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Geachte mevrouw, heer,
De COVID-19 pandemie en de maatregelen om die te bestrijden hebben tot grote
verschuivingen in de gezondheidszorg geleid. In de afgelopen maanden hebben veel
mensen later zorg ontvangen door toedoen van de coronacrisis en staan er nog veel
mensen op de wachtlijst voor een controle, diagnostiek en/of behandeling. Door de
anderhalve meter maatregel is er ook minder capaciteit beschikbaar in de ziekenhuizen. Er
bestaat, zeker in het licht van de huidige ontwikkelingen in de COVID-19 pandemie, een
hoog risico op het ontstaan van een groot stuwmeer aan uitgestelde zorg.
Oplopende wachtlijsten van de electieve zorg vormen daarvoor een goede indicator. De
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft dan ook gemeend, in samenwerking
met de Nederlandse Hart Registratie (NHR), deze indirecte effecten van de COVID-19
pandemie in kaart te moeten brengen en maandelijks te monitoren met behulp van
wachtlijst uitvragen bij de vakgroepen cardiologie van de Nederlandse ziekenhuizen. De
lengte en het beloop van de wachttijden kan naar onze mening helpen om goed beleid te
maken m.b.t. de juiste afstemming van capaciteit voor de COVID-zorg en non-COVID-zorg.
De doelstelling van deze uitvragen is om te vervolgen of het stuwmeer van uitgestelde zorg,
in combinatie met verlies aan capaciteit in diagnostiek/behandeling door de Coronamaatregelen, gaat leiden tot oplopende wachttijden. De monitoring richt zich op de
volgende parameters:
1) toegangstijden eerste afspraak / herhaalconsult polikliniek
2) wachttijden voor electieve diagnostiek
3) wachttijden voor electieve behandeling
De Treeknorm voor poliklinische zorg en diagnostiek is 4 weken en voor behandeling
6 weken.
Op de volgende pagina’s kunt u een samenvatting vinden van de resultaten en een aantal
voorzichtige conclusies.
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Resultaten uitvraag
Inhaalslag

Conclusie: 76% van de 38 ziekenhuizen geven aan dat er na de eerste golf van de COVID-19
pandemie een inhaalslag is gemaakt m.b.t. de uitgestelde zorg.
Gebruik van videobellen

Conclusie: ‘videobellen’ wordt in veel ziekenhuizen al toegepast, maar nog maar op
beperkte schaal ingezet.
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Wachttijden poliklinisch consult
In onderstaande figuren is de trend over tijd te zien. Het middelste stipje in onderstaand
figuur geeft de mediaan voor de desbetreffende maand weer.

Conclusie: de wachttijden voor de verschillende onderdelen van een poliklinisch consult
zijn, zeker in het licht van de huidige situatie in Nederland, nog acceptabel te noemen.
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Standaard diagnostiek
In onderstaande figuren is de trend over tijd te zien. Het middelste stipje in onderstaand
figuur geeft de mediaan voor de desbetreffende maand weer.

Conclusie: de wachttijden voor de verschillende onderdelen van de standaard electieve
cardiologische diagnostiek zijn, zeker in het licht van de huidige situatie in Nederland, nog
acceptabel te noemen.
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Geavanceerde diagnostiek
In onderstaande figuren is de trend over tijd te zien voor de electieve CT coronair
angiografie en MRI van het hart (CMR)-diagnostiek. Het middelste stipje in onderstaand
figuur geeft de mediaan voor de desbetreffende maand weer.

Conclusie: de wachttijden voor de verschillende onderdelen van de electieve
geavanceerdere cardiologische diagnostiek zijn, zelfs in het licht van de huidige situatie in
Nederland, aan de grens van wat als acceptabel is te noemen.
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Wachttijden behandeling
In onderstaande figuren is de trend over tijd te zien voor de volgende electieve
behandelingen: Percutane Coronair Interventie (PCI), pacemaker implantatie (PM),
implantatie Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), Pulmonaal Vene Isolatie (PVI),
ablatie van ventriculaire ritmestoornissen (PVC/VT-ablatie) en Transcatheter Aortaklep
Implantatie (TAVI). Het middelste stipje in onderstaand figuur geeft de mediaan voor de
desbetreffende maand weer.

Conclusie: de wachttijden voor de verschillende vormen van electieve cardiologische
behandelingen zijn, zelfs in het licht van de huidige situatie in Nederland, aan de grens van
wat als acceptabel is te noemen. Met name bij de ablatie technieken als PVI, PVC- of VTablatie zijn er erg lange wachttijden.
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Conclusies
Naar aanleiding bovenstaande resultaten van de uitvraag naar wachttijden zouden de
volgende conclusies getrokken kunnen worden:
1. De meeste ziekenhuizen hebben een inhaalslag kunnen maken m.b.t. de uitgestelde
cardiologische zorg na de eerste COVID-19 piek.
2. Videobellen, als alternatief voor een fysiek poliklinisch consult, wordt in veel
ziekenhuizen al toegepast, maar nog maar op beperkte schaal ingezet.
3. De wachttijden voor de verschillende onderdelen van de ambulante cardiologische zorg
(polikliniek en diagnostiek) zijn, zeker in het licht van de huidige situatie in Nederland,
nog acceptabel te noemen. Wel hebben enkele individuele ziekenhuizen erg lange
wachttijden; zeker m.b.t. de echocardiografie, CT-angiografie en cardiale MRI.
4. De wachttijden voor de meeste vormen van reguliere cardiologische behandelingen
zijn, zelfs in het licht van de huidige situatie in Nederland, aan de grens van wat
acceptabel is te noemen. Voor katheterablatie technieken zijn de wachttijden echter
veel te lang.
5. De Treeknorm voor poliklinische zorg en diagnostiek is 4 weken en voor behandeling 6
weken. De doorlooptijd van de eerste presentatie bij het ziekenhuis van een patiënt,
met een zorgvraag tot een definitieve diagnose / behandeling is meestal een optelsom
van meerdere vormen van diagnostiek en zo nodig vervolgens een behandeling. Gezien
de huidige termijnen van de gerapporteerde wachttijden is het onze inschatting dat de
gewenste treeknormen (respectievelijk 4 en 6 weken) vaak overschreden worden.
6. Bij het verder verminderen van de reguliere poliklinische non-COVID zorgcapaciteit is er
een evident risico dat de wachttijden voor verloren levensjaren en levensjaren in
slechtere gezondheid gaan zorgen.
In het licht van de huidige ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie gaan wij ervan uit dat
deze continue uitvraag beleidsmakers helpt bij het maken van goede keuzen m.b.t. de
juiste afstemming van capaciteit voor de COVID-zorg en non-COVID-zorg.
Heeft u hierover vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten via bureau@nvvc.nl.
Met vriendelijke groet,
namens de NVVC,
Dr. Joan G. Meeder
Inkomend-voorzitter NVVC
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
bureau@nvvc.nl
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