussen de meetpunten in het gemiddeld aantal dagen per cardioloog met ≥10 
patiënten 
 
Met een Kruskall-Wallis test is gekeken of het vermoeden over de aanwezige verschillen klopte. 
Verrassend was dat alleen het verschil in dagen tussen aanvraag en implantatie significant was  
(H(5) = 17.283, p = .004).  
 
Verrichte onderzoeken & gestelde diagnoses 
Zoals in tabel 9 zichtbaar is, is de range van het gemiddeld aantal onderzoeken per cardioloog   
4,9-9,6 onderzoeken. Deze gemiddelden zitten niet ver af van het gemiddelde aantal onderzoeken 
voor de gehele onderzoekspopulatie.  
 

Behandelend 
cardioloog op 
moment ILR-
implantatie 

Gemiddeld 
aantal 

onderzoeken 

Standaarddeviatie 
aantal 

onderzoeken 

Diagnose gesteld met ILR 

Ja Nee % Ja 

Cardioloog A 8,5 10,4 3 12 20,0 

Cardioloog B 5,7 7,1 7 17 29,2 

Cardioloog C 5,9 7,3 6 11 35,3 

Cardioloog D 7,2 6,0 3 16 15,8 

Cardioloog E 9,6 8,2 1 16 5,9 

Cardioloog M 4,9 2,2 6 6 50,0 

Tabel 9: Gemiddelde en SD van het totale aantal onderzoeken en het aantal en percentage van 
gestelde diagnoses per cardioloog met ≥10 patiënten   
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Ook is gekeken naar verschillen in percentages van gestelde diagnoses tussen de cardiologen. Van de 
cardiologen met ≥10 patiënten was bij 26 patiënten (25%) een diagnose gesteld. Dit is iets minder 
dan het percentage gestelde diagnoses bij de gehele onderzoekspopulatie. Tabel 9 laat een overzicht 
van deze cijfers zien. Wat hieruit duidelijk wordt is dat de range van het percentage gestelde 
diagnoses uiteen loopt van 5,9-50%. Er viel op dat cardiologen met een laag gemiddeld aantal 
onderzoeken een hoog percentage gestelde diagnoses laten zien. 
 
Om te bekijken of voor specifieke onderzoeken verschillen bestonden tussen de cardiologen is per 
onderzoek gekeken naar de som van het aantal verrichte onderzoeken en naar het gemiddelde 
aantal verrichte onderzoeken per cardioloog. Deze cijfers staan in onderstaande tabel 10 
weergegeven. Cardioloog M laat een lagere som van laboratoriumonderzoeken en ECG’s zien ten 
opzichte van de andere cardiologen (zie dikgedrukte cijfers). Verder zijn er geen opvallendheden. 
 

 Cardioloog 
A 

Cardioloog 
B 

Cardioloog 
C 

Cardioloog 
D 

Cardioloog 
E 

Cardioloog  
M 

Som Gem. Som Gem. Som Gem. Som Gem. Som Gem. Som Gem. 

Laboratorium-
onderzoek 
 

16 1,1 15 0,6 9 0,5 17 0,9 45 2,7 5 0,4 

Carotismassage 
 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Orthostatische 
oefeningen 

1 0,1 1 0,04 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,2 

ECG 
 

86 5,7 71 3,0 66 3,9 75 4,0 77 4,5 33 2,8 

Echocardiografie 
 

11 0,7 13 0,5 9 0,5 10 0,5 15 0,9 8 0,7 

24/48-uurs holter 
 

5 0,3 17 0,7 7 0,4 12 0,6 9 0,5 3 0,3 

Event recorder 
 

0 0,0 2 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,1 2 0,2 

24-uurs 
bloeddrukmeting 

0 0,0 3 0,1 1 0,1 6 0,3 2 0,1 0 0,0 

Tilt-test 
 

2 0,1 2 0,1 1 0,1 4 0,2 5 0,3 0 0,0 

Ergometrie 
 

6 0,4 9 0,4 5 0,3 6 0,3 6 0,4 2 0,2 

Nucleaire 
inspanningstest 

0 0,0 3 0,1 0 0,0 2 0,1 0 0,0 4 0,3 

CAG 
 

0 0,0 1 0,04 0 0,0 3 0,2 1 0,1 0 0,0 

MRI/CT-scan 
 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tabel 10: Overzicht van de som en het gemiddelde (gem.) aantal uitgevoerde onderzoeken per 
cardioloog met ≥10 patiënten   
 
In het Diakonessenhuis werken algemeen cardiologen waarvan een aantal gespecialiseerd zijn op 
basis van EHRA-certificering (maar die niet allemaal device-implantaties uitvoeren), het Europees 
echocardiografie examen en/of het uitvoeren van diagnostische CAG’s op de HCK. Een aantal 
cardiologen is echter ook niet gespecialiseerd. Hierdoor was het niet mogelijk om een verdeling te 
maken naar specialisatie van de artsen om de verschillen in werkwijze mee in kaart te brengen. 
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Invloeden van leeftijd 
 
Met correlatietesten is gekeken naar de aanwezigheid van verbanden tussen de leeftijd van de 
patiënt en de meetpunten in dagen en tussen leeftijd en het (totale) aantal verrichte onderzoeken. 
Dit om te bekijken of het hebben van een hogere/lagere leeftijd van patiënten van invloed was op de 
werkwijze van de cardiologen. Er zijn een aantal significante correlaties geconstateerd, namelijk: 
 

- Positieve correlaties: het hebben van een hogere leeftijd laat een hoger aantal zien van: 
1. het aantal verrichte 24/48-uurs holteronderzoeken (r= .186, p= .032). 
2. het verschil in dagen tussen aanvang en aanvraag (r= .197, p= .022). 
 

- Negatieve correlaties: het hebben van een hogere leeftijd laat een lager aantal zien van: 
1. het aantal verrichte tilt-testen (r= -.208 , p= .016).  
2. het aantal verrichte ergometrieonderzoeken (r= -.198, p= .022). 
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4.3 Beantwoording deelvraag 4  
‘Zijn er randvoorwaarden voor ILR-implantatie bij syncope te onderscheiden in de patiëntgegevens 
gedurende de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2016 en zijn er overeenkomsten met de in de literatuur 
genoemde randvoorwaarden?’ 
 
Ter beantwoording van deze deelvraag is gekeken of er op basis van de verzamelde variabelen 
(nieuwe) randvoorwaarden geformuleerd konden worden. Ook zijn de randvoorwaarden uit de 
literatuur vergeleken met de bevindingen uit deze studie. 
 
 

Gevonden (nieuwe) randvoorwaarden: 
 

In het dossieronderzoek zijn een aantal variabelen meegenomen die in de bestudeerde literatuur 
niet werden genoemd. Er is gekeken of op basis van deze variabelen nieuwe randvoorwaarden voor 
ILR-implantatie opgesteld konden worden.  
 
Zo is gekeken of het type ILR van invloed was op het vinden van een diagnose en op de tijdsduur tot 
het stellen van een diagnose. Dit in verband met de verschillen in grootte, programmeerbaarheid en 
weergave van diagnostiek van de devices (zie hoofdstuk 2.2 technisch ontwerp). In tabel 11 staan de 
aantallen geïmplanteerde ILR’s per type weergegeven met hierbij het aantal en percentage wel/niet 
gestelde diagnoses. Er is met Chi-kwadraat tests vastgesteld dat er voor zowel het aantal diagnoses 
(χ2(3, N=134) = 2.231, p =.526) als voor de tijdsduur tot het stellen van een diagnose (χ2(3, N=134) = 
4.073, p =.254) geen significante verschillen aanwezig waren tussen de verschillende type ILR’s.  
 

 Medtronic 
LNQ11 

Medtronic 
9529XT 

Biotronik 
Biomonitor 

St. Jude 
Medical 
DM2102 

Geïmplanteerd aantal (N) 81 36 3 14 
 

Diagnose gesteld (N) 
 

% diagnose gesteld 
 

Gemiddelde tijdsduur tot diagnose in 
aantal dagen  

22 
 

27,2 
 

196,5 
 

10 
 

27,8 
 

217,2 

2 
 

66,7 
 

542,0 

4 
 

28,6 
 

153,8 
 

Geen diagnose gesteld (N) 
 

% geen diagnose gesteld  

59 
 

72,8 

26 
 

72,2 

1 
 

33,3 

10 
 

71,4 

Tabel 11: Overzicht per type geïmplanteerd aantal ILR’s en wel/niet gestelde diagnoses 
 

Het leek interessant om te kijken of er invloed was van voor de implantatie verrichte onderzoeken op 
het vinden van een diagnose met een ILR. Om dit te kunnen doen is in tabel 12 (zie volgende pagina) 
per soort onderzoek in kaart gebracht hoeveel diagnoses er zijn gesteld bij patiënten die dit 
onderzoek wel/niet hebben gehad.  
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 Patiënten die onderzoek gehad 
hebben 

Patiënten die onderzoek niet 
gehad hebben 

Aantal 
(N) 

Aantal 
diagnoses 

% 
diagnoses 

Aantal 
(N) 

Aantal 
diagnoses 

% 
diagnoses 

Laboratoriumonderzoek 54 
 

16 29,6 80 22 27,5 

Carotismassage 0 
 

0 0 134 38 28,4 

Orthostatische 
oefeningen 

10 3 30 124 35 28,2 

ECG 122 
 

35 28,7 12 3 25 

Echocardiografie 73 
 

21 28,8 61 17 27,9 

24/48-uurs holter 53 11 20,8 81 27 33,3 

Event recorder 11 
 

3 27,3 123 35 28,5 

24-uurs 
bloeddrukmeting 

12 2 16,7 122 36 29,5 

Tilt-test 18 
 

5 27,8 116 33 28,4 

Ergometrie 42 
 

15 35,7 92 23 25 

Nucleaire 
inspanningstest 

11 3 27,3 123 35 28,5 

CAG 5 
 

2 40 129 36 27,9 

MRI/CT-scan 1 
 

1 100 133 37 27,8 

Tabel 12: het aantal en percentage gestelde diagnoses per onderzoek dat patiënten wel of niet 
hebben gehad.  
 
Uit de resultaten van Chi-kwadraat tests bleek geen van deze onderzoeken van invloed te zijn op het 
stellen van een diagnose. In bijlage 5 staan deze resultaten weergegeven.  
 
 

Vergelijking met de literatuur: 
 
In de bevindingen van het literatuuronderzoek zijn een aantal randvoorwaarden voor ILR-implantatie 
genoemd. Met de verzamelde variabelen was het mogelijk om deze randvoorwaarden te vergelijken 
met resultaten uit de SPSS-analyse.  

 
Leeftijd ≥65 jaar 
In de literatuur werd beschreven dat bij een leeftijd ≥65 jaar vaker een diagnose gesteld was met een 
ILR. Er is gekeken of dat binnen deze studie ook het geval was. Bij 7 patiënten (22,6%) met een 
leeftijd tot 65 jaar is een diagnose gesteld en bij 31 patiënten (30,1%) met een leeftijd vanaf 65 jaar is 
een diagnose gesteld. Bij het uitvoeren van een Chi-kwadraat test bleek er geen significant verschil te 
bestaan tussen deze groepen (χ2(1, N=134) = .663, p =.416). 
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>40 jaar carotismassage uitvoeren 
In de literatuur werd genoemd dat bij de initiële evaluatie van syncope een carotismassage 
geïndiceerd was voor patiënten met een leeftijd vanaf 40 jaar. Dit onderzoek is in de 
patiëntendossiers geen enkele keer geregistreerd dus dit komt niet overeen met het advies uit de 
literatuur.  
 
Mannen vaker cardiale oorzaak van syncope en geslacht t.o.v. vrouwen 
Er is beschreven dat bij mannen vaker een cardiale oorzaak van syncope werd gevonden dan bij 
vrouwen. In tabel 13 is het aantal wel/niet gestelde diagnoses per geslacht te zien. Op basis van deze 
cijfers is berekend dat bij 33,3% van de mannen en bij 21,4% van de vrouwen een diagnose is gesteld. 
Met een Chi-kwadraat test is vervolgens vastgesteld dat dit geen significant verschil is (χ2(1, N=134) = 
2.274, p =.132). 
    

 Geslacht Totaal 
Man Vrouw 

Diagnose gesteld 26 12 38 

Geen diagnose gesteld 52 44 96 

Totaal 78 56 134 

 Tabel 13: Aantal wel/niet gestelde diagnoses per geslacht 
 

Tijd tot diagnose 
Gemiddeld duurde het 216 dagen van implantatie tot een diagnosestelling. De mediaan was 144 
dagen en de range 4-840 dagen. Deze cijfers komen redelijk overeen met die in de literatuur 
gebaseerd op een meta-analyse, namelijk een mediaan van 134 dagen (bij gemiddelden per studie 
van 30-600 dagen). 
 
Diagnose binnen 4 weken 
Uit het literatuuronderzoek bleek dat als de verwachting bestond dat de klachten zich binnen 4 
weken zouden herhalen een ELR was geïndiceerd. Met een ILR is bij 13 patiënten binnen 4 weken (28 
dagen) een diagnose gesteld. Dit suggereert dat bij deze patiënt een ELR tot 4 weken afdoende 
informatie had kunnen opleveren.  
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5. Discussie, conclusie en aanbevelingen 
 
 
In dit hoofdstuk worden de gevonden resultaten in perspectief geplaatst, conclusies getrokken uit de 
resultaten en tot slot zullen aanbevelingen gedaan worden ter verbetering van de situatie in het 
Diakonessenhuis.  
 
 

5.1 Discussie 
 
In de discussie komen de validiteit van het uitgevoerde onderzoek en de interpretatie van de 
resultaten aan bod. Verder worden de beperkingen van het onderzoek besproken en aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek.  

 
Validiteit & interpretatie resultaten 
 
Validiteit 
Het onderzoek lijkt goed herhaalbaar te zijn, omdat zoektermen voor de literatuur, bronnen en 
definities voor de meetpunten en variabelen beschikbaar zijn. Dit zorgt voor een duidelijke 
afbakening.  
Bij de SPSS-analyse is niet gecorrigeerd voor extremen, omdat het dossieronderzoek is uitgevoerd 
om een praktijksituatie te analyseren. Voor een representatieve analyse is het van belang dat data 
wordt bekeken van álle betrokken patiënten. Om dit te kunnen doen zijn non-parametrische testen 
gebruikt waarbij niet wordt uitgegaan van gemiddelden, maar van het op volgorde plaatsen van de 
ingevoerde waarden.  
Dit onderzoek heeft als einddoel om een uniforme en onderbouwde werkwijze te formuleren. Om dit 
te doen was het van belang om recente data op te nemen in de dataverzameling, anders zouden 
resultaten bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op de gehanteerde werkwijze bij oudere richtlijnen. 
Het includeren van de patiënten in de tijdsperiode van 2013 t/m 2016 lijkt daarom geschikt. 
Enige vertekening van de resultaten is mogelijk door de keuzes die gemaakt zijn voor de afbakening 
bij de dataverzameling. Deze worden toegelicht in Bijlage 1: Reflectie.  
 
Interpretatie resultaten 
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat recente richtlijnen beschikbaar zijn met daarnaast veel 
onderzoeken naar de behandeling van syncope. In deze literatuur is beschreven dat bij mannen vaker 
een cardiale oorzaak van syncope wordt gevonden dan bij vrouwen (Shen et al., 2017) en dat bij een 
leeftijd van ≥65 jaar vaker een diagnose gesteld wordt met een ILR (Edvardsson et al., 2014). Met het 
dossieronderzoek worden deze resultaten niet bevestigd. Mogelijk was de onderzoeksgroep te klein 
om overeenstemmende resultaten op te leveren. 
Gekeken naar het stroomschema in afbeelding 3 (zie hoofdstuk 3.2), gebaseerd op de bestudeerde 
literatuur, is zichtbaar dat er voor de initiële evaluatie van syncopeklachten 4-6 onderzoeken 
(afhankelijk van situatie) zijn geïndiceerd en bij waargenomen cardiovasculaire abnormaliteit 
aanvullend nog maximaal 4 onderzoeken (Moya et al., 2009). In het retrospectief dossieronderzoek 
kwam een range van 0-37 onderzoeken naar voren, wat in dit kader opvallend is. Wat ook opvalt is 
dat er geen carotis massage en slechts 10 keer een orthostasemeting zijn geregistreerd, terwijl dit 
wel in de richtlijn wordt geadviseerd (Moya et al., 2009). Onderrapportage kan hier een rol hebben 
gespeeld. Verder is bij 11 patiënten een event recorder gebruikt, terwijl in de literatuur wordt 
genoemd dat dit geen toegevoegde waarde heeft bij de evaluatie van syncope (Moya et al., 2009). Er 
waren 4 patiënten die helemaal geen onderzoeken in het Diakonessenhuis hebben ondergaan voor 
zij hun ILR geïmplanteerd kregen. Een eventuele verklaring hiervoor is dat dit patiënten waren die 
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vanuit externe centra zijn doorverwezen naar het Diakonessenhuis voor de ILR-implantatie en 
verdere behandeling.  
Uit het dossieronderzoek blijkt dat bij mannen minder echo’s werden gemaakt dan bij vrouwen. Hier 
is geen voor de hand liggende verklaring voor te geven, maar wat zou kunnen is dat de onderzochte 
vrouwen meer co-morbiditeit of reeds bekende hartziekten hadden. Deze factoren zijn niet 
meegenomen in de dataverzameling en deze verklaring blijft hierdoor een vermoeden.   
 
De correlatietesten voor leeftijd lieten opmerkelijke resultaten zien. Bij een hogere leeftijd werd een 
hoger aantal 24/48-uurs holteronderzoeken verricht en was het verschil in dagen tussen aanvang van 
de syncope en de aanvraag voor de ILR-implantatie hoger. Dit suggereert een langer/intensiever 
voortraject voordat werd besloten om een ILR-implantatie uit te voeren. Dit terwijl volgens de 
literatuur op hogere leeftijd juist vaker aritmieën gevonden worden als oorzaak voor syncope 
(Brignole et al., 2005). Gekeken naar kostenefficiëntie lijkt dit ook minder gunstig, omdat een ILR 
kostenefficiënt is mits deze tijdig wordt geïmplanteerd (Cheung & Krahn, 2016). Het drukken van de 
zorgkosten is een actueel maatschappelijk onderwerp dat ook bij het indicatiestellen van een ILR-
implantatie aandacht vraagt. Verder bleek op hogere leeftijd het aantal verrichte tilt-testen en 
ergometrieonderzoeken lager te zijn. Een verklaring hiervoor is dat beide onderzoeken op hoge 
leeftijd minder goed uitvoerbaar zijn door de fysieke belasting, namelijk lang moeten staan en 
inspanning leveren.  
 
Voor het analyseren van verschillen in werkwijze tussen cardiologen is om toevalsbevindingen te 
beperken alleen naar de cardiologen met ≥10 patiënten gekeken. Dit heeft echter ook een kleinere 
onderzoeksgroep tot gevolg gehad en wordt hiermee de kans op het vinden van significante 
verschillen verkleind. Het desondanks aangetoonde verschil in dagen tussen aanvraag en implantatie 
tussen de cardiologen zegt vooral iets over de planning van de implantaties op de HCK en niet over 
de werkwijze van de cardiologen. Wat nog onduidelijk blijft is de oorzaak van de constatering dat de 
cardiologen met een laag gemiddeld aantal onderzoeken een hoog percentage gestelde diagnoses 
laten zien.  
 
Het met een ILR uitsluiten van hartritmeproblematiek kan ook als diagnose beschouwd worden, 
maar is binnen dit onderzoek iets als diagnose bestempeld als er een (aanpassing in de) behandeling 
nodig was. Toch kan het voor cardiologen waardevol zijn als met een ILR geen afwijkingen 
geconstateerd worden om syncope op basis van aritmieën uit te sluiten. Dit is echter op zichzelf geen 
harde indicatie voor een ILR-implantatie (Roebuck et al., 2015). 
 
Met betrekking tot beloop in de tijd is een grote range in tijd tussen aanvang van de syncope en 
aanvraag van de ILR-implantatie waargenomen. Dit zou kunnen komen doordat het inschatten van 
de herhalingsfrequentie van de symptomen voor zowel patiënten als cardiologen lastig kan zijn en 
hierdoor in eerste instantie gekozen wordt voor non-invasieve onderzoekstechnieken. Toch is dit niet 
wat in de literatuur geadviseerd wordt, want daarin geldt het advies om in de beginfase van de 
evaluatie van syncopeklachten een ILR te implanteren (Brignole et al., 2009).  
Ook interessant is dat bij 13 patiënten bleek dat een ELR tot 4 weken afdoende informatie had 
kunnen opleveren, aangezien binnen deze periode met de ILR een diagnose is gesteld.  
Verder kwam de in het dossieronderzoek gemeten tijdsduur tussen ILR-implantatie en het stellen van 
een diagnose overeen met literatuur (Solbiati et al., 2017). 
 
Tot slot zijn er op basis van de resultaten uit het dossieronderzoek geen (nieuwe) randvoorwaarden 
opgesteld. De voor de implantatie verrichte onderzoeken hebben geen invloed op het vinden van 
een diagnose met een ILR. Belangrijk is dat hierbij geen rekening is gehouden met het aantal 
verrichte onderzoeken, maar puur is gekeken of een bepaald onderzoek wel of niet is verricht.    
Ook bleek er geen invloed te zijn van het type ILR op de tijdsduur tot diagnose of het wel/niet stellen 
van een diagnose. Dit kan een bevinding zijn die ook voor andere centra interessant is.  



33 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

Beperkingen van het onderzoek & aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
Door met de SPSS-analyse alleen te kijken naar de werkwijze van cardiologen met ≥10 patiënten is 
geprobeerd om toevalsbevindingen te beperken, maar zijn deze niet uitgesloten. Door deze keuze is 
een steekproef genomen van de onderzoeksgroep wat de betrouwbaarheid van deze resultaten 
mogelijk negatief beïnvloedt.  
Wat betreft de resultaten uit de SPSS-analyse en de vergelijkingen met de literatuur geldt dat een 
goede vergelijking misschien niet mogelijk is, omdat de onderzoeksgroep te klein was.  
Met het verkregen SPSS-databestand kan eventueel dieper op de verkregen resultaten ingegaan 
worden. Er kan bekeken worden of de patiënten met een groot aantal dagen tussen aanvang en 
aanvraag van de implantatie ook de patiënten zijn die veel onderzoeken hebben ondergaan en/of 
door bepaalde cardiologen gezien zijn. Ook kan bekeken worden of bepaalde 
persoonseigenschappen (bijvoorbeeld geslacht/leeftijd) vaak voorkomen bij de 13 patiënten waarbij 
binnen 4 weken een diagnose is gesteld met de ILR. Een kanttekening die hierbij geplaatst moet 
worden is dat de steekproef hierdoor mogelijk beperkend klein wordt. 
Er zijn andere onderwerpen aan het licht gekomen die interessant kunnen zijn om verder te 
onderzoeken. Zo is het wenselijk om verdere onderbouwing van indicaties voor ILR-implantaties bij 
syncope en betere bewijsvoering hiervoor te verkrijgen. Ook zou diepgaander onderzoek naar 
factoren die medebepalend kunnen zijn binnen het diagnostisch traject bij syncope, zoals 
medicatiegebruik en co-morbiditeit, nuttige informatie kunnen opleveren. Omdat de range in 
uitgevoerd aantal onderzoeken en tijd tot implantatie zo wisselend was kan er een nog onbekende 
factor zijn op basis waarvan een cardioloog de afweging maakt of een ILR-implantatie een diagnose 
gaat opleveren. Gedacht kan worden aan begrippen als inzicht, gevoel of ervaring. Kwalitatief 
onderzoek waar behandelend cardiologen bij betrokken worden kan hier mogelijk meer duidelijkheid 
over geven. Dit zou ook meer inzicht kunnen geven in waarom cardiologen met een laag gemiddeld 
aantal onderzoeken een hoog percentage gestelde diagnoses lieten zien.  
Tot slot zou dit onderzoek herhaald kunnen worden in samenwerking met andere centra om een 
grotere onderzoeksgroep en meer betrouwbare resultaten te verkrijgen.  
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5.2  Conclusie en aanbevelingen 
 
 
In voorgaande hoofdstukken is op basis van de deelvragen veel informatie vergaard en besproken. In 
dit hoofdstuk zullen de deelvragen en vervolgens de hoofdvraag expliciet beantwoord worden. Op 
basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk.  

 
Beantwoording deelvragen 
 
‘Wat zegt de literatuur over wanneer en met welke randvoorwaarden een ILR geïmplanteerd moet 
worden bij patiënten met syncope?’ 
De literatuur benoemt dat er twee klasse 1 indicaties voor ILR-implantatie zijn bij syncope, namelijk: 

1. Vroege evaluatie van patiënten met herhaalde syncope door onduidelijke oorzaak in 
afwezigheid van hoog risico criteria die directe opname behoeven. 

2. Hoog-risico patiënten waarbij een uitgebreide evaluatie geen oorzaak of behandeling voor 
hun syncope heeft opgeleverd. 

Implantatie in de beginfase van de evaluatie van syncope zorgt ervoor dat een ILR kostenefficiënt 
toegepast kan worden. Belangrijke randvoorwaarden die de kans op het registreren van een aritmie 
met een ILR vergroten zijn: 

- Leeftijd ≥65 jaar  
- De aanwezigheid van een structurele hartziekte 
- Van het mannelijk geslacht zijn. 

 
‘Welke non-invasieve onderzoeken moeten wanneer verricht worden voordat wordt besloten om 
een ILR te implanteren bij syncope?’ 
De non-invasieve onderzoeken die tijdens de initiële evaluatie geadviseerd worden zijn: 

- Anamnese: navraag van o.a. voorgeschiedenis en klachtenpatroon 
- Lichamelijk onderzoek: orthostasemeting, ECG 
- Eventuele aanvullende onderzoeken: 

 Sinus carotismassage bij leeftijd >40 jaar 

 Echocardiogram: bij (aanwijzingen voor) structurele hartziekte 

 ECG-monitoring: bij verdenking cardiovasculaire syncope 

 Orthostatische oefeningen/tilt test bij vermoeden op orthostatische hypotensie. 
Bij waargenomen cardiovasculaire abnormaliteit tijdens de initiële evaluatie kunnen de volgende 
onderzoeken overwogen worden: EFO, stress test, echocardiogram en/of gericht 
laboratoriumonderzoek.  
Hierna volgt het uitvoeren van een risico-stratificatie voor het bepalen van de soort ECG-monitoring 
waar de patiënt voor in aanmerking komt: 

- Bij aanwezigheid van hoog-risicofactoren is in-hospital ECG-monitoring aangewezen.  
- Bij afwezigheid van hoog-risicofactoren moet een inschatting gemaakt worden van de 

herhalingsfrequentie van de klachten: 

 ≥4 weken-3 jaar: ILR implantatie  

 <4 weken: ELR bij gemotiveerde patiënten 
 
‘Welke werkwijze is van 01-01-2013 t/m 31-12-2016 door de cardiologen in het Diakonessenhuis 
aangehouden voordat werd besloten om een ILR te implanteren bij de indicatie syncope?’ 
Het aantal dagen tussen de aanvang van de syncopeklachten en de aanvraag voor de ILR-implantatie 
door de cardiologen bedroeg gemiddeld 120 dagen bij een range van 0-1420 dagen. Voordat een ILR-
implantatie werd aangevraagd werden er voor de gehele onderzoekspopulatie gemiddeld 6,4 
onderzoeken uitgevoerd bij een range van 0-37 onderzoeken. Bij mannen werden voorafgaand aan 
de implantatie minder echo’s gemaakt dan bij vrouwen.  
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Wat opviel is dat bij cardiologen met ≥10 patiënten die een laag gemiddeld aantal onderzoeken 
aanvroegen een hoog percentage gestelde diagnoses lieten zien. Een van de cardiologen met ≥10 
patiënten vroeg qua som van het aantal laboratoriumonderzoeken en ECG’s minder van deze 
onderzoeken aan in vergelijking met de andere cardiologen.  
De leeftijd van de patiënten was positief gecorreleerd met het verrichten van de 24/48-uurs 
holteronderzoeken en de tijdsduur tussen de aanvangsdatum van de syncopeklachten en de 
aanvraag van de ILR-implantatie. Het aantal verrichte tilt-testen en ergometrieonderzoeken waren 
juist negatief gecorreleerd met de leeftijd van de patiënten.  
Wat naar voren kwam in de analyse van de werkwijze van de cardiologen is dat deze niet uniform 
was en op bepaalde punten werd afgeweken van de richtlijnen.  

 
‘Zijn er randvoorwaarden voor ILR-implantatie bij syncope te onderscheiden in de patiëntgegevens 
gedurende de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2016 en zijn er overeenkomsten met de in de 
literatuur genoemde randvoorwaarden?’ 
Er zijn geen (nieuwe) randvoorwaarden te onderscheiden in de patiëntengegevens. Er was een met 
de literatuur overeenkomstige mediaan voor de tijd in dagen tot het stellen van een diagnose. De 
andere randvoorwaarden uit de literatuur zijn met de uitgevoerde analyse niet te bevestigen.  
 

Beantwoording hoofdvraag 
 
‘Wat is het beste moment om een ILR te implanteren bij patiënten met syncope?’ 
Er kan geconcludeerd worden dat dit na negatieve initiële evaluatie van de klachten is, in de 
beginfase van de evaluatie van syncope. Verschillende factoren zijn belangrijk bij het maken van de 
overweging of een patiënt in aanmerking komt voor ILR-implantatie. Allereerst kan het nodig zijn om 
bij waargenomen cardiovasculaire abnormaliteit tijdens de initiële evaluatie aanvullende 
onderzoeken uit te voeren. Er dient een risico-stratificatie uitgevoerd te worden en een inschatting 
gemaakt te worden van de herhalingsfrequentie van de symptomen. Op basis hiervan kan ECG-
monitoring in-hospital of met behulp van een ELR of ILR plaatsvinden. Het vinden van aritmieën met 
een ILR is meer waarschijnlijk als de patiënt een leeftijd ≥65 jaar heeft, man is en/of als een 
structurele hartziekte aanwezig is. 
Met betrekking tot de situatie binnen het Diakonessenhuis kan, gebaseerd op het retrospectief 
dossieronderzoek, geconcludeerd worden dat de gehanteerde werkwijze niet uniform is, deels niet 
overeenkomt met de richtlijnen uit de literatuur en er geen (nieuwe) randvoorwaarden voor ILR-
implantatie te bepalen zijn uit de verzamelde dossiergegevens.  
 

Aanbevelingen voor de praktijk 
 
Om de geconstateerde verschillen in werkwijze van de cardiologen te verkleinen, de werkwijze meer 
kostenefficiënt te maken en om de richtlijnen beter na te leven gelden de volgende aanbevelingen:  

1. De in de literatuur aanbevolen stappen van initiële evaluatie, aanvullende onderzoeken bij 
waargenomen cardiovasculaire abnormaliteit en risicostratificatie kunnen beter nageleefd 
worden. Het stroomschema op pagina 19 kan hier in de praktijk een handig uitgangspunt 
voor vormen.  

2. Voor de uitvoering van de initiële evaluatie moeten standaard een orthostasemeting en bij 
patiënten >40 jaar een carotismassage uitgevoerd en in het EPD geregistreerd worden.  

3. Een goede optie voor het uitvoeren van de initiële evaluatie is door dit tijdens een nieuw 
ingerichte syncope poli te doen, eventueel in samenwerking met de afdelingen neurologie en 
SEH. Interactieve beslissingssoftware kan helpen bij de uitvoering hiervan.  

4. In het maken van de afweging of een patiënt in aanmerking komt voor ILR-implantatie dient 
de leeftijd van de patiënt meegenomen te worden; op hogere leeftijd zijn extra redenen 
geconstateerd om niet te wachten met een ILR-implantatie en/of meer vooronderzoeken uit 
te voeren. Hetzelfde geldt voor patiënten van het mannelijke geslacht.  
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5. Het gebruiken van een ELR tot 4 weken kan een geschikte onderzoeksmethode zijn voor 
gemotiveerde patiënten en kan ingeregeld worden bij de hartfunctie door de nieuw 
aangeschafte 7-daagse holtersystemen meermaals achtereen in de planning op te laten 
nemen.  

6. Het gebruik van event recorders binnen de evaluatie van syncopeklachten is niet 
geadviseerd; dit onderzoek hoeft dan ook niet meer aangevraagd te worden.   

 
Als het indicatiestellen en voortraject meer gestructureerd gaan verlopen kan het voor de 
pacemakertechnici makkelijker zijn om een keuze te maken in het te implanteren type ILR en om 
patiënten beter vooraf te informeren.  Met relatief kleine aanpassingen is het bereiken van een 
geüniformeerde en onderbouwde werkwijze op papier haalbaar; nu nog de implementatie in de 
praktijk.   
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Bijlage 1: Reflectie 
 
 
De reflectie is opgedeeld in een methodologische- en procesreflectie en een persoonlijke reflectie.   
 

Methodologische- & procesreflectie 
 
In deze reflectie wordt kritisch teruggekeken naar de gebruikte onderzoeksmethoden en hoe het 
afstudeertraject is verlopen. Er wordt besproken wat de invloed van de gebruikte 
onderzoeksmethoden op de resultaten is geweest en welke zaken op een andere manier aangepakt 
hadden kunnen worden.  
 

Literatuuronderzoek 

Het verrichte literatuuronderzoek bleek een geschikte methode te zijn om een antwoord te vinden 
op de geformuleerde deelvragen. Voor mijzelf was het prettig geweest om van tevoren meer 
gestructureerd te werk te gaan door de artikelen meer te ordenen en beter bij te houden welke 
informatie in welk artikel was gevonden. Nu moest ik soms alle artikelen opnieuw doornemen op 
zoek naar specifieke informatie die ik ergens had gelezen.  
 

Dataverzameling dossieronderzoek 

Met betrekking tot de dataverzameling voor het dossieronderzoek heb ik keuzes moeten maken om 
voor afbakening in het onderzoek te kunnen zorgen. Deze keuzes hebben invloed gehad op de 
datavariabelen in SPSS en hiermee op de resultaten. Hieronder beschrijf ik deze keuzes en hun 
invloed op de verzamelde data.  

Keuzes die een mogelijke onderschatting van het aantal verrichte onderzoeken tot gevolg hadden: 

- Afhankelijk van het soort onderzoek is het onderzoek in de dataverzameling meegerekend als het 
door de cardioloog of in sommige gevallen ook door de neuroloog was aangevraagd. Dezelfde 
onderzoeken aangevraagd door andere specialisten zijn niet meegeteld, maar mogelijk heeft de 
cardioloog wel informatie uit deze onderzoeken gebruikt in de periode voor het aanvragen van de 
ILR-implantatie.   

- De dataverzameling is uitgevoerd op basis van dossieronderzoek. Mogelijk zijn niet alle gegevens 
correct en/of volledig geregistreerd in het EPD, zoals de verrichte onderzoeken. Dit vermoeden 
heb ik enigszins met betrekking tot de registratie van orthostatische oefeningen en 
carotismassages.  

- Klinische telemetrie registraties op verpleegafdelingen zijn niet meegerekend als ECG-onderzoek 
en niet als losse variabele in de dataverzameling opgenomen. Dit betrof een aantal patiënten die 
klinisch waren opgenomen tijdens de aanvangsdatum syncope en de ILR-implantatie.  

- Bij enkele patiënten zijn vóór het cardiologische consult naar aanleiding van de verwijsbrief al 
onderzoeken verricht, maar zijn deze niet meegeteld omdat de onderzoeken voor de 
aanvangsdatum syncope zijn uitgevoerd.  Soms zat hier slechts enkele dagen verschil tussen.  

- Eerdere beoordelingen voor syncope en onderzoeken van de SEH of doorverwijzende externe 
centra waren voor mij niet inzichtelijk. Dergelijke onderzoeken zijn in de dataverzameling niet 
meegenomen.  

- Soms vond de aanmelding voor een onderzoek zoals tilttest en de aanmelding voor ILR-
implantatie (datum_aanvraag) op dezelfde dag plaats, maar is het onderzoek hierdoor niet 
meegerekend.  

- Er is niet naar oude ingescande dossiers gekeken, maar alleen in het huidige digitale EPD. 
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- Losse bloeddrukmetingen zijn niet als variabele meegenomen. Bloeddrukmetingen werden wel in 
de literatuur genoemd om uit te voeren tijdens de initiële evaluatie. Hierover kan met dit 
onderzoeksrapport geen aanbeveling gedaan worden.  

Keuze die een mogelijke overschatting van het aantal verrichte onderzoeken tot gevolg had: 

- Het is mogelijk dat bepaalde meegetelde onderzoeken zijn uitgevoerd vanwege co-morbiditeit en 
niet voor (pre-)syncope. Er is in de dataverzameling niet gekeken naar voorgeschiedenis en co-
morbiditeit. Een voorbeeld is een patiënt met vasovagale collaps en een reeds bekende bicuspide 
aortaklep. Mogelijk zijn de verrichte onderzoeken in de periode tussen aanvang syncope en 
aanvraag ILR-implantatie (deels) uitgevoerd ter controle voor de bicuspide aortaklep.  

 
Overig: 
- Medicatiegebruik is niet in het onderzoek meegenomen. Medicamenten kunnen bijvoorbeeld een 

pro- of antiaritmische werking hebben of invloed hebben op het 
geleidingssysteem/prikkelbaarheid van de hartspier. Met deze effecten is binnen dit onderzoek 
geen rekening gehouden.  

- Het aantal syncope episodes (recidiverende syncope) is niet als variabele binnen dit onderzoek 
meegenomen.  

- De tijdsduur tussen de aanvangsdatum en de aanvraagdatum van de ILR is beïnvloed door de 
wachttijd op onderzoeken en ook door het aantal onderzoeken dat is uitgevoerd. Het maken van 
een ECG kan bijvoorbeeld direct en zonder vertraging gedaan worden, maar voor een MRI-cardio 
geldt een wachtlijst.  

 

SPSS-analyse 
Met betrekking tot de SPSS-analyse was het handig geweest om meer exploratie in de data te doen 
en niet meteen een perfect en overzichtelijk output bestand te willen creëren. Bij het uitvoeren van 
de SPSS-analyse heb ik namelijk twee keer achterhaald dat ingevoerde data niet klopte. Een keer 
door het maken van een typfout in een datum en een keer dat twee ingevoerde data waren 
omgewisseld; slordigheden bij de invoer. Hierdoor klopten de gevonden resultaten niet en moest ik 
dit corrigeren en de analyse opnieuw doen. Aangezien ik weinig ervaring heb met het werken in SPSS 
wist ik eerst niet hoe ik gebruik kon maken van de Syntax om de uitgevoerde analyses op te kunnen 
slaan en te herhalen. Gelukkig werd ik hierop gewezen en was het opnieuw uitvoeren van de 
analyses hierdoor weinig werk. Als ik in de toekomst nog eens met SPSS werk zal ik de Syntax vanaf 
het begin af aan gebruiken en alle ingevoerde data aan het begin van de analyse doorlopen en 
nakijken op bij de invoer gemaakte fouten.  

 
Werkwijze onderzoek/proces 
Ik denk dat dit onderzoek goed afgebakend is, maar ook voldoende groot is om aan de eisen van een 
HBO-scriptie te voldoen. Al met al is het afstudeertraject voorspoedig en zonder oponthoud 
verlopen. Gekeken naar mijn planning heb ik een realistische inschatting gemaakt van de duur van 
het traject. Sommige onderdelen duurden iets meer tijd dan ik dacht (plan van aanpak en 
dataverzameling), maar andere onderdelen verliepen juist weer iets sneller (uitwerken empirie, 
schrijven concept versie).  

 

Wat kan verder nog anders? 

Vanaf het begin af aan vond ik het lastig om het schrijven kort en bondig te houden. Ik schrijf altijd op 
een vrij uitgebreide manier waarbij ik allerlei onderlinge verbanden leg en soms ook onnodig lange 
zinnen gebruik. Wetenschappelijk schrijven is iets wat ik verder zou willen ontwikkelen en wat ook 
beter zou kunnen.  
 
  



41 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

Persoonlijke reflectie 
 
Mijn persoonlijke reflectie is gebaseerd op tijdens het afstudeertraject ontwikkelde competenties, 
mijn eigen rol binnen/bijdrage aan de afstudeeropdracht en een beschrijving van dingen die ik heb 
geleerd.  

Competenties 

Gekeken naar het competentieprofiel van de LOI heb ik met het uitvoeren van deze 
afstudeeropdracht een aantal competenties uit cluster 4, 5 en 7 verder ontwikkeld. Deze 
competenties zijn gericht op mijn functioneren binnen een teamverband, het aandragen van 
suggesties om (de kwaliteit van) zorg te verbeteren en het kunnen uitvoeren van een onderzoek. Zo 
heb ik met dit onderzoek bijvoorbeeld concrete aanbevelingen kunnen opstellen om het beleid bij 
syncope aan te passen. Ook heb ik met dit rapport laten zien dat ik kortlopend en praktijkgericht 
onderzoek kan uitvoeren en dat ik mijn functioneren (en dat van mijn directe collega’s) kan 
afstemmen op andere disciplines.  

Eigen rol binnen/bijdrage  aan deze afstudeeropdracht 

Het onderwerp voor de afstudeeropdracht is door mijn collega/afstudeerbegeleider aangedragen. 
Vervolgens heb ik het plan van aanpak zelf bedacht en uitgewerkt. Tijdens het uitwerken van het 
onderzoeksrapport heb ik eigenlijk ook voortdurend zelfstandig gewerkt, maar waar nodig hulp 
ingeschakeld. In de beginfase heb ik bijvoorbeeld navraag gedaan bij de interne adviseur wetenschap 
van het Diakonessenhuis en zij wees mij op de lokale toetsing en heeft meegedacht over geschikte 
onderzoeksmethoden. Met mijn afstudeerbegeleider binnen het ziekenhuis heb ik regelmatig overleg 
gehad over hoe ik dingen kon aanpakken en heeft hij mij inhoudelijke feedback op geschreven 
stukken gegeven. Als punten in de afstudeerhandleiding onduidelijk waren of als ik voor de zekerheid 
bepaalde keuzes wilde controleren heb ik navraag gedaan bij de LOI afstudeerbegeleider als ik een 
inzending ter beoordeling deed.  
Omdat ik HBO-opgeleid ben, heb ik beperkte kennis over statistiek en ervaring met het uitvoeren van 
dergelijke analyses. De SPSS-analyse was voor mij dan ook het lastigste onderdeel van deze opdracht. 
Ik weet namelijk niet welke analyse in welke situatie het meest geschikt is om te gebruiken en kan dit 
ook niet zelfstandig afwegen tegen andere opties. Hiervoor heb ik dan ook hulp ingeschakeld in 
persoonlijke sfeer. Het maken van de grafieken en interpreteren en uitwerken van de SPSS-
resultaten heb ik echter wel weer geheel zelfstandig kunnen doen.  
Al met al kan ik zeggen dat ik deze afstudeeropdracht grotendeels op eigen kracht heb weten uit te 
voeren, maar dat ik ook mijn beperkingen ken en waar nodig hulp heb ingeschakeld en/of heb 
overlegd.  

Wat heb ik geleerd? 

Een van de belangrijkste leerpunten voor mijzelf is geweest dat het me voor mijn gevoel is gelukt om 
vanaf het begin het onderzoek zo goed mogelijk af te bakenen en niet te groot heb gemaakt. Mijn 
werkbegeleider was erg enthousiast en droeg meerdere keren dingen aan die ik eventueel nog extra 
kon meenemen in het onderzoek of ook nog zou kunnen bekijken. Hierop heb ik aangegeven dat dit 
een afstudeeropdracht is voor mijn opleiding en geen trial voor een wetenschappelijke publicatie. Ik 
vond het hiernaast natuurlijk wel belangrijk dat deze opdracht in de praktijk iets bruikbaars en 
concreets zou opleveren en heb dit steeds in mijn achterhoofd gehouden.  
Een tweede leerpunt is geweest dat ik vertrouwder ben geworden met de route binnen het 
ziekenhuis bij het uitvoeren van een onderzoek; ik weet nu waar ik aan moet denken en rekening 
mee moet houden.  
Tot slot vind ik het een prettige bevestiging dat het me is gelukt om een realistische planning voor 
het afstudeertraject op te stellen. Ik heb goed doorgewerkt om de opdracht te volbrengen, maar heb 
hierbij niet teveel druk ervaren.  



42 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

Bijlage 2: lijst van gebruikte afkortingen op alfabet 
 

 

ARVC  aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie 

ATP  adenosinetrifosfaat  

CAG  coronair angiografie – hartkatheterisatie 

CT  computertomografie 

CV  cardiovasculair 

EFO  elektrofysiologisch onderzoek 

EPD  elektronisch patiëntendossier 

HCK  hartkatheterisatiekamer 

ILR  implanteerbare loop recorder 

LVEF  linker ventrikel ejectiefractie 

MRI  magnetic resonance imaging 

NSVT  non-sustained ventrikeltachycardie (<30 sec.) 

SCD  sudden cardiac death – plotse hartdood 

SEH  spoedeisende hulp 

TLOC  transient loss of consciousness – voorbijgaand verlies van bewustzijn 

VT  ventrikeltachycardie 
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Bijlage 3: SPSS variabelen lijst 
 

De in het retrospectief meegenomen variabelen zoals deze in het variabelenoverzicht van SPSS zijn 
ingevoerd zijn in onderstaande afbeelding zichtbaar: 
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Bijlage 4: Toelichting en waarden SPSS variabelen 
 
 
Onderstaande tabel is gebruikt bij het invoeren van de benodigde data in SPSS. Hierin staan per variabele 
de gebruikte waarden en eventueel een toelichting op de variabele.  
 

Variabele: Toelichting en waarden: 
Nr_patient Nummer dat de patiënt in het Excel schaduwbestand heeft 

Geslacht 1 = man 
2 = vrouw 

Leeftijd Leeftijd in jaren op moment van ILR-implantatie 

cardioloog De behandelend cardioloog die de ILR-implantatie heeft aangevraagd.  

1 = dr. van Bogerijen 
2 = dr. Engelen 
3 = dr. Agema 
4 = dr. Hartog 
5 = dr. van Ofwegen 
6 = dr. de Vries Feyens 
7 = dr. Bredero 
8 = dr. Groothuis 

9 = dr. Houtgraaf  
10 = dr. Wind 
11 = dr. van Dijk 
12 = dr. Breeman 
13 = dr.  Bucx 
14 = dr. Nathoe 
15 = dr. Udo 
16 = dr. Limburg 

17 = dr. Valk 
 
 
 
 
 
 
 

Type_ILR 1 = Medtronic LNQ11 
2 = Medtronic 9529XT 
3 = Biotronik Biomonitor 
4 = St Jude Medical DM2102 

Diagnose Is er een diagnose gesteld met behulp van de ILR? 
1 = Ja 
2 = Nee 

Datum_aanvang Datum waarop (vermoeden) syncope voor het eerst in cardiologisch dossier of 
verwijsbrief wordt genoemd. Ingevoerd als: dd-mmm-yyyy 

Datum_aanvraag Datum waarop de cardioloog de ILR-implantatie heeft aangevraagd.  
Ingevoerd als: dd-mmm-yyyy 

Datum_implantatie Ingevoerd als: dd-mmm-yyyy 

Datum_diagnose Indien van toepassing. Ingevoerd als: dd-mmm-yyyy  

ECG Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag 

Echo Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag  

Lab Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag 
Door de cardioloog of neuroloog aangevraagd.  

Holter Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag  

RR_meting, 24 uur  Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag  

Event Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag  

Tilt (tilttest) Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag 

Ergo (ergometrie) Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag  

Nucleair_inspanning Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag  

CAG Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag  

MRI_CTscan (hart) Aantal verrichte onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag  

Carotis_massage Aantal onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag die in de decursus 
van de cardioloog in het EPD worden genoemd. 

Orthostatische_ 
oefeningen 

Aantal onderzoeken tussen datum_aanvang en datum_aanvraag die in de decursus 
van de cardioloog in het EPD worden genoemd.  
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Bijlage 5: SPSS Output 

 
In deze bijlage is de gebruikte SPSS output van de statistische analyses opgenomen. De output staat 
in dezelfde volgorde als de beschreven resultaten in hoofdstuk 4. 
 

 

Geslacht 

Mann-Whitney U test voor verschillen in de meetpunten in de tijd tussen de geslachten: 
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Mann-Whitney U test voor verschillen in (totaal) aantal verrichten onderzoeken tussen de 

geslachten: 
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Werkwijze van de cardiologen 
 
Kruskall-Wallis test voor bepalen verschillen in werkwijze van de cardiologen met betrekking tot 
de verschillende meetpunten in de tijd: 
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Leeftijd 
Correlatietesten van leeftijd met andere variabelen: 
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Gevonden randvoorwaarden 
 
Chi-kwadraat test voor vaststellen invloed van type ILR op stellen van diagnose: 

 

Chi-kwadraat tests voor vaststellen invloed verrichte onderzoeken op stellen van diagnose: 
Orthostatische oefeningen: 

 
ECG: 
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Echocardiogram: 

 
 

Holteronderzoek: 

 

Event recorder: 
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24-uurs bloeddrukmeting: 

 

Tilt-testen: 

 

Ergometrie: 
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Nucleaire inspanningstest: 

 

CAG: 

 

MRI/CT-scan: 
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Vergelijking met literatuur 
 
Chi-kwadraat test voor verschillen in aantal diagnoses bij leeftijd </≥65 jaar: 

 
 
 

Chi-kwadraat test voor verschillen in aantal diagnoses tussen de geslachten: 
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Bijlage 6: Plan van aanpak 
 

 
 
 
 
 

 
ILR-implantatie bij syncope:  

wat is het juiste moment? 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak 
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1. Aanleiding van het onderzoek 
 
 
Om de aanleiding van het afstudeeronderzoek goed te kunnen beschrijven is dit hoofdstuk 
opgedeeld in verschillenden onderdelen. Allereerst wordt aandacht besteed aan de achtergrond van 
het gekozen onderwerp, gevolgd door de concrete aanleiding van het onderzoek en tot slot wordt 
een beschrijving van de relevantie en de doelgroep van het onderzoek gegeven.  
 

Achtergrond van het onderwerp 
Het onderwerp voor dit afstudeeronderzoek betreft implanteerbare looprecorders; in het vervolg 
ILR’s genoemd. ILR’s zijn kleine subcutane single-lead elektrocardiogram (ECG) monitoring devices 
die in een links pectorale pocket worden geplaatst onder lokale anesthesie (Roebuck, Mercer, 
Denman, Houghton, & Andrews, 2015). De ILR’s hebben een functiemogelijkheid voor patiënt-
activatie, zodat een patiënt een ECG-opname kan activeren bij symptomen, zoals duizeligheid, 
palpitaties of korte wegrakingen. Verder heeft een ILR een automatische activator die ervoor zorgt 
dat aritmieën worden opgenomen buiten de invloed van de compliance en de perceptie van de 
klachten van de patiënt om (Brignole et al., 2009).  
Er bestaan verschillende indicaties voor het implanteren van een ILR, zoals: (pre-)syncope, 
onbegrepen palpitatieklachten, atriumfibrillatie (paroxysmaal, persisterend of chronisch) en voor 
risicostratificatie na een doorgemaakt myocardinfarct en bij erfelijke vormen van cardiomyopathie 
zoals het Brugada syndroom, lang QT-syndroom, hypertrofische cardiomyopathie en aritmogene 
rechterventrikel dysplasie. Op dit moment zijn (pre-)syncope en onbegrepen palpitatieklachten de 
enige gemanifesteerde indicaties voor het implanteren van een ILR op basis van 
aanbevelingsclassificaties en levels of evidence (Brignole et al., 2009). 
Binnen het Diakonessenhuis worden ILR’s van verschillende fabrikanten geïmplanteerd. Dit zijn 
momenteel de Confirm en de Confirm Rx van fabrikant St. Jude Medical en de Reveal LNQ van 
fabrikant Medtronic. Nadat door één van de cardiologen is vastgesteld dat een patiënt een indicatie 
heeft voor het implanteren van een ILR wordt deze implantatie ingepland in het programma van de 
hartkatheterisatiekamer op basis van een elektronische orderaanvraag in HiX (EPD).  
 

Aanleiding van het onderzoek 
Wat de directe aanleiding heeft gevormd voor het opstellen van deze afstudeeropdracht is dat bij de 
pacemakertechnici van het Diakonessenhuis de indruk bestaat dat er geen uniforme werkwijze door 
de cardiologen wordt gehanteerd wat betreft de indicatiestelling voor het implanteren van een ILR. 
Wat hiermee samenhangt is de indruk dat bij sommige patiënten al snel wordt besloten een ILR te 
implanteren en bij andere patiënten juist lang wordt gewacht. Dit heeft bij de pacemakertechnici de 
interesse gewekt om te bekijken of deze indruk klopt en of de huidige werkwijze/indicatiestelling met 
betrekking tot het implanteren van ILR’s misschien aangepast moet worden.  
 
De belangrijkste indicatie voor een ILR-implantatie in het Diakonessenhuis is de analyse van 
syncopeklachten. Syncope is een voorbijgaand verlies van bewustzijn door voorbijgaande cerebrale 
hypoperfusie die wordt gekarakteriseerd door een snelle onset, korte duur en een spontaan en 
compleet herstel (Kenny et al., 2015).  
In tabel 1 (zie volgende pagina) is een overzicht van het totale aantal ILR-implantaties van 01-01-2013 
t/m 31-12-2016 te zien met hierbij het aandeel, van iets minder dan de helft tot 60%, van de 
implantaties die zijn uitgevoerd in verband met de indicatie syncope in het Diakonessenhuis.   
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Jaartal 
Aantal 

 ILR- implantaties 
Waarvan indicatie  

(pre-)syncope 
% implantaties bij 
indicatie syncope 

2013 67 35 52,2 

2014 80 38 47,5 

2015 87 47 54,0 

2016 35 21 60,0 
 
Totaal: 269 141 - 
Gemiddelde 
over 4 jaar: 67 35 53,4 

    
Tabel 1: Overzicht totaal aantal ILR-implantaties en aandeel ILR-implantaties bij de indicatie syncope in 2013 t/m 2016. 
 

Om deze cijfers in context te kunnen plaatsen is ook gekeken naar de op een na belangrijkste (qua 
aantallen) indicatie, namelijk analyse bij cryptogene stroke. Deze indicatie heeft in dezelfde periode 
voor 16% tot 20% van de ILR-implantaties gezorgd. Dit is duidelijk een substantieel verschil. 
Belangrijk bij deze cijfers is wel dat deze zijn gebaseerd op het aantal implantaties voor één indicatie. 
Sommige patiënten hebben namelijk twee of zelfs meer indicaties voor een ILR-implantatie, 
bijvoorbeeld syncope én analyse van palpitatieklachten, maar deze zijn in dit overzicht niet 
meegerekend. Voor de indicatie syncope zijn er hierdoor over deze 4 jaar in totaal 22 patiënten 
achterwege gelaten.  
 
Ter afbakening van deze afstudeeropdracht is ervoor gekozen om specifiek naar de indicatie syncope 
binnen bovengenoemde tijdsperiode van 01-01-2013 t/m 31-12-2016 te kijken. Er is voor deze 
tijdsperiode gekozen, omdat dit voldoende patiënten zou moeten betreffen om een analyse op te 
kunnen uitvoeren (zie ook hoofdstuk 4: Onderzoeksontwerp) en het een haalbaar aantal patiënten is 
om binnen deze afstudeeropdracht naar te kijken.  
Er zijn, naast het grote aandeel van de indicatie syncope op het totale aantal ILR-implantaties, ook 
andere beweegredenen geweest om de afstudeeropdracht op deze indicatie toe te spitsen.  
Op dit moment zijn er namelijk een aantal ontwikkelingen gaande om de routing van 
syncopepatiënten binnen het Diakonessenhuis te verbeteren. Zo wordt er gekeken of er een 
gestroomlijnde samenwerking opgestart kan worden tussen de spoedeisende hulp, de afdeling 
cardiologie en de afdeling neurologie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een nieuw zorgpad en 
het inrichten van een speciale syncope poli.  
Verder wordt bekeken of de pacemakertechnici nauwer bij het proces rondom de implantatie van 
ILR’s betrokken kunnen worden door middel van een verschuiving van verantwoordelijkheden van de 
cardiologen naar de pacemakertechnici. Op dit moment bestaat de rol van de pacemakertechnici bij 
het implanteren van de ILR’s uit een aantal onderdelen. Voordat een implantatie van een ILR 
plaatsvindt gaat een pacemakertechnicus soms langs bij de patiënt voor het verstrekken van uitleg. 
Hiernaast zijn de pacemakertechnici verantwoordelijk voor het ‘mappen’ vlak voor de implantatie op 
de hartkatheterisatiekamer. Mappen is het bepalen van de meest gunstige implantatielocatie en 
implantatierichting door de signaalgrootte van het hartritme te beoordelen met behulp van externe 
elektroden. Er wordt nu bekeken of de pacemakertechnici ook kunnen helpen bij het beoordelen van 
de indicatie en het besluit welk type ILR het meest geschikt is voor de patiënt. Daarnaast bestaat het 
plan dat de pacemakertechnici standaard de uitleg aan de patiënt gaan geven omtrent de 
implantatieprocedure en het devicegebruik voorafgaand aan de implantatie. Dit omdat is gebleken 
dat cardiologen patiënten niet altijd juist informeren over welk type ILR geïmplanteerd gaat worden 
en ook minder tijd hebben om uitleg te verstrekken. 
Wat tot slot meespeelt is dat op dit moment een traject gaande is voor de aanschaf van nieuwe 
externe holtersystemen voor de polikliniek cardiologie. Tot nu toe worden 24-uurs holters, 48-uurs 
holters en losse eventrecorders gebruikt. Binnen het aankooptraject wordt gekeken of er niet ook 
andere soorten systemen nuttig kunnen zijn en een plek binnen het poliklinische traject moeten 
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krijgen. Voorbeelden van deze andere systemen zijn een systeem dat de holter- en eventfunctie 
combineert en holtersystemen die 2 t/m 4 weken een ECG kunnen registreren.  
De werkwijze rondom het gebruik van ILR’s en het zorgpad van syncopepatiënten zijn in het 
Diakonessenhuis dus volop in ontwikkeling. Als er op basis hiervan veranderingen doorgevoerd 
worden kunnen deze invloed hebben op het proces rondom de indicatiestelling voor ILR-
implantaties.  
 

Relevantie & doelgroep 
De pacemakertechnici en cardiologen zullen de belangrijkste doelgroep voor dit onderzoek vormen. 
De pacemakertechnici adviseren op dit moment de cardiologen namelijk al in hun keuze om een ILR 
te implanteren en welk type dit moet worden. De pacemakertechnici kunnen hiernaast in de 
toekomst mogelijk ook een grotere rol gaan spelen bij het indicatiestellen en informeren van de 
patiënten. Voor de cardiologen is het een relevant onderwerp, omdat het ook hun werkwijze betreft. 
Eenduidigheid in deze werkwijze kan positief bijdragen aan het profileren van de maatschap 
cardiologie binnen het Diakonessenhuis tegenover andere specialismen en doorverwijzende 
specialisten, het ziekenhuismanagement en patiënten. 
 
Door het uitvoeren van deze afstudeeropdracht is het onder andere de bedoeling om met behulp 
van retrospectief dossieronderzoek inzicht te verkrijgen in de werkwijze van cardiologen over het 
indicatiestellen van het implanteren van een ILR bij patiënten met syncope in de periode 01-01-2013 
t/m 31-12-2016 (zie ook hoofdstuk 2: probleemstelling en hoofdstuk 4: onderzoeksontwerp). Op 
basis van dit verkregen inzicht kunnen adviezen opgesteld worden die deze indicatiestelling kunnen 
verscherpen en/of verbeteren. Stel dat bijvoorbeeld blijkt dat er binnen het Diakonessenhuis 
gemiddeld te snel voor het implanteren van een ILR wordt gekozen dan kan hier naar aanleiding van 
het gegeven advies een indirecte kostenbesparing uit voortkomen door het aanpassen van de 
werkwijze van de cardiologen. Dit kan voor de maatschap cardiologie, het ziekenhuismanagement 
(zorgmanager, raad van bestuur, teamhoofd polikliniek cardiologie) en de pacemakertechnici een 
relevante constatering zijn. Maatschappelijk gezien is dit drukken van de zorgkosten ook een zeer 
actueel onderwerp.  
 
Een andere constatering kan zijn dat er in bepaalde situaties juist te lang wordt gewacht met het 
implanteren van een ILR. Dit kan op termijn resulteren in een verbetering van de patiëntenzorg; iets 
wat voor dezelfde betrokken partijen en de patiënten van het Diakonessenhuis belangrijk is.  
Andere interessante inzichten die uit deze afstudeeropdracht kunnen voortkomen hebben 
betrekking op de eerder genoemde ontwikkelingen die zich in het Diakonessenhuis afspelen. Als 
blijkt dat de werkwijze van de cardiologen aangepast moet worden dan heeft dit zijn weerslag op het 
ontwikkelen van het zorgpad voor syncopepatiënten. Dit zou de doelgroep voor de 
afstudeeropdracht vergroten naar ook de neurologen en SEH-artsen van het Diakonessenhuis. 
Indien vastgesteld wordt dat er standaard onderzoeken verricht moeten worden voordat wordt 
gekozen voor het implanteren van een ILR dan kan dit eventueel de aankoop van de nieuwe 
holtersystemen beïnvloeden en worden ook hartfunctiemedewerkers op de polikliniek cardiologie bij 
de doelgroep van deze afstudeeropdracht gerekend.  
 
Op deze manier vormt deze afstudeeropdracht een relevant en actueel onderwerp voor binnen het 
Diakonessenhuis, maar kan de relevantie van deze scriptie breder getrokken worden. Mogelijk kan 
deze scriptie namelijk handvaten voor andere Nederlandse ziekenhuizen gaan bieden die hun 
werkwijze omtrent het implanteren van ILR’s bij syncope ook willen verbeteren. Niet in alle 
Nederlandse ziekenhuizen zijn pacemakertechnici bijvoorbeeld zo nauw betrokken bij het begeleiden 
van syncopepatiënten die een ILR hebben of krijgen; mocht dit een succes worden dan kan het 
Diakonessenhuis hierin als voorbeeld fungeren voor andere centra.   
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2. Probleemstelling 
 
 
De probleemstelling voor deze afstudeeropdracht bestaat uit een doelstelling en een vraagstelling, 
die hieronder besproken zullen worden.  
 

Doelstelling: 
De doelstelling voor deze opdracht is dat in kaart wordt gebracht welke route syncopepatiënten in 
het Diakonessenhuis de afgelopen 4 jaar hebben doorlopen en moeten doorlopen alvorens wordt 
besloten een ILR te implanteren. Hier moet duidelijkheid over ontstaan waardoor aanbevelingen 
voor een eenduidige en onderbouwde werkwijze kunnen worden geformuleerd.  
 

Vraagstelling 
De vraagstelling voor dit onderzoek bestaat uit een hoofdvraag en vier deelvragen die met elkaar 
antwoord kunnen geven op de hoofdvraag. Deze zijn als volgt geformuleerd: 
 

Hoofdvraag:  
‘Op welk moment binnen het behandeltraject van patiënten met syncopeklachten moeten de 
cardiologen in het Diakonessenhuis een ILR implanteren?’ 
 

Deelvragen: 
7. Wat zegt de literatuur over wanneer en met welke randvoorwaarden een ILR geïmplanteerd 

moet worden bij patiënten met syncope? 
8. Welke non-invasieve onderzoeken moeten wanneer verricht worden voordat wordt besloten 

om een ILR te implanteren bij syncope? 
9. Welke werkwijze is van 01-01-2013 t/m 31-12-2016 door de cardiologen in het 

Diakonessenhuis aangehouden voordat werd besloten om een ILR te implanteren bij de 
indicatie syncope? 

10. Zijn er randvoorwaarden voor ILR implantatie bij syncope te onderscheiden in de 
patiëntgegevens gedurende de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2016 en komen deze overeen 
met de in de literatuur genoemde randvoorwaarden? 

 
 

3. Relevante literatuur 
 
 
Ter oriëntatie voor het opstellen van dit plan van aanpak en ter verdieping in het onderwerp is reeds 
een start gemaakt met het uitvoeren van een literatuurstudie. De literatuur hiervoor is op 
verschillende manieren verzameld, namelijk: 

4. Door in Pubmed te zoeken 
5. Door richtlijnen en artikelen te zoeken op de website van de European Society of Cardiology 

(ESC)  
6. Door gebruik te maken van de sneeuwbalmethode; vanuit de literatuurlijst van een artikel 

verder te kijken naar andere relevante artikelen 
Op de volgende pagina staat in tabel 2 een overzicht van de tot nu toe gevonden en geraadpleegde 
literatuur. Hierbij staat ook waar en op welke zoekterm is gezocht en is een inschatting gemaakt van 
de level of evidence van deze artikelen. Gelet op deze level of evidence zijn zoveel mogelijk artikelen 
opgenomen die zijn gebaseerd op systematisch reviews en meta-analyses. Verder is gezocht naar de 
meest recente richtlijnen en naar artikelen die, bij voorkeur, niet meer dan 5 jaar geleden zijn 
gepubliceerd. 
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Database/ 
Journal/ 
Instantie 

Zoekterm/ 
zoekmethode 

Gevonden artikelen: Level of 
evidence 

Overig 

Pubmed ‘ILR syncope’ Bhangu, J., McMahon, C.G., Hall, P., Bennett, K., Rice, C., Crean, P., Sutton, R., Kenny, R. (2017). Long-term cardiac 
monitoring in older adults with unexplained falls and syncope. http://heart.bmj.com/content/102/9/681.long. 
Geraadpleegd op 19-05-2017.  

2B  

Pubmed Sneeuwbal 
methode 

Brignole, M., Hamdam, M.H. (2012). New concepts in the assessment of syncope. Journal of the American College of 
Cardiology, vol. 59, no. 18.  

5  

ESC 
website 

Sneeuwbal 
methode 

Brignole, M., Vardas, P., Huikuri, H., Moya, A., Ricci, R., Sulke, N., Wieling, W. (2009). Indications for the use of diagnostic 
implantable and external ECG looprecorders. Europace, 11, pp. 671-687 

1A  

Pubmed ‘ILR syncope’ Cheung,. C.C., Krahn, A.D. (2016). Looprecorders for syncope evaluation: what is the evidence? Expert Review of Medical 
Devices, vol. 13, no. 11, pp. 1021-1027 

1A  

ESC 
website 

‘ILR’ Edvardsson, N., Frykman, V., Mechelen, van, R., Mitro, P., Mohii-Oskarsson, A., Pasquié, J., Ramanna, H., Schwertfeger, 
F., Ventura, R., Voulgaraki, D., Garutti, C., Stolt, P., Linker, N.J. (2011). Use of an implantable looprecorder to increase the 
diagnostic yield in unexplained syncope: results form the picture registry. Europace, 13, pp. 262-269.  

2A  

Pubmed ‘implantable 
looprecorder’ 

Edvardsson, N., Garutti, C., Rieger, G., Linker, N.J. (2014). Unexplained syncope: implications of age and gender on 
patient characteristics and evaluation, the diagnostic yield of an implantable looprecorder, and the subsequent 
treatment. Clinical Cardiology, 37, 10, pp. 618-625.  

2B  

ESC 
website 

‘ILR’ Kenny, R. A., Brignole, M., Dan, G., Deharo, J.C., Dijk, van, J.G., Doherty, C., Hamdan, M., Moya, A., Parry, S.W., Sutton, R., 
Ungar, A., Wieling, W. (2015). Syncope Unit: rationale and requirement – the European Heart Rhythm Association 
position statement endorsed by the Hearth Rhythm Society. Europace Journal, 17, pp. 1325-1340. 

1A Alleen 
digitaal 
verkregen. 

ESC 
website 

‘ILR’ Locati, E.T., Moya, A., Oliveira, M., Tanner, H., Willems, R., Lunati, M., Brignole, M. (2016). External prolonged 
electrocardiogram monitoring in unexplained syncope and palpitations: results of the SYNARR-Flash study. Europace, 18, 
pp. 1265-1272. 

2B  

Pubmed ‘ILR’ Roebuck, A., Mercer, C., Denman, J., Houghton, A.R., Andrews, R. (2015). Experiences from a non-medical, non-catheter 
laboratory implantable looprecorder (ILR) service. British Journal of Cardiology, 22, 36. 

5  

Pubmed ‘ILR syncope’ Solbiati, M., Casazza, G., Dipaola, F., Barbic, F., Caldato, M., Montano, N., Furlan, R., Sheldon, R.S., Costantino, G. (2017). 
The diagnostic yield of implantable looprecorders in unexplained syncope: A systematic review and meta-analysis. 
International Journal of Cardiology, 231, pp. 170-176. 

1A  

Pubmed ‘ILR syncope’ Solbiati, M., Costantino, G., Casazza, G., Dipaola, F., Galli, A., Furlan, R. Montano, N., Sheldon, R. (2016). Implantable 
looprecorder versus conventional diagnostic workup for unexplained recurrent syncope. Cochrane Database of 
Systematic Reviews, issue 4, art. no. CD011637 

1A Alleen 
digitaal 
verkregen. 

Pubmed ‘indications 
implantable 
looprecorder’ 

Vitale, E., Ungar, A., Maggi, R., Francese, M., Lunati, M., Colaceci, R., Del Rosso, A., Castro, A., Santini, M., Giuli, S., 
Belgini, L., Casagranda, I., Brignole, M. (2010). Discrepancy between clinical practice and standardized indications for an 
implantable looprecorder in patient with unexplained syncope. Europace, 12., pp. 1475-1479.  

2A  

Tabel 2: Overzicht van geraadpleegde literatuur 
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4. Onderzoeksontwerp 
 
 
Om tot een geschikt onderzoeksontwerp te komen is een onderzoeksmodel opgesteld dat allereerst 
in dit hoofdstuk aan bod komt. Dit onderzoeksmodel bestaat uit een schematisch overzicht, een 
verwoording van het schematische onderzoeksmodel en een toelichting op de inhoud ervan. 
Vervolgens wordt in dit hoofdstuk per deelvraag beschreven met welke methode deze zal worden 
beantwoord en welke data hiervoor verzameld moet worden.  
  

Onderzoeksmodel: 
Aan de hand van de stappen die worden beschreven door Doorewaard (2015) is het volgende 
onderzoeksmodel opgesteld: 

 
Afbeelding 1: Onderzoeksmodel 
 

Verwoording van het onderzoeksmodel 

Het behandeltraject voor syncopepatiënten en de randvoorwaarden voor een ILR-implantatie bij 
deze patiënten zullen worden bestudeerd. Deze bestudering is gebaseerd op theorieën over de 
behandeling van syncope, de te verrichten non-invasieve onderzoeken en de randvoorwaarden voor 
een ILR-implantatie, alsmede op een vooronderzoek in het Diakonessenhuis. Dit levert een 
beoordelingsschema voor het behandeltraject van syncopepatiënten en voor de bijbehorende 
randvoorwaarden voor dit behandeltraject op. Met behulp van dit beoordelingsschema worden het 
behandeltraject van syncopepatiënten en de randvoorwaarden voor dit behandeltraject binnen het 
Diakonessenhuis geëvalueerd en worden op basis van deze analyses aanbevelingen gedaan voor een 
onderbouwde en eenduidige werkwijze.  

 

Toelichting onderzoeksmodel 

Om dit onderzoeksmodel te kunnen onderbouwen volgt een toelichting op de verschillende 
onderdelen uit het schema en op welke manier hiertoe gekomen is. Het schema wordt opgesteld van 
rechts naar links en gaat in de kern uit van de doelstelling voor het onderzoek, namelijk het kunnen 
doen van aanbevelingen. Om aanbevelingen te kunnen doen moet er een analyse uitgevoerd worden 
van de onderzoeksobjecten. De onderzoeksobjecten waar dit onderzoek op gebaseerd is zijn het 



62 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

behandeltraject van syncopepatiënten en de randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet 
worden binnen dit behandeltraject. Dit zijn ook de twee punten waarnaar gekeken wordt vanuit het 
theoretisch kader. Aangezien dit onderzoek in feite binnen het type ‘evaluatie’ valt wordt hierbij 
vanuit de literatuur een beoordelingsschema vastgesteld voor de onderzoeksobjecten. Om het 
theoretisch kader te kunnen bepalen is gekeken naar de kernbegrippen uit de doel- en vraagstelling. 
Deze kernbegrippen zijn vervolgens vertaald naar de benodigde theorie: 
 

Kernbegrippen: Benodigde theorie: 

Randvoorwaarden ILR implantatie Richtlijnen, indicaties, patiënteigenschappen 

Non-invasieve onderzoeken Bewijsstukken, onderbouwing 

Werkwijze Behandeltraject syncope 

Tabel 3: kernbegrippen en de vertaling naar de benodigde theorie 
 

Onderzoeksmethode & te verzamelen data per deelvraag 
Op basis van het onderzoeksmodel is het mogelijk om geschikte onderzoeksmethoden vast te stellen.  
Er zal in dit onderzoek gebruik gemaakt worden van twee onderzoeksmethoden die hieronder 
toegelicht zullen worden.  
 

Literatuuronderzoek 

Met behulp van literatuuronderzoek wordt antwoord gezocht op twee van de deelvragen, namelijk: 
5. ‘Wat zegt de literatuur over wanneer en met welke randvoorwaarden een ILR 

geïmplanteerd moet worden bij patiënten met syncope?’. 
6. ‘Welke non-invasieve onderzoeken moeten wanneer verricht worden voordat wordt 

besloten om een ILR te implanteren bij syncope?’. 
 
`Er zal in de literatuur gekeken worden naar: 

- Europese en Nederlandse richtlijnen (vanuit de ESC en NVVC).  
- Indicaties voor een ILR implantatie bij syncope. 
- De patiënteigenschappen die een ILR implantatie bij syncope indiceren; bijvoorbeeld 

leeftijd of geslacht.  
- Het meest optimale behandeltraject bij syncope. 
- Randvoorwaarden die in de literatuur worden genoemd voor een ILR implantatie bij 

syncope.  
- Overig: als er andere interessante en relevante artikelen worden gevonden zullen deze in 

de uitwerking meegenomen worden.  
Bovengenoemde informatie zal worden samengevat in tekst en eventueel in tabellen of schema’s als 
dit overzichtelijker blijkt te zijn.  
 

Analyse van een databestand in SPSS: 

Het is de bedoeling om in SPSS een databestand te maken op basis van een retrospectief 
patiëntendossieronderzoek. Door in het EPD terug te gaan kijken worden verschillende variabelen 
verzameld en in SPSS ingevoerd. Een overzicht van deze variabelen is terug te vinden in bijlage 2 van 
dit plan van aanpak. Dit overzicht van variabelen is nog niet definitief, maar een eerste opzet. Als uit 
het literatuuronderzoek of het dossieronderzoek aanvullende variabelen naar voren komen die 
interessant voor de analyse kunnen zijn  worden deze aan het databestand toegevoegd.  
In totaal zijn er in de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2016 bij 141 patiënten een ILR geïmplanteerd 
met de indicatie syncope. Al deze 141 patiënten zullen worden meegenomen in het retrospectief 
dossieronderzoek.  
Naast het SPSS databestand zal een schaduwbestand in Excel worden bijgehouden met het nummer 
dat de patiënt in SPSS krijgt en het patiëntennummer van het Diakonessenhuis. Dit Excel bestand zal 
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alleen in de werkomgeving van het Diakonessenhuis worden gebruikt, zodat de gegevens die direct 
tot een specifieke patiënt te herleiden zijn niet buiten het ziekenhuis zullen komen. Ook worden de 
patiëntgegevens op deze manier in het SPSS bestand geanonimiseerd. De vormgeving van het Excel 
schaduwbestand staat in bijlage 3 van dit document.  

 
Met deze analyse in SPSS zal een antwoord worden gezocht op de andere twee deelvragen: 

7. ‘Welke werkwijze is van 01-01-2013 t/m 31-12-2016 door de cardiologen in het 
Diakonessenhuis aangehouden voordat werd besloten om een ILR te implanteren bij de 
indicatie syncope?’.  

8. ‘Zijn er randvoorwaarden voor ILR implantatie bij syncope te onderscheiden in de 
patiëntgegevens gedurende de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2016 en komen deze 
overeen met de in de literatuur genoemde randvoorwaarden?’. 
 

Er zullen analyses uitgevoerd worden om antwoord te kunnen geven op de deelvragen. Deze 
analyses kunnen bestaan uit: 

- T-tests: bij een vergelijking tussen twee groepen, bijvoorbeeld man/vrouw.  
- ANOVA: bij een vergelijking tussen meerdere groepen, bijvoorbeeld bij het vergelijken 

van het aantal vooronderzoeken dat is verricht op verzoek van de verschillende 
cardiologen. 

- Correlatietesten: bijvoorbeeld om te bekijken of er een verband bestaat tussen een 
leeftijdscategorie en het wel of niet vinden van de diagnose na het implanteren van een 
ILR.  

Na het verzamelen van alle data is het pas mogelijk om de precieze analyses te bepalen en te 
bekijken welke variabelen allemaal met elkaar vergeleken kunnen worden en op welke manier dit 
het beste gedaan kan worden.  
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5. Planning 
 
 
Om een planning te kunnen maken voor het uitvoeren van de gehele afstudeeropdracht is gekeken naar de instructie afstudeeropdracht en naar de 
standaardopzet afstuderen. Op basis van de inhoudelijke eisen van de opdracht is geprobeerd een inschatting te maken van de tijd die ervoor nodig is om 
aan deze eisen te voldoen en de opdracht te volbrengen. De verschillende fasen voor het afstudeertraject zijn gebaseerd op de verschillende onderdelen 
van het afstudeerverslag die ingezonden moeten worden naar de LOI. In onderstaande tabel is deze globale planning zichtbaar: 
 

 Wat? Wanneer insturen 
voor beoordeling? 

Risico’s? 

Fase 1:  
Plan van aanpak 

Plan van aanpak inleveren bij LOI. 
Aanpassen feedback op plan van aanpak en evt. 
opnieuw insturen. 
Plan van aanpak inleveren bij RvB voor lokale toetsing 
(na goedkeuring LOI, hier staat max. 4 weken voor). 

Juli 2017 
Juli/Augustus 2017 
 
Augustus 2017 

Vakantie van begeleider in het ziekenhuis (en van de LOI-
begeleider(s)?). 
Uitloop goedkeuring plan van aanpak door LOI docenten. 
Afwijzing onderzoeksvoorstel door de RvB. 

Tijdens wachten op 
feedback LOI/RvB: 

Opzet afstudeerverslag maken. 
Verdiepen in de werking van SPSS. 

 Hulp van derden nodig hebben voor de SPSS analyse. 

Fase 2:  
Onderzoeksontwerp 
en theorie 

Inleiding schrijven. 
Hst. onderzoeksopzet schrijven. 
Hst. theorie schrijven. 

Oktober 2017 Moeite met vaststellen van definitieve variabelen voor de 
SPSS-analyse. 

Fase 3: 
Empirie 

Dataverzameling. 
Data-analyse. 
Hst. empirie schrijven. 

Januari 2018 Vertraging bij de dataverzameling van het dossieronderzoek. 
Weinig ervaring met het werken met SPSS en uitvoeren van 
statistische analyses (er is wel voldoende hulp voorhanden). 

Fase 4:  
Conceptversie 

Hst. conclusies en aanbevelingen schrijven. 
Reflectieverslagen schrijven: methodologisch/ 
persoonlijk. 

Februari 2018 Teveel tekst – beknopt moeten blijven in het 
afstudeerverslag. 

Fase 5: 
Definitieve versie 

Aanpassen feedback. April 2018 De op schrift verkregen feedback niet goed begrijpen. 

Fase 6: 
Mondelinge 
afstudeerzitting 

Doornemen reflectieverslagen. 
Portfolio doornemen. 
Pitch voorbereiden. 

Z.s.m. na 
goedkeuring van 
definitieve scriptie 

Geen. 

Tabel 4: globale planning voor afstudeertraject
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Smits, J. en Edens, R. (2007). Onderzoek met SPSS en Excel. Amsterdam: Pearson Education Benelux, 
tweede druk.  
 
Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Amsterdam: Boom Onderwijs, tweede druk. 
  



66 
Afstudeeropdracht HBO-bachelor hartfunctielaborant - afstudeerverslag 

 

Bijlage 2: variabelen voor databestand in SPSS 
 
 

 
Afbeelding 2: de variabelen in SPSS 
 
Naast bovenstaande variabelen zal na het invoeren van de data nog een variabele in SPSS 
aangemaakt worden die het aantal dagen tussen de implantatiedatum en de diagnosedatum zal 
berekenen.   
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Bijlage 3: vormgeving van het schaduwbestand in Excel 
 
 

 
        Afbeelding 3: Vormgeving schaduwbestand in Excel.  

 
 


