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4Samenvatting

Van sommige diagnostiek en daarop-
volgende behandeltrajecten is niet 
altijd de wetenschappelijke bewijs-
voering (met hoge bewijskracht) voor 
handen. Het opstellen van een 
kennisagenda, waarin deze ontbre-
kende kennis op het gebied van 
zorgevaluatie in de vorm van zoge-
noemde kennishiaten wordt beschre-
ven, is een eerste stap in het proces 
van zorgevaluatie. Het doel van 
zorgevaluatie is om uiteindelijk te 
komen	tot	meer	effectieve,	doelma-
tige en veilige patiëntenzorg. In 2018 
is het project ‘Kennisagenda 
Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie (NVVC)’ gestart om te 

inventariseren welke kennis binnen 
het vakgebied van de cardiologie 
momenteel nodig is om te komen tot 
verdere verbetering van de zorg voor 
patiënten met cardiologische aan-
doeningen. In deze Kennisagenda 
beschrijft de NVVC de meest urgente 
zorgevaluatie vragen die de komende 
jaren (2019-2023) onderzocht kun-
nen worden. Om tot de uiteindelijke 
top-11 van kennishiaten te komen is 
er een (Europese) richtlijnenanalyse 
uitgevoerd en zijn er enquêtes 
verspreid onder de leden van de 
NVVC en onder overige belangheb-
benden, zoals patiëntenverenigingen 
en zorgverzekeraars. Uit deze ana-
lyse kwamen maar liefst 1461 kennis-

hiaten naar voren. Deze zijn onder-
verdeeld naar deelgebied 
(Atherosclerose, Hartklepafwijkingen, 
Ritmestoornissen, Hartfalen & 
Cardiomyopathie, Congenitale 
hartziekte en CVRM & Revalidatie) en 
door de werkgroep gereduceerd tot 
een lijst van 111 kennishiaten, 
waarbij onder andere de dubbele 
kennishiaten eruit zijn gehaald, 
evenals de kennishiaten die niet over 
specialistische cardiologische zorg 
gaan en de kennishiaten die moeilijk 
te onderzoeken zijn. Vervolgens zijn 
deze kennishiaten tijdens een bijeen-
komst met 41 aanwezigen gepriori-
teerd op basis van aansluiting bij 

Samenvatting

patiënteninbreng, onderzoekbaar-
heid, relevantie, impact op het 
vakgebied en maatschappij en 
implementeerbaarheid. Dit rapport 
doet verslag van het gehele proces 
van de totstandkoming van de 
Kennisagenda en de 11 meest 
urgente onderzoeksvragen worden 
uitgebreid beschreven. Daarnaast 
wordt er een hoofdstuk besteed 
waarin verschillende bestaande 
onderzoeksvelden in kaart worden 
gebracht. Dit overzicht kan onder 
andere een bijdrage leveren aan een 
succesvolle wetenschappelijke 
invulling van de onderzoeksvragen. 
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Zorgevaluatie moet in de eerste 
plaats leiden tot gezondheidswinst 
voor de patiënt, maar uitkomsten 
kunnen ook zorgen voor (betere) 
onderbouwing van richtlijnen en een 
meer doelmatige besteding van 
budgetten in de zorg. De 
zogenoemde kennishiaten die 
beschreven worden in een 
kennisagenda kunnen aanwezig zijn 
in onder andere de dagelijkse zorg 
voor patiënten (klinisch, poliklinisch, 
transmuraal, ziekenhuis verplaatste 
zorg), in de samenwerking met 
andere zorgverleners (zorgpaden) en 
in innovatieve vraagstukken. 

De Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie is de wetenschappelijke 
vereniging van cardiologen en 
andere gespecialiseerde 

1. Inleiding

Het leveren van kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg gaat cardiologen 
aan het hart. In 2018 is dan ook het project ‘Kennisagenda NVVC’ gestart 
om te inventariseren welke cardiologische kennis nodig is om meer effec-
tieve, doelmatige en veilige zorg te bewerkstelligen (ook wel kennishiaten 
genoemd) en de wetenschappelijke basis van de cardiologische zorg te 
versterken. Door middel van zorgevaluatie, dat wil zeggen klinisch evalua-
tieonderzoek naar de (kosten) effectiviteit van bestaande zorg, kan de 
vraag over welke cardiologische zorg momenteel het meest effectief, 
doelmatig en veilig is beantwoord worden (zie ook het kader voor de 
definitie van zorgevaluatie). 

zorgverleners op het gebied van 
hart- en vaatziekten. De vereniging 
zet zich in voor optimale zorg voor de 
patiënt. Voor cardiologen is het 
cruciaal om voortdurend te streven 
naar verbetering van de kwaliteit en 
innovatie van de zorg voor de 
patiënt. Hiervoor worden 
instrumenten ingezet, zoals 
verplichte nascholing voor alle 
praktiserende artsen, landelijke 
uitkomstenregistraties, opstellen en 
updaten van richtlijnen, 
kwaliteitsvisitaties en intercollegiale 
beoordeling, bevorderen van 
patiëntenparticipatie en 
samenwerking met organisaties die 
zich bezig houden met onderzoek en 
preventie op het gebied van hart- en 
vaatziekten in Nederland 
(Netherlands Heart Institute (NLHI), 

Zorgevaluatie	 is	 klinisch	 evaluatieonderzoek	 naar	 de	 (kosten)effectiviteit	
van bestaande zorg en is gericht op een juiste plaatsbepaling van interven-
ties (indicatiestelling voor behandeling of diagnostiek). Zorgevaluatie is 
meer dan alleen het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek, het betreft 
een proces met een aantal belangrijke onderdelen (inventariseren en prio-
riteren kennishiaten, programmeren en uitwerken studies, uitvoeren stu-
dies en implementeren resultaten).
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Werkgroep Cardiologie Centra 
Nederland (WCN), Nederlandse 
Hartregistratie (NHR) en 
Hartstichting). Het ideaal is een 
integraal kwaliteitsbeleid, waarbij de 
verschillende instrumenten in 
samenhang ontwikkeld, toegepast, 
geëvalueerd en verbeterd worden. 
Het integraal kwaliteitsbeleid kan 
grafisch	worden	weergegeven	in	de	
zogenoemde	‘kwaliteitscirkel’	(figuur	
1, Federatie Medisch Specialisten, 
2016). 

Deze kwaliteitscirkel geeft een aantal 
stappen of stadia weer: 
1. het beschrijven van goede zorg in 

richtlijnen voor het medisch 
handelen en deze op regelmatige 
basis bijstellen aan de hand van 
nieuwe inzichten en studies; 

2. het implementeren van deze 
richtlijnen door aanpassingen en 
vernieuwingen door te voeren in 
de dagelijkse zorg;

3. het evalueren van de 
implementatie. Met andere 
woorden: het meten of de 
aanpassingen en vernieuwingen 
ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd in de praktijk en of 
hierdoor de kwaliteit van zorg 
verbetert of dat er nog 

aanpassingen nodig zijn.

Op basis van deze evaluatie kan de 
implementatie verbeterd worden en/
of geconstateerd worden dat er 
kennishiaten zijn en dat er nieuwe 
kennis nodig is om richtlijnen aan te 
passen. Hierna komt men weer terug 
bij de eerste stap van de cirkel. Naast 
zorgevaluatie is ook innovatie onder-
deel van de primaire zorgverlening 
en zijn beiden noodzakelijk voor 
continue verbetering van kwaliteit 
van zorg.

Het doel van het project is te komen 
tot een kennisagenda met een 
beschrijving van de belangrijkste 
kennishiaten en een plan van aanpak 
hoe deze met wetenschappelijk 
onderzoek in te vullen. Daarvoor zijn 
onder andere de huidige onder-
zoeksvelden op gebied van cardiolo-
gische zorg  in Nederland beknopt in 
kaart gebracht. De NVVC wil hiermee 
een impuls geven aan het versterken 
van zorg die berust op wetenschap-
pelijk bewijs.

Figuur 1: Kwaliteitscirkel (Federatie Medisch Specialisten, 2016).

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de methode 
die is toegepast. De resultaten van 
het project worden beschreven in 
hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 gaat in 
op de stappen die nodig zijn voor de 
implementatie en praktische realisa-
tie van de kennisagenda.

 

Opleiding

Beschrijven goede zorg

Zorgevaluatie

Innovatie

Meten en 
evalueren

Implementeren



72. Methode

2. Methode

De kennisagenda bestaat uit drie delen: 
1.  inventariseren van de kennishiaten op het gebied van cardiologie;
2.  opstellen van een lijst met geprioriteerde kennishiaten die de komende 

jaren de kennisagenda van de NVVC zullen bepalen;
3.  verkrijgen van een globaal inzicht in de huidige wetenschappelijke 

activiteiten op het gebied van de cardiologische zorg in Nederland.

2.1. Inventarisatie kennishiaten 

De inventarisatie van kennishiaten 
en de wetenschappelijke onderbou-
wing van de cardiologische zorg 
heeft plaatsgevonden middels het 
uitlichten van de kennislacunes met 
lage bewijskracht uit de richtlijnen, 
alsmede door het verspreiden van 
een enquête onder NVVC-leden, 
patiëntenverenigingen en overige 
belanghebbenden. Deze inventarisa-
tie vond begin 2018 plaats.

2.1.1. Identificatie kennishiaten in 

richtlijnen

Door de werkgroep relevant bevon-
den modules uit, in enkele gevallen 
multidisciplinaire, (Europese) richtlij-
nen die vanaf 2010 zijn uitgekomen 
zijn meegenomen in de inventarisa-
tie op kennishiaten. Er was één 
uitzondering en dit betrof een 
veelgebruikte richtlijn uit 2006 
(Organisatie en werkwijze op inten-
sive care-afdelingen voor volwasse-
nen in Nederland). In de dagelijkse 
praktijk gaan cardiologen doorgaans 
uit van Europese richtlijnen en dit is 
terug te zien in de verhouding 
Europese richtlijnen/ Nederlandse 

richtlijnen die geraadpleegd zijn voor 
deze kennisagenda; namelijk 3:2. 
Voorwaarde was dat de conclusies 
waren gegradeerd en het niveau van 
de bewijskracht duidelijk was. Uit de 
richtlijnen werden de conclusies met 
een laag niveau van bewijskracht 
(niveau 3 en 4 of ‘laag’ en ‘zeer laag’ 
of ‘level of evidence’ C in ESC richtlij-
nen) en aanbevelingen voor verder 
onderzoek geïnventariseerd. In veel 
richtlijnen werd, soms in een apart 
hoofdstuk, ingegaan op bestaande 
kennishiaten en ook deze zijn mee-
genomen in het proces. Er werden 
vanuit	de	richtlijnen	2647	mogelijke	
kennishiaten meegenomen.

2.1.2. Identificatie van kennishiaten 

door werkgroepleden en individuele 

leden van de NVVC 

Alle NVVC-leden en 18 werkgroepen 
zijn door middel van een online 
enquête gevraagd kennishiaten te 
benoemen met betrekking tot de 
uitoefening van het vak in de dage-
lijkse praktijk en die van invloed zijn 
op een substantieel deel van de 
cardiologische zorg. Het verzoek was 
om de kennishiaten in de vorm van 
een onderzoeksvraag te formuleren 
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en hierbij een korte motivatie te 
geven. Elf van de 18 aangeschreven 
werkgroepen hebben hiaten aange-
leverd en de NVVC leden hebben op 
persoonlijke titel hiaten aangeleverd 
of namens meerdere cardiologen. 
Dit alles heeft geresulteerd in een 
uitgebreide lijst met 133 
kennishiaten.

2.1.3. Identificatie van kennishiaten 

door patiëntenverenigingen en 

overige belanghebbenden 

De patiëntenverenigingen (bijlage 3) 
kregen via e-mail een vragenlijst 
toegestuurd met ook aan hen het 
verzoek om kennishiaten aan te 
geven. Aan hen werd verzocht om de 
voor de patiënt belangrijke thema’s 
aan te dragen. Twee van de vier 
aangeschreven organisaties hebben 
gereageerd en in totaal zijn er vijf 
kennishiaten en zeven thema’s 
genoemd.  

De overige belanghebbenden, waar 
onder wetenschappelijke verenigin-
gen, Hartstichting, NLHI, NHR, WCN 
en zorgverzekeraars (bijlage 3) 
kregen via e-mail een vragenlijst 
toegestuurd met ook aan hen het 
verzoek om kennishiaten aan te 
geven. Aan hen werd eveneens 

Atherosclerose

Atherosclerose

Ritmestoornissen

Prikkelgeleidingssysteem

verzocht om deze in de vorm van 
een onderzoeksvraag te formuleren, 
met een korte toelichting. In totaal 
hebben 11 van de 21 aangeschreven 
organisaties gereageerd en zijn er 42 
kennishiaten genoemd.

2.1.4. Totaal geïdentificeerde 

kennishiaten

In	totaal	zijn	er	2827	kennishiaten	
ingebracht. Na selectie van cardiolo-
gie-specifieke	zorgevaluatie	vragen	
en het samenvoegen van overlap-
pende hiaten is dit aantal terugge-
bracht tot 1461 hiaten. Deze hiaten 
zijn onderverdeeld naar de volgende 
deelgebieden: 
• Atherosclerose
• Hartklepafwijkingen
• Ritmestoornissen
• Hartfalen & Cardiomyopathie
• Congenitale hartziekte
• CVRM & Revalidatie

Deze lijst is door de werkgroep 
gereduceerd tot 111 kennishiaten 
(hiaten uit de praktijk hadden de 
voorkeur boven hiaten uit de richtlij-
nen). Hiaten die zowel in het veld 
(cardiologen, patiëntenverenigingen 
en overige belanghebbenden) als in 
de richtlijnen naar voren kwamen, 
hadden voorkeur. De volgende 

kennishiaten werden uit de lijst 
verwijderd of samengevoegd:
• kennishiaten die vaker dan één 

keer zijn ingebracht;
• kennishiaten met weinig raakvlak 

met de ‘dagelijkse praktijk’;
• kennishiaten die min of meer 

dezelfde inhoud hebben;
• kennishiaten die al in onderzoek 

zijn;
• kennishiaten waarbij de kennis al 

wel aanwezig is en waarvoor een 
aanbeveling wordt gedaan in een 
richtlijn, maar die (nog) niet is 
geïmplementeerd;

• kennishiaten waar al kennis 
voorhanden is, maar nog geen 
standpunt over opgenomen is in 
een richtlijn;

• kennishiaten die niet over de 
cardiologische zorg gaan;

• kennishiaten die zeer moeilijk te 
onderzoeken zijn of waar geen 
onderzoekbare onderzoeksvraag 
bij kan worden geformuleerd.

De thema’s die zijn ingebracht door 
de patiëntenverenigingen zijn 
gekoppeld aan de totaallijst met 
ingebrachte kennishiaten:
• Diagnose & vervolg
• Eigenaarschap medicatie
• Medicatiewissel

Deelgebieden Kennisagenda
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• Diversiteit, leeftijd, etniciteit, 
culturerel achtergrond, etc

• Nazorg
• Hartproblemen in de familie (ICD 

dragers).

2.2. Prioritering en opstellen 
kennisagenda

2.2.1 Prioriteringsbijeenkomst

Op 21 juni 2018 is een prioriterings-
bijeenkomst georganiseerd om de 
kennishiaten (beschreven in para-
graaf 2.1) te bespreken en te priori-
teren. Deze bijeenkomst is bijge-
woond door 34 personen waarvan 
20 cardiologen, 11 vertegenwoordi-
gers van overige organisaties, 
namelijk de NVHHV, NVIC, VITHaS, 
WCN, NVALT, NVT, NLHI, NRR, 
Hartstichting, NHR en tot slot drie 
patiëntenvertegenwoordigers van 
Harteraad, Patiëntenfederatie en 
Patiëntenvereniging Aangeboren 
Hartafwijkingen (Bijlage 3). 
Daarnaast waren alle leden van de 
projectgroep bij deze bijeenkomst 
aanwezig.
De kennishiaten werden per deelge-
bied besproken in subgroepen van 
aanwezigen. Dit gebeurde in twee 
rondes. In de eerste ronde werd de 

discussie gevoerd in subgroepen met 
een willekeurige samenstelling, 
waarbij deelnemers niet a priori in 
hun eigen expertisegebied waren 
ingedeeld. Dit werd gedaan om te 
voorkomen dat de discussie te veel 
zou gaan over de persoonlijke aan-
dachtsgebieden of voorkeuren van de 
aanwezigen. Een uitzondering hierop 
werd gemaakt voor de patiëntverte-
genwoordigers. Aan het einde van de 
eerste ronde werd er door de sub-
groepen per deelgebied een lijst 
opgesteld met maximaal 10 belang-
rijkste kennishiaten. Vervolgens werd 
in de tweede ronde door de experts 
gediscussieerd over deze top 10. Zo 
nodig werden vragen samengeno-
men en/of de formulering aangepast/
aangescherpt. Het resultaat was een 
top 5 per deelgebied. De prioritering 
vond in beide rondes plaats op basis 
van de volgende criteria:
• Relevantie: omvang en ernst van 

het probleem;
•	 Effect	op	gezondheid	en	
kosteneffectiviteit;

• Urgentie;
• Onderzoekbaarheid en 

haalbaarheid;
• Impact op het vakgebied en 

maatschappij;
• Aansluiting bij patiënteninbreng

Op basis van deze twee rondes 
werden 30 kennishiaten als meest 
belangrijk aangemerkt. Aan het 
einde van de prioriteringsbijeen-
komst werden alle aanwezigen in de 
gelegenheid gesteld om in deze 30 
kennishiaten een overkoepelende 
prioritering aan te brengen. Dit 
deden zij door te stemmen op de 
kennishiaten waaraan de meeste 
prioriteit werd toegekend. Hiervoor 
kregen alle aanwezigen drie stickers 
per persoon. Cardiologen, patiënt-
vertegenwoordigers en overige 
deelnemers kregen daarbij ieder een 
eigen kleur, zodat achteraf duidelijk 
zou zijn welke kennishiaten door 
welke groep belangrijk werden 
gevonden.

2.2.2. Methodiek opstellen 

definitieve kennisagenda

In elk vakgebied is er een veelheid 
aan kennishiaten die in wetenschap-
pelijk onderzoek kunnen worden 
onderzocht. Het is belangrijk dat de 
kennishiaten die onderzocht gaan 
worden ook met grote waarschijnlijk-
heid opgelost kunnen worden. De 
werkgroep heeft daarom een ver-
dere selectie van de geprioriteerde 
kennishiaten uitgevoerd op basis van 
de volgende weegfactoren: 

Hartfalen & cardiomyopathie

Pompkracht en leeftijd

Hartkleppen: bij samentrekken 

en ontspannen hartspier

Hartklepafwijkingen

Deelgebieden Kennisagenda
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• De frequentie van prioritering. Het 
kennishiaat heeft minimaal zeven 
stemmen gekregen tijdens de 
prioriteringsbijeenkomst.

• De onderzoekbaarheid. Het 
opzetten van wetenschappelijk 
onderzoek is kostbaar en vergt 
veel tijd. Het benodigde onder-
zoek moet haalbaar zijn met een 
grote kans op succes. Hierbij is er 
bij voorkeur aansluiting bij al 
bestaande onderzoekslijnen op 
het	gebied	van	de	specifieke	
onderzoeksvraag.

• De relevantie van de onderzoeks-
vragen voor patiëntenorganisaties 
en overige belanghebbenden, 
zoals zorgverzekeraars en over-
heid. Dit niet alleen vanwege het 
draagvlak, maar ook door de 

hieraan	gerelateerde	financie-
ringsmogelijkheden voor de 
uitvoering van het wetenschappe-
lijk onderzoek.

• Er loopt al onderzoek. Een 
oriënterende literatuursearch is 
verricht	om	te	verifiëren	of	de	
geselecteerde onderzoeksvragen 
niet al onderwerp zijn van lopend 
wetenschappelijk onderzoek. 

Er is vanwege overlap besloten om 
twee vragen op het gebied van 
telemonitoring samen te nemen. 
Ook is één vraag die valt onder het 
deelgebied ‘hartklepafwijkingen’ 
gecombineerd met een vraag die valt 
onder het deelgebied ‘Hartfalen & 
Cardiomyopathie’. Dit heeft een top 
11 opgeleverd (zie paragraaf 3.1. De 

Congenitale hartziekte

aangeboren hartziekten: 

AD VSD Marfan Coarctatie

CVRM & revalidatie

One size does not fit all

Deelgebieden Kennisagenda

top 11 is geaccordeerd door het 
NVVC-bestuur. 
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ATHEROSCLEROSE

01 Is het veilig en efficiënt om bij een 

gestabiliseerd non-STEMI een CAG 

in een non-interventie centrum te 

verrichten, en indien geïndiceerd 

gevolgd door PCI of CABG in een 

interventiecentrum? 

 lees meer

02 Is CTCA voldoende effectief om 

patiënten met revascularisatie 

indicatie te selecteren en patiënten 

zonder coronairlijden uit te sluiten?

 lees meer

HARTKLEPAFWIJKINGEN

03 Hoe zinvol is het om preventieve 

klepchirurgie (of catheterinterven-

tie) uit te voeren bij asymptoma-

tisch kleplijden van mitralis- en/of 

tricuspidalisklep en bij welke ernst 

van tricuspidalisinsufficientie bij 

reparatie van linkszijdig kleplijden 

dient een al of niet chirurgische 

ingreep (of catheterinterventie) aan 

deze klep plaats te vinden?

 lees meer

RITMESTOORNISSEN + HARTFALEN

04 Wat is de meerwaarde van telemo-

nitoring rond atriumfibrilleren- 

detectie en hartfalenbehandeling 

in de 1e en 2e lijn? 

 lees meer

3.1 Top 11 onderzoeksvragen

De top 11 die op basis van de priori-
teringsbijeenkomst en discussie 
binnen de werkgroep is samenge-
steld ziet er, in willekeurige volgorde, 
als volgt uit (onderverdeeld per 
deelgebied(en)):

Dit hoofdstuk beschrijft het 
resultaat van de inventarisatie en 
geprioriteerde onderzoeksvragen 
op het terrein van zorgevaluatie en 
soms innovatie (bijv. eHealth).

TOP 11 ONDERZOEKSVRAGEN

3. Resultaten
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HARTFALEN & CARDIOMYOPATHIE

07 Wat is het effect van netwerkzorg op 

de kwaliteit en uitkomsten (gezond-

heidswinst) voor hartfalen?; Welke 

hartfalenpatiënten kunnen primair 

behandeld worden door de eerste 

lijn en wat zijn de uitkomsten op 

(middellange) termijn, na 

terugverwijzen? 

 lees meer

08 Is aanvullende geriatrische diagnos-

tiek en behandeling/begeleiding/

interventies van fragiele (oudere) 

hartfalenpatiënten, van meerwaarde 

op klinische uitkomsten, in vergelij-

king met standaard hartfalenzorg?

 lees meer

CONGENITALE HARTZIEKTE

09 Wat is de optimale niet-medicamen-

teuze behandeling van rechterka-

merfalen bij congenitaal hartlijden? 

 lees meer

10 Hoe en wanneer dienen aorta 

diameters bepaald te worden, en 

wat is de relatie hiervan met 

prognose? 

 lees meer

CVRM & REVALIDATIE

11 Hoe moet eHealth ingezet worden 

binnen de cardiovasculaire (na)

zorg?

 lees meer
  

RITMESTOORNISSEN

05 Welke patiënten hebben nog steeds 

baat bij profylactische 

Implanteerbare Cardioverter-

Defibrillator implantatie in de 

hedendaagse cardiologische 

praktijk? 

 lees meer

06 Wat is de beste invasieve behandel-

strategie voor patiënten met Atrium 

Fibrilleren wanneer Pulmonaal 

Venen isolatie niet afdoende (b)lijkt 

te zijn? 

 lees meer

TOP 11 ONDERZOEKSVRAGEN
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01.

Is het veilig en efficiënt om bij een 
gestabiliseerd non-STEMI een CAG in 
een non-interventie centrum te 
verrichten, en indien geïndiceerd 
gevolgd door  PCI of CABG in een 
interventiecentrum?

Zorgevaluatie 
10 × geprioriteerd (10 x NVVC-lid)

Volgens het Zorginstituut Nederland 
werden er in 2013 15.6831 patiënten 
opgenomen met een non-STEMI 
waarvan een groot gedeelte vaak 
eerst in een niet PCI-ziekenhuis. 
Terwijl er in het verleden een duide-
lijke voorkeur was om bij een ACS/
NSTEMI eerst een optimale farmaco-
logische therapie te initiëren en pas 
in een later stadium eventueel een 
coronair	angiografie	te	verrichten	om	
te beoordelen of een revascularisatie 
geïndiceerd is, lijkt er de laatste jaren 

steeds meer onderzoek er op te 
wijzen	dat	een	vroege	angiografie	
met eventuele directe behandeling 
belangrijke voordelen voor de 
patiënt op levert. In Nederland is er 
een unieke situatie dat vele lokale 
ziekenhuizen over de expertise 
beschikken om veilig een coronair 
angiogram te maken en aan de hand 
hiervan pas te beslissen of een 
(spoed) interventie gewenst is. 
Wetenschappelijke onderzoeken die 
de superioriteit van een diagnostisch 
coronair angiogram in een interven-
tie centrum met directe revasculari-
satie	boven	lokale	angiografie	met	
selectieve vroege revascularisatie zijn 
niet verricht. De huidige Nederlandse 
situatie	die	mogelijkerwijs	efficiënter	
is bij de huidige grote aantallen 
patiënten die zich presenteren IAP of 
een NSTEMI rechtvaardigt het vast-
stellen van de veiligheid van deze 
strategie en inventarisatie van de 
kosten van deze en de gecentrali-
seerde strategie.
Er zijn in het verleden vele studies 
verricht naar de vraagstelling of 

vroege invasieve strategie bij non-
STEMI voordelen oplevert ten 
opzichte van een delayed strategy. 
Bekende studies op dit terrein zijn 
o.a. de TIMACS, FRISC II, Rita-3 ICTUS,  
ELISA 3, VERDICT en meest recent de 
Early studie2,3,4,5. Het belangrijkste 
kenmerk van deze studies is dat deze 
altijd	in	specifieke	interventie	centra	
zijn gedaan met mogelijkheden tot 
ad-hoc	PCI.	De	vrij	specifieke	
Nederlandse situatie waarbij de 
invasieve diagnostiek ook buiten de 
interventie centra wordt gedaan is 
hier in niet meegenomen. Het 
potentiele voordeel van diagnostiek 
locaal met alleen verwijzing obv 
volledig aanvullend onderzoek en 
definitief	plan	van	het	hartteam	is	
dat het potentieel goedkoper kan zijn 
met behoud van de zelfde klinische 
uitkomsten. Verdere screening 
binnen Pubmed en andere databases 
heeft geen onderzoeken opgeleverd 
die	specifiek	kijken	naar	een	
gespreide en gefaseerde aanpak 
zoals gebruikelijk is in de 
Nederlandse situatie.

ATHEROSCLEROSE

Dotter en stent
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in gebruik genomen voor het vastleg-
gen van coronairlijden in diverse 
settings6,7. Hierbij speelt het bepalen 
van de Ca-score een rol maar ook het 
visualiseren van de coronairvaten 
zelf8,9. Studies maken duidelijk dat o.a. 
de Ca-score bij low-risk patiënten 
gebruikt kunnen worden om coronair-
lijden in niet acute situaties uit te 
sluiten10.  Voor de acute situaties zijn 
de bevindingen nog niet geheel eendui-
dig. Ook in geval van geplande hart-
klepchirurgie zou wellicht een CTCA de 
nu routinematig uitgevoerde hartca-
theterisatie kunnen vervangen11. Mate 
van visualisatie van de coronairen is 
o.a. afhankelijk van de gebruikte 
apparatuur, mate van aanwezige 
calcificatie	van	de	coronairen	(ook	
afhankelijk van de leeftijd) en een 
voorgeschiedenis van eerdere inter-
venties (PCI’s en/of CABG’s)12. De 

CT-scan

02.

Is CTCA voldoende effectief om 
patiënten met revascularisatie 
indicatie te selecteren en patiënten 
zonder coronairlijden uit te sluiten?

Zorgevaluatie 
9 × geprioriteerd (6 × NVVC-lid, 2 x 
stakeholder, 1 x patiënt- 
vertegenwoordiger)

Ischemische hartziekten is volgens een 
recent rapport van de Nederlandse 
hartstichting verantwoordelijk voor 
22%	van	de	doodsoorzaken	en	27%	
van de ziekenhuisopnamen binnen 
hart- en vaatziekten in Nederland in 
2017.	Het	in	beeld	brengen	van	het	
coronairvaatstelsel is hierbij onmisbaar 
voor de diagnostiek. Gedurende de 
laatste jaren is het gebruik van de 
CT-scan van het coronairvaatstelsel in 
veel ziekenhuizen in toenemende mate 

ATHEROSCLEROSE

ultieme vraag is nu of de noninvasieve 
CT-scan van de coronairen nu in alle 
omstandigheden	of	in	specifieke	
situaties de invasieve coronairangio-
gram kan vervangen.
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mitralis-	en	ook	tricuspidalisinsuffi-
cienties. Ervaring heeft echter 
geleerd dat het aanwezig zijn van 
zo’n klepgebrek op den duur kan 
leiden tot een dusdanige beschadi-
ging van linker- en rechterventri-
kelfunctie dat zelfs na herstel van het 
klepgebrek de achteruitgang in 
ventrikelfunctie permanent blijft13. 
De vraag die daarbij opkomt is op 
welk moment overgegaan moet 
worden tot vroegtijdig herstel van dit 
klepgebrek om deze beschadiging te 
voorkomen. Een andere situatie 
waarbij deze vraag zich voordoet is 
of bij noodzakelijke herstel van een 
mitralisinsufficientie,	aortaklepsteno-
se/-insufficientie	al	of	niet	in	samen-
hang met een CABG een daarbij 
aanwezige	insufficientie	van	de	
tricuspidalisklep ook aangepakt dient 
te worden om rechterventrikelfalen 
te voorkomen. Het is aangetoond dat 
bij meer dan 90% van de patiënten 
met matig-ernstige tricuspidalisinsuf-
ficientie	dit	vaak	secundair	is	aan	
linkszijdig hartfalen en andere 
oorzaken van pulmonale hyperten-
sie14. Oorzaak is dan vaak annulusdi-
latatie van de tricuspidaalklep. 
Recente	data	laten	zien	dat	70%	van	
de patiënten waarbij al voor mitraclip 
implantatie een meer dan matige 
tricuspidalisinsufficientie	bestaat	

deze niet verdwijnt na herstel van de 
mitralisinsufficientie	door	een	
mitraclip15. Eenzelfde observatie is bij 
een iets kleiner percentage patiënten 
(11-26%) gedaan bij patiënten die 
een TAVI hebben ondergaan waarbij  
wel geldt dat afname van de ernst 
van	de	tricuspidalisinsufficientie	in	
een groter percentage lijkt op te 
treden16. Last but not least gaat deze 
vraag ook op bij asymptomatische (of 
mild symptomatische) patiënten met 
een geisoleerde matig-ernstige 
tricuspidalisinsufficientie.	Indien	
door deze hartklepafwijking sympto-
men ontstaan is de medicamenteuze 
behandeling vaak teleurstellend door 
o.a. nierfunctieproblemen en afname 
in fysieke conditie17.

03.

Hoe zinvol is het om preventieve 
klepchirurgie (of catheterinterventie) 
uit te voeren bij asymptomatisch 
kleplijden van mitralis- en/of tricus-
pidalisklep en bij welke ernst van 
tricuspidalisinsufficientie bij repara-
tie van linkszijdig kleplijden dient 
een al of niet chirurgische ingreep 
(of catheterinterventie) aan deze klep 
plaats te vinden?

Zorgevaluatie 
8 × geprioriteerd (4 × NVVC-lid, 2 x 
stakeholder, 2 × patiënt- 
vertegenwoordiger) 

Dankzij sterk verbeterde imaging 
technieken	(o.a.	echocardiografie	en	
MRI) zijn hartklepafwijkingen in 
verfijndere	mate	in	kaart	te	brengen,	
ook bij patiënten die nog asympto-
matisch zijn. Dit geldt o.a. voor 

HARTKLEPAFWIJKINGEN

Interventiecardiologie en/of chirurgie?
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een ICD is de meerwaarde reeds 
evident aangetoond18.
 
Asymptomatisch	atriumfibrilleren	is	
een frequente nevenbevinding bij 
patiënten met implanteerbare devi-
ces. Naar de pathofysiologische en 
therapeutisch betekenis daarvan 
wordt momenteel veel onderzoek 
gedaan. Bij hoog-risicopatiënten, zoals 
bij een cryptogene beroerte, hebben 
looprecorders inmiddels hun waarde 
aangetoond	om	atriumfibrilleren	
vroegtijdig op te sporen om adequate 
behandeling te starten19. De volgende 
stap in de detectie van hartritmestoor-
nissen dient zich inmiddels aan in de 
vorm van consumentenproducten 
waaronder smartwatches, smartp-
hone applicaties, maar ook dedicated 
producten zoals het Kardia systeem 
(Halcox et al.)20. Hierdoor wordt 
observatie van het hartritme steeds 
meer in het publieke domein 
gebracht. Daarbij zijn er veel vragen 
over de optimale implementatie van 
deze snelgroeiende diagnostische 
mogelijkheden, waaronder over de 
betrouwbaarheid, inzetbaarheid, 1e of 
2e lijnszorg, therapeutische implica-
ties, impact op de gezondheid, en 
kosteneffectiviteit.	

Telemonitoring en -begeleiding bij 
hartfalenpatiënten is opgenomen in 

de nationale en internationale richtlij-
nen. Echter, deze geven aan, dat er te 
weinig evidentie is voor een duidelijk 
advies over het gebruik van telebege-
leiding in de zorgpraktijk en thuis. 
Voor telemonitoring bij hartfalen zijn 
verschillende systemen in gebruik en 
het is voor de cardioloog niet altijd 
duidelijk welke zinvol zijn bij welke 
hartfalenpatient. Ook is het van 
maatschappelijk belang om meer 
informatie te verkrijgen ten aanzien 
van	de	effectiviteit	van	verschillende	
aspecten van telebegeleiding voor 
hartfalen patienten. In consensusdo-
cument (versie 24 mei 2016) 
“Samenwerkingsafspraken en kwali-
teitscriteria bij invoeren telebegelei-
ding bij hartfalen in Nederland”, wordt 
concreet het volgende geadviseerd: 
wetenschappelijk onderzoek verrich-
ten waarbij de zorg met een geïmple-
menteerd transmuraal zorgpad 
hartfalen conform LTA hartfalen 
zonder tele-begeleiding vergeleken 
wordt met het transmurale zorgpad 
hartfalen met tele-begeleiding21. 
Eindpunten die van belang zijn om te 
meten kunnen onder andere zijn: 
zorggebruik (1e en 2e lijn), veiligheid 
(complicaties), kwaliteit van leven, 
PROMs, hospitalisatie, mortaliteit, 
morbiditeit,	en	kosteneffectiviteit	(o.a.	
Quality Adjusted Life Year). 

04.

Wat is de meerwaarde van telemoni-
toring rond atriumfibrillerendetectie 
en hartfalenbehandeling in de 1e en 
2e lijn?

Innovatie  
26 × geprioriteerd (19 × NVVC-lid, 5 x 
stakeholder, 2 x patiënt- 
vertegenwoordiger)

Ambulante monitoring bij patiënten 
met hartritmestoornissen is al sinds 
jaren onderdeel van het dagelijkse 
diagnostische pallet. Met behulp van 
extern aangebrachte een- of meer-
daagse Holters en Event-recording 
worden ritmestoornissen al decennia-
lang in beeld gebracht. Daarnaast 
konden implanteerbare devices (zoals 
pacemakers, ICDs, en Loop-recorders) 
ook ritmestoornissen detecteren die 
aan het licht kwamen bij het periodiek 
uitvragen van de opgeslagen episo-
des. De komst van het internet heeft 
een nieuwe dimensie hieraan toege-
voegd; al deze implanteerbare devices 
kunnen tegenwoordig op afstand 
worden uitgelezen via remote care. 
Door middel van email berichten 
wordt de cardioloog binnen 24 uur op 
de hoogte gesteld van ritmestoornis-
sen. Voor de zorg van patiënten met 

RITMESTOORNISSEN + 
HARTFALEN
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05.

Welke patiënten hebben nog steeds 
baat bij profylactische Implanteer-
bare Cardioverter-Defibrillator 
implantatie in de hedendaagse 
cardiologische praktijk?

Zorgevaluatie 
8 × geprioriteerd (6 × NVVC-lid, 1 × 
stakeholder, 1 x patiënt- 
vertegenwoordiger)

Plotse hartdood door ventriculaire 
aritmie heeft een onvoorspelbaar 
karakter, en kan bij menig cardiaal 
ziektebeeld voorkomen. Voor hen die 
een eerste episode overleven, en 
waarbij de onderliggende oorzaak 
niet behandelbaar is, is de noodzaak 
van secundaire preventie onomstre-
den. In de afgelopen 35 jaar is 
behandeling van dergelijke aritmieën 
door een implanteerbare 
Cardioverter-Defibrillator	zeer	

RITMESTOORNISSEN

Hartstilstand 

effectief	gebleken	in	een	aantal	
landmark-studies, waaronder CASH, 
CIDS, AVID, en MADIT-1. In internatio-
nale richtlijnen heeft dit dan ook een 
klasse 1A aanbeveling22,23.

In latere studies werd gekeken of de 
ICD ook voor patiënten met een 
gekend verhoogd risico op plotse 
hartdood zonder een voorgeschiede-
nis	van	ventriculaire	aritmie	effectief	
is. Met name bij patiënten met 
hartfalen o.b.v. van een verminderde 
systolische linker ventrikel ejectie 
fractie (LVEF) onder de 35% werden 
bestudeerd. Studies als AMIOVERT, 
MADIT-2, SCD-HFT, en COMPANION 
toonden allemaal aan dat (biventricu-
laire) ICD-therapie ook in deze 
populatie een lagere mortaliteit had 
dan medicamenteuze therapie. Sinds 
de richtlijnen voor plotse hartdood 
preventie rond 2005 heeft ook voor 
deze groep patiënten de ICD een 
klasse 1 aanbeveling22,23. Dat heeft 
geleid tot een minstens 5 maal hoger 
aantal ICD-implantaties in landen die 
deze aanbeveling hebben gevolgd, 
waaronder ook Nederland.

Inmiddels is de behandeling van 
cardiale aandoeningen sterk veran-
derd in de afgelopen 15 jaar. 
Patiënten krijgen optimale medicatie 

voor hartfalen en coronairlijden, en 
invasieve therapieën waaronder PCI, 
TAVI, en Mitraclip®. De vraag is dan 
ook of de positieve impact van ICD 
-therapie nog wel dezelfde is in het 
huidige tijdperk. Daar komt bij dat 
ICD-therapie ook keerzijden heeft 
door zaken als duurzaamheidspro-
blemen met de electrode en 
onterechte shock. Bovendien toon-
den eerdere studies aan dat bij 
sommige patiënten de cardiale 
resynchronisatie pacemaker ook al 
mortaliteitsreductie gaf zonder een 
ICD-functie, en dat bij patiënten met 
non-ischemisch systolisch hartfalen 
de risico reductie in absolute zin veel 
lager was dan bij de ischemisch 
hartfalen.

Een analyse van de MADIT-data door 
Goldenberger et al. suggereerde dat 
er bepaalde patiënt karakteristieken 
zijn waaronder leeftijd, NYHA-klasse, 
LVEF, en nierfunctie, die kunnen 
voorspellen dat hoewel er een 
indicatie voor ICD-therapie bestaat, 
de winst in gewonnen kwalitatief 
goede levensjaren zeer beperkt of 
afwezig is door concurrerende 
morbiditeit en mortaliteit24. Recent 
toonde de DANISH-trial bij patiënten 
met non-ischemisch hartfalen dat 
levensreddende ICD-therapie veel 
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minder vaak nodig was dan in vroe-
gere studies, en dat er geen winst in 
de ICD-groep was25. Gezien al deze 
ontwikkelingen, en de kosten van de 
therapie, is er grote interesse in de 
vraag of de ICD voor primaire pre-
ventie ook in de huidige tijd nog 
zinvolle	en	kosteneffectieve	zorg	is26.

06.

Wat is de beste invasieve behandel-
strategie voor patiënten met Atrium 
Fibrilleren wanneer Pulmonaal 
Venen isolatie niet afdoende (b)lijkt 
te zijn?

Zorgevaluatie 
7 × geprioriteerd (7 x NVVC-lid)

De Cox-MAZE III staat nog steeds te 
boek als de meest succesvolle 
behandeling voor AF, maar was geen 
mainstream optie door het invasieve 
karakter van deze open-hart chirurgi-
sche ingreep. Eind 90er jaren zorgde 
de ontdekking van de longvenen als 
trigger voor AF ervoor dat cathetera-
blatie de nieuwe norm werd voor 
patiënten waarbij medicatie niet 
effectief	was.
Sinds die tijd is het aantal ablaties 

voor AF enorm toegenomen wereld-
wijd. Isolatie van de longvenen is 
daarbij het belangrijkste doelwit27,28. 
Helaas blijkt een aanzienlijk deel van 
de patiënten na verloop van tijd 
opnieuw AF te krijgen waardoor 
hernieuwde ablatie nodig is. Voor 
patiënten met non-PAF blijkt dat 
longvene isolatie alleen een nog 
lagere	effectiviteit	heeft.	Bij	her-
nieuwde ablatie ingrepen blijkt dat 
bijna altijd reconnectie van de 
longaders bestaat waarvoor aanvul-
lende ablatie nodig is29. Toch zijn er 
ook andere structuren die voor de 
triggers kunnen zorgen die AF 
opwekken, waaronder het linker 
hartoor en de vena cava superior 
waarbij de toegevoegde waarde om 
deze mee te nemen bij een nieuwe 
ingreep onduidelijk is30. Voor non-
PAF is ook al geprobeerd om stan-
daard aanvullende littekens te 
maken in het linker atrium zoals bij 
de MAZE-operatie, maar dat gaf 
eerder slechtere dan betere 
resultaten31.

Ablatie

Zo is het al met al onduidelijk wat het 
doel van ablatie moet zijn wanneer 
de longvenen zijn geïsoleerd, en het 
AF desondanks persisteert, of der-
mate ernstig is dat a priori al vast-
staat dat longvene isolatie niet zal 
volstaan. Te denken valt hierbij aan 
het zoeken van additionele triggers, 
het weghalen van gebieden van 
fibrose	in	het	atrium,	het	emuleren	
van de MAZE-operatie, thoracoscopi-
sche ritmechirurgie, of elektrische 
veldmetingen van het beloop tijdens 
atriumfibrilleren32. Nader vergelij-
kend onderzoek in grotere groepen 
kan helpen om de ablatie strategie 
voor verschillende vormen van AF 
tijdens een of meerdere ingrepen 
vast te stellen. Van belang is boven-
dien om vast te stellen hoe de functie 
van	het	atrium	is	tijdens	atriumfibril-
leren, hoe deze verandert onder 
invloed van de schade die door een 
of meerdere ablaties wordt toege-
bracht, en wat de betekenis hiervan 
is voor het hart.
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07.

Wat is het effect van netwerkzorg op 
de kwaliteit en uitkomsten (gezond-
heidswinst) voor hartfalen?; Welke 
hartfalenpatiënten kunnen primair 
behandeld worden door de eerste lijn 
en wat zijn de uitkomsten op (mid-
dellange) termijn, na terugverwijzen?

Zorgevaluatie 
8 × geprioriteerd (3 × NVVC-lid, 4 x 
stakeholder 1 × patiënt- 
vertegenwoordiger)

De zorg voor patiënten met coronair-
lijden,	atriumfibrilleren	en	hartfalen	
wordt verleend in verschillende 
echelons. Landelijke transmurale 
afspraken worden vertaald naar 
regionale uitvoering door een multi-
disciplinair	team.	De	effecten	van	de	
netwerkzorg op de kwaliteit van zorg 
voor deze grote groepen hartpatiën-
ten zijn nog niet bekend33. Het gaat 

HARTFALEN & 
CARDIOMYOPATHIE

vooral om de Nederlandse situatie 
en de meerwaarde voor de kwaliteit 
van zorg, en waarin meegenomen 
het patiënt perspectief34. De onder-
zoekvraag richt zich vooral op patiën-
ten met chronisch hartfalen.

Hartfalen is de epidemie van de 21ste eeuw
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uit het Cardiovascular Health Study 
cohort, namelijk het “Fried physical 
phenotype”:
patiënten die voldoen aan drie of 
meer van de volgende criteria: 
fysieke uitputting, traagheid, lage 
fysieke activiteit, onbedoeld 
gewichtsverlies, zwakke handgrip39.
Uit meta-analyses van gerappor-
teerde studies blijkt dat ongeveer 
40% van de oudere patiënten met 
hartfalen, fragiel is. De combinatie 
van de juiste meetinstrumenten kan 
informatie over fragiliteit, comorbidi-
teiten en de actuele klinische situatie 
met elkaar verbinden en een leidraad 
zijn voor een gedegen zorgadvies op 
maat. Momenteel is onduidelijk wat 
de beste zorgstrategie is; welke 
beoogt individueel, multidimensio-
naal, multidisciplinair te zijn. In 
Nederland is “kwetsbare ouderen” 
een van de VMS-thema’s40. Het 

addendum Kwetsbare ouderen van 
de richtlijn CVRM biedt hierbij onvol-
doende houvast.
De onderzoekvraag is gericht op de 
meerwaarde op klinische uitkomsten 
(klachten, fysieke functies, heropna-
mes, kwaliteit van leven, preventie 
van progressie fragiliteit) van aanvul-
lende geriatrische diagnostiek, 
behandeling en begeleiding, in 
vergelijking met standaard 
hartfalenzorg.
Een	deelvraag	is:	Wat	het	effect	is	
van vroegtijdig informeren van de 
hartfalenpatiënt over palliatieve 
zorg? 

08.

Is aanvullende geriatrische diagnos-
tiek en behandeling/begeleiding/
interventies van fragiele (oudere) 
hartfalenpatiënten, van meerwaarde 
op klinische uitkomsten, in vergelij-
king met standaard hartfalenzorg?

Zorgevaluatie 
18 × geprioriteerd (11 × NVVC-lid, 5 x 
stakeholder, 2 × patiënt- 
vertegenwoordiger) 

Hartfalen kan op alle leeftijden 
vóórkomen, maar is een prevalente 
aandoening bij ouderen, met
diverse comorbiditeiten. Verhoogde 
kwetsbaarheid is een complicerende 
factor, geassocieerd met afgenomen 
kwaliteit van leven, slechte prognose 
en hoge zorgbehoefte35,36,37,38.
De meest gebruikte en internationaal 
geaccepteerde	definitie	van	fysieke	
fragiliteit is gebaseerd op onderzoek 

Anders kijken

HARTFALEN & 
CARDIOMYOPATHIE
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09.

Wat is de optimale niet-medicamen-
teuze behandeling van rechterkamer-
falen bij congenitaal hartlijden?

Zorgevaluatie 
9 × geprioriteerd (6 × NVVC-lid, 2 × 
stakeholder, 1 × patiënt- 
vertegenwoordiger)

In het kader van aangeboren hart-
ziekten kan rechterkamer falen 
optreden tgv. structurele afwijkingen  
(bv. tetralogie van Fallot; septum 
defect; transpositie  van de grote 
vaten etc), rechtszijdig kleplijden (bv. 
tricuspidalisklep	insufficiëntie	bij	m.	
Ebstein; aangeboren pulmonalisklep-
stenose en/of lekkage), of pulmonale 
hypertensie41. Het is vaak een moei-
lijk te behandelen situatie, met 
invaliderende symptomatologie 
(rechts decompensatio cordis) en een 

CONGENITALE 
HARTZIEKTE

Rechterkamer falen

hoge mortaliteit42. Uiteraard dient 
het onderliggend lijden, indien 
mogelijk, te worden behandeld. 
Naast medicamenteuze ondersteu-
ning (gelijk LV falen) is er nog weinig 
bekend over de mogelijkheden en 
effecten	op	langere	termijn	van	
invasieve methoden zoals timing van 
klepoperatie (bij bv. de perifere 
pulmonalisklep stenose) en mechani-
sche ondersteuning van de rechter-
kamer43,44,45. Hierbij gaat het om 
verbetering van de RV functie, 
verhogen kwaliteit van leven voor de 
patiënt, en terugdringen van sterfte.
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aortografie,	MRI	of	CT	techniek,	die	
ieder hun eigen voor- en nadelen 
hebben, en inter/intraobserver 
variabiliteit. Een beeldvormende 
techniek met de perfecte resolutie 
voor dit doel bestaat helaas niet, en 
de richtlijnen doen enkel aanbevelin-
gen o.b.v. expert opinion. Voor 
sequentiële metingen is in ieder 
geval standaardisering van belang. 
Voorts is het onduidelijk wanneer 
routine-matige follow-up kan worden 
beëindigd indien er slechts beperkte 
(of geen) progressie is. Kortom, er is 
geen consensus over een aantal 
belangrijke gerelateerde zaken, zoals: 
1 Welke beeldvormende techniek 

moet toegepast worden (echo, CT, 
MRI) en hoe dient er te worden 
gemeten (diastolisch of leading 
edge to leading edge of 
cusp-cusp)? 

10.

Hoe en wanneer dienen aorta diame-
ters bepaald te worden, en wat is de 
relatie hiervan met prognose?

Zorgevaluatie 
8 × geprioriteerd (5 × NVVC-lid, 2 × 
stakeholder, 1 × patiënt- 
vertegenwoordiger)

Bij patiënten met een verwijde aorta 
is	risicostratificatie	zeer	belangrijk,	
omdat het optreden van acute 
dissectie een levensbedreigend 
situatie is. In de huidige ESC richtlij-
nen staan afkapwaarden voor 
profylactisch opereren bij patiënten 
met aorta dilatatie bij verschillende 
ziektebeelden (bv. bindweefselziekte, 
bicuspide aortaklep, etc), die vnl. 
gebaseerd zijn op expert opinie (level 
of evidence C)46,47. De aorta kan 
worden gevisualiseerd m.b.v. echo, 

Aorta diameter

2 Moet de grenswaarde individueel 
worden bepaald (bv. afhankelijk 
van leeftijd en lengte en/of 
gewicht? 

3 Vanaf welke aorta diameter moet 
er interval follow-up (hoe vaak en 
wanneer moet er gestopt worden) 
plaatsvinden? 

4 Wat is de optimale timing van 
chirurgie?

CONGENITALE 
HARTZIEKTE
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11.

Hoe moet eHealth ingezet worden 
binnen de cardiovasculaire (na)zorg?

Innovatie  
13 × geprioriteerd (7 × NVVC-lid, 4 × 
stakeholder, 2 × patiënt- 
vertegenwoordiger)

Na jarenlang als veelbelovend te zijn 
bestempeld, breekt eHealth zo 
langzamerhand echt door. De prak-
tijk bewijst dat eHealth kan bijdragen 
aan een cardiovasculaire (na)zorg die 
doelmatiger, toegankelijker en 
kwalitatief beter is48,49. E-consulting 
en telemonitoring worden inmiddels 
structureel toegepast om sneller en 
beter zorg te verlenen en op inter-
nettoepassingen gebaseerde 
gedragsinterventies kunnen leiden 
tot een verbetering van meerdere 
cardiovasculaire risicofactoren, zoals 
lichamelijke activiteit, bloeddruk, 

CVRM & REVALIDATIE

cholesterol en gewicht50. Het verblijf 
in het ziekenhuis na een cardiovascu-
laire gebeurtenis wordt steeds 
korter, daarmee wordt de mogelijk-
heid om vragen te stellen, te wennen 
aan de nieuwe situatie en goede 
educatie te krijgen over wat te wel en 
niet goed is voor het hart steeds 
korter. Vele patiënten ervaren de 
periode na ontslag uit het ziekenhuis 
tot de start van hartrevalidatie  als 
een ‘zwart gat’51. EHealth met educa-
tie, e-learning en mogelijkheid voor 
e-consulting zou dit zwarte gat 
kunnen helpen opvullen.

Ondanks de potentie is eHealth nog 
lang geen integraal en vanzelfspre-
kend onderdeel van cardiovasculaire 

(na)zorg. Reguliere inbedding van 
eHealth komt niet vanzelf van de 
grond. Hierdoor blijven bewezen 
succesvolle eHealth toepassingen 
maar al te vaak ‘op de plank liggen’. 
Ze worden na de pilotfase vaak niet 
geïmplementeerd of opgeschaald. 
Voor welke eHealth-toepassingen 
lopen patiënten en professionals nu 
écht warm? Hoe accepteren en 
adapteren gebruikers deze nieuwe 
mogelijkheden en veranderende 
verhoudingen? Hoe kan eHealth 
technologie, eerder, beter, meer 
bruikbaar en meer gebruikt, ingezet 
worden voor cardiovasculaire (na)
zorg. 

Bewegen is gezond
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Onderzoeksvraag Richtlijn

01.	Is	het	veilig	en	efficiënt	om	bij	een	gestabiliseerd	non-STEMI	een	CAG	in	een	
non-interventie centrum te verrichten met gestageerde PCI of CABG wanneer 
geïndiceerd?

• Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)
• Myocardial Revascularisation (Guidelines for)

02.	Is	CTCA	voldoende	effectief	om	patiënten	met	revascularisatie	indicatie	te	selecteren	
en patiënten zonder coronairlijden uit te sluiten?

• Stable Coronary Artery Disease (management of)

03. Hoe zinvol is het om preventieve klepchirurgie (of catheterinterventie) uit te voeren 
bij asymptomatisch kleplijden van mitralis- en/of tricuspidalisklep en bij welke ernst van 
tricuspidalisinsufficientie	bij	reparatie	van	linkszijdig	kleplijden	dient	een	al	of	niet	
chirurgische ingreep (of catheterinterventie) aan deze klep plaats te vinden?

• Guidelines for the management of valvular heart disease

04.	Wat	is	de	meerwaarde	van	telemonitoring	rond	atriumfibrillerendetectie	en	
hartfalenbehandeling in de 1e en 2e lijn? 

• Acute and Chronic Heart Failure
• Multidisciplinaire richtlijn hartfalen/ Addendum telerevalidatie in multidisciplinaire richtlijn hartfalen
•	 ESC	Guideline	for	the	management	of	atrial	fibrillation	2016

05. Welke patiënten hebben nog steeds baat bij profylactische Implanteerbare 
Cardioverter-Defibrillator	implantatie	in	de	hedendaagse	cardiologische	praktijk?

• ESC/ACC/AHA/HRS richtlijnen voor hartfalen en preventie plotse hatdood

06.Wat is de beste invasieve behandelstrategie voor patiënten met Atrium Fibrilleren 
wanneer Pulmonaal Venen isolatie niet afdoende (b)lijkt te zijn?

•	 ESC	Guideline	for	the	management	of	atrial	fibrillation2016
• HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation 

ablation	of	atrial	fibrillation

3.1.1. Verschillen in uitkomsten door 

verschillen in patiënt-kenmerken

De cardiologische gemeenschap 
wordt zich steeds bewuster van de 
effecten	die	verschillen	in	specifieke	
patiënt kenmerken hebben op de 
uitkomsten van cardiovasculaire 
behandelingen. De laatste jaren is er 
dan ook veel aandacht ontstaan voor 
“het vrouwenhart”. Desondanks 

blijven sekse- en genderverschillen en 
vrouwspecifieke	resultaten	nog	
onvoldoende belicht in zowel basaal 
als klinisch wetenschappelijk onder-
zoek. Het is belangrijk om de (moge-
lijke) verschillen tussen mannen en 
vrouwen in elke fase van het weten-
schappelijk onderzoek te evalueren en 
waar	nodig	te	stratificeren.	Hiertoe	
dienen voldoende vrouwelijke patiën-

ten deel te nemen aan het onderzoek. 
Naast bovengenoemde aandacht voor 
gender verschillen dient er bij de 
uitwerkingen van de kennishiaten ook 
aandacht te zijn voor andere kenmer-
ken waaronder verschillen in leefstijl 
en leefomgeving, etniciteit, en leeftijd 
(de ‘oudere’ patiënt) 

3.1.2. Aansluiten bij richtlijnen

De in deze kennisagenda gepriori-
teerde onderzoeksvragen hebben 
aansluiting met de volgende richtlij-
nen: 
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Onderzoeksvraag Richtlijn

07.Wat	is	effect	van	netwerkzorg	op	de	kwaliteit	en	uitkomsten	(gezondheidswinst)	voor	
hartfalen?; 08. Welke hartfalenpatiënten kunnen primair behandeld worden door de 
eerste lijn en wat zijn de uitkomsten op (middellange) termijn, na terugverwijzen?

• Acute and Chronic Heart Failure
• Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation 

(Management of)
•	 Guidelines	for	the	management	of	atrial	fibrillation

08. Is aanvullende geriatrische diagnostiek en behandeling/begeleiding/interventies van 
fragiele (oudere) hartfalenpatiënten, van meerwaarde op klinische uitkomsten, in 
vergelijking met standaard hartfalenzorg?

• Acute and Chronic Heart Failure
• Multidisciplinaire richtlijn hartfalen/ Addendum telerevalidatie in multidisciplinaire richtlijn hartfalen
• RIchtlijn palliatieve zorg hartfalen

09. Wat is de optimale niet-medicamenteuze behandeling van rechterkamerfalen bij 
congenitaal hartlijden?

• Grown-up congenital heart disease (management of)
• Guidelines for the management of valvular heart disease
• Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)
• Acute and Chronic Heart Failure
• Multidisciplinaire richtlijn hartfalen/ Addendum telerevalidatie in multidisciplinaire richtlijn hartfalen

10. Hoe en wanneer dienen aorta diameters bepaald te worden, en wat is de relatie 
hiervan met prognose?

• Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)

11. Hoe moet eHealth ingezet worden binnen de cardiovasculaire (na)zorg? • Addendum telerevalidatie in multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie
• Richtlijn CVRM kwetsbare ouderen

3.2. Inzicht in wetenschappelijke 
activiteiten

3.2.1. Onderzoeksinitiatieven binnen 

het cardiologische werkveld

De huidige wetenschappelijke activi-
teiten (klinisch patiëntgebonden 
onderzoek) in de cardiologie in 
Nederlandse ziekenhuizen vinden 
plaats in de 8 UMCs en grote alge-
mene ziekenhuizen. De onderzoeks-
lijnen worden grosso modo inge-
deeld naar de in deze Kennisagenda 
Cardiologie  vastgestelde kennisdo-
meinen: Atherosclerose, 

Hartklepafwijkingen, 
Ritmestoornissen, Hartfalen & 
Cardiomyopathie, Congenitale 
hartziekte, CVRM & Revalidatie. De 
projectgroep heeft een informele 
survey gehouden onder de UMCs. 
Wanneer de top 11 geprioriteerde 
kennishiaten gekoppeld worden aan 
de huidige wetenschappelijke kennis-
domeinen in de ziekenhuizen, valt op 
dat op de meeste terreinen expertise 
aanwezig is. Verwacht wordt dat dit 
het uitvoeren van de studies en het 
vormen van een onderzoeksnetwerk 
vergemakkelijkt. Structurele onder-

zoekslijnen zijn, naast vereiste 
expertise, voornamelijk afhankelijk 
van	langer	lopende	financieringen;	
hier spelen de agenda’s van onder 
andere de Hartstichting/CVON, DCVA, 
ZonMw en WCN een belangrijke rol. 

De Hartstichting (hartstichting.nl) 
ondersteunt samen met de NFU, 
KNAW en ZonMw wetenschappelijk 
onderzoek met het CVON pro-
gramma52.	CVON	financiert	groot-
schalige landelijke onderzoeksprojec-
ten, waarin onderzoekers, 
universiteiten en bedrijven samen-

werken. Uitgangspunt van CVON is 
dat de beste onderzoekers elkaar 
opzoeken en zichzelf organiseren. 
CVON stimuleert samenwerking. 
Samen werken ze aan oplossingen 
voor belangrijke zorgproblemen van 
hart- en vaatpatiënten. De 
Hartstichting zoekt naar samenwer-
king	met	andere	financiers	van	
onderzoek, zoals de Hersenstichting 
en STW, beroepsverenigingen en 
bedrijven. Door met diverse discipli-
nes samen te werken en te investe-
ren in grote landelijke onderzoeks-
projecten, verbetert de kwaliteit van 

http://www.hartstichting.nl
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hart- en vaatonderzoek in Nederland. 
Deze schaalvergroting leidt ook tot 
minder versnippering en minder 
onderlinge concurrentie. 

De DCVA (dcvalliance.nl) is een 
alliantie van Nederlandse onderzoe-
kers en 12 gezondheidszorg organi-
saties, waaronder de NVVC, en heeft 
als ambitie om cardiovasculaire 
ziekte met 25% gereduceerd te 
hebben in 2030.  Als uitbreiding op 
de bestaande samenwerking van 
CVON, vormt DCVA ook samenwer-
king met gezondheidszorgorganisa-
ties, technische universiteiten en 
bedrijven.

ZonMw (www.zonmw.nl) stimuleert 
gezondheidsonderzoek en innovatie, 

oa. door geneesmiddelen, kwaliteit 
van zorg  en doelmatigheidsonder-
zoek. Life Sciences & Health geeft 
invulling aan het topsectorenbeleid 
binnen ZonMw. De programmering 
loopt uiteen en beslaat verschillende 
fasen van onderzoek, de rode draad 
is Publiek-Private Samenwerking. 

Het NLHI (heart-institute.nl) is het 
samenwerkingsverband van de 
afdelingen cardiologie van 
Universitaire Medische Centra en 
bestaat	sinds	1972	(aanvankelijk	als	
ICIN). Het NLHI werkt nauw samen 
met de Hartstichting/ CVON.

De WCN (wcn.life) is al 30 jaar een 
netwerk van cardiologen in algemene 
ziekenhuizen in Nederland, die actief 

betrokken zijn in klinisch geneesmid-
delen onderzoek. De WCN stelt zich 
ten doel om middels onderzoek het 
leven van de cardiovasculaire patiënt 
te verbeteren. De WCN werkt daarin 
samen met de partijen die onderzoek 
initiëren, meestal farmaceutische 
industrie, CRO’s en (inter)nationale 
academische research instituten. 
Ook initieert WCN zelf onderzoek.  
Alle WCN centra werken volgens 
ICH-GCP, centrale SOPs, en hebben 
toegewijde onderzoekmedewerkers 
in dienst. Voor de toekomst zal deze 
infrastructuur ingezet worden voor 
het uitrollen van zorgevaluatie 
onderzoek in het kader van de 
Kennisagenda. 

Partners van Dutch CardioVascluar Alliance 

Dutch Heart Foundation

Netherlands
Heart Institute

De NHR (nederlandsehartregistratie.nl) 
is de kwaliteitsregistratie van de 
cardiologie en thoraxchirurgie. In 
toenemende mate wordt met de data 
van de NHR ook wetenschappelijk 
onderzoek (zorgevaluatie) gedaan. 

CONCOR (www.concor.net) is de 
landelijke registratie en DNA bank 
voor aangeboren hartafwijkingen.

Via het College van 
Ervaringsdeskundigen van de 
Harteraad (harteraad.nl) is participa-
tie van patiënten mogelijk bij weten-
schappelijk onderzoek om zo de 
aansluiting bij de dagelijkse praktijk 
te bevorderen.

http://www.dcvalliance.nl
http://www.zonmw.nl
http://www.heart-institute.nl
http://www.wcn.life
http://www.nederlandsehartregistratie.nl
http://www.concor.net
http://www.harteraad.nl
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4. Implementatie
4.1.  Organisatie en financiering

Deze NVVC kennisagenda kan dienen 
als basis voor een continu proces van 
zorgevaluatie. De geprioriteerde 
kennishiaten worden uitgewerkt tot 
onderzoeksvoorstellen. De uitwer-
king tot onderzoeksvoorstellen dient 
zo veel mogelijk in multicentrisch 
verband te worden gedaan omdat op 
deze manier de aansluiting met de 
praktijk en de implementatie in de 
klinische routine zo veel mogelijk 
gewaarborgd wordt. Het is bekend 
dat klinisch toegepast onderzoek 
uitgevoerd binnen netwerken van 
ziekenhuizen een versnelde imple-
mentatie van de gevonden resultaten 
tot gevolg kan hebben en dus het 
meest	effectief	leidt	tot	kwaliteitsver-
betering en vaak kostendaling. Bij het 
opzetten van dergelijk onderzoek 
verdient het aanbeveling om de 
inzichten van patienten mee te 
nemen in het protocol en de te 
evalueren eindpunten. De centra met 
bewezen expertise op het betref-
fende onderzoeksgebied zijn bij 
voorkeur de trekkers van het onder-
zoek. Er kan gekozen worden voor 
verschillende evaluatievormen, zoals 

vergelijkend onderzoek met behulp 
van bestaande of nog te bouwen 
kwaliteitsregistraties, een gerando-
miseerde studie, of doelmatigheids-
studies. De evaluatievorm is context 
specifiek	en	hangt	onder	andere	af	
van het onderwerp van het onder-
zoek, van langetermijngevolgen, van 
de benodigde bewijskracht, etc. 
Bovengenoemde overwegingen zijn 
ook van toepassing op onderzoek dat 
om een multidisciplinaire aanpak 
vraagt.

Organisatie binnen de NVVC

De uitvoering en voortgang van de 
NVVC kennisagenda zal worden 
bewaakt en ondersteund door de 
Commissie Wetenschap & Innovatie 
van de NVVC.
 
Financiering

Er zijn meerdere mogelijke bronnen 
van	financiering	van	de	gepriori-
teerde onderzoeken, waaronder:
1. De Onderzoeksagenda van de 

Hartstichting. Meerdere onder-
zoeksvragen van de NVVC kennisa-
genda sluiten aan bij de prioritei-
ten op de Onderzoeksagenda van 
de Hartstichting:
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zoeksprogramma Big Data& 
Gezondheid (2018) en de subsidie-
oproep voor technologische 
innovaties voor vroege herkenning 
en preventie van hart- en vaatziek-
ten (2019 Hart voor duurzame 
zorg).

4. De gelden die zijn vrijgemaakt voor 
onderzoek naar aanleiding van de 
Nationale Wetenschapsagenda, 
bijvoorbeeld binnen de routes 
‘Personalized Medicine’ of 
‘Gezondheidszorgonderzoek, 
preventie en behandeling’.

5. Het programma Zorgevaluatie en 
Gepast Gebruik vloeit voort uit het 
Hoofdlijnenakkoord Medisch 
Specialistische Zorg (2019-2022). 
Het plan van aanpak is in opdracht 
van het ministerie van VWS door 
Zorginstituut Nederland 
geschreven53. Het programma 
start begin 2019 en wordt 
uitgevoerd door de partijen van 
het Hoofdlijnenakkoord, 
waaronder de Federatie Medisch 
Specialisten. Nadere uitwerking 
van het programma start begin 
2019.

 -  prioriteit 1: Eerder herkennen 
van hart- en vaatziekten

 -  prioriteit 2: Hart en vaatziekten 
bij vrouwen

 -  prioriteit 3: Betere behandeling 
van hartfalen en 
hartritmestoornissen

 -  prioriteit 5: Nieuwe manieren 
om een gezonde leefstijl lang 
vol te houden

2. Het ZonMw programma 
Doelmatigheidsonderzoek (DO) of 
Goed Geneesmiddelen Gebruik 
(GGG). Hierbij kan de eerder 
genoemde NVVC commissie 
Wetenschap & Innovatie  onder-
steuning bieden door een kwali-
teitstoets van het onderzoeksvoor-
stel en een aanbevelingsbrief. 

3. Publiek-private initiatieven van de 
in september 2018 opgerichte 
Dutch CardioVascular Alliance 
(DCVA). De ambitie van DCVA is om 
de ziektelast van hart- en vaatziek-
ten met 25% omlaag te brengen in 
2030. DCVA wil dit doen door hart 
en vaatziekten eerder te herken-
nen en onderzoeksresultaten 
sneller naar de praktijk te brengen. 
De eerste concrete samenwer-
kingsverbanden binnen DCVA met 
betrekking	tot	het	financieren	van	
onderzoek om deze ambities te 
realiseren	betreffen	het	onder-

Implementatie van de 

onderzoeksresultaten

De resultaten van de onderzoeken 
kunnen, indien van toepassing, snel 
verwerkt worden in richtlijnen, onder 
andere door de modulaire opbouw 
van veel richtlijnen. Lopend onder-
zoek,	gefinancierd	door	ZonMw	zal	
gekoppeld worden aan een module 
van een richtlijn. Nieuwe modules of 
aanpassing van modules zullen 
gefinancierd	worden	vanuit	gelden	
van de Stichting Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten (SKMS). Deze 
worden door de NVVC aangevraagd 
na afstemming met het bestuur van 
de NVVC.

Evaluatie en update van de 

kennisagenda

De onderzoeksvragen in de top 11 
van deze kennisagenda zullen als 
eerste worden uitgezocht. Naar 
verwachting zal eens per vijf jaar de 
kennisagenda worden herzien, dit is 
afhankelijk van de uitvoering van de 
onderzoeken en de actualiteiten uit 
het veld. De herziening van de 
kennisagenda is primair de verant-
woordelijkheid van de NVVC, waarbij 
de praktische uitvoering ligt bij de 
commissie Wetenschap & Innovatie 
van de NVVC.

4.2.  Netwerken

Voor een goed georganiseerde, 
breed gedragen uitwerking en 
uitvoering van de kennishiaten die in 
deze kennisagenda beschreven 
worden, is het belangrijk dat er 
netwerkvorming ontstaat rondom de 
kennisagenda, waardoor cardiologen 
en onderzoekers in het veld kunnen 
samenwerken. Onderlinge concur-
rentie bij het aanvragen van subsi-
dies wordt hierdoor tegengegaan. 
Daarnaast kan beter overzicht 
worden gehouden over welke vragen 
worden uitgewerkt en welke onder-
zoeken er lopen, waardoor het risico 
op dubbel uitgevoerd onderzoek 
afneemt. Tot slot zal er door een 
breed netwerk van cardiologen, 
onderzoekers uit de academie en 
algemene ziekenhuizen en stakehol-
ders, meer draagvlak worden gecre-
eerd voor het onderzoek dat wordt 
uitgevoerd. Dit zal de implementatie 
ten goede komen.

Scenario’s voor netwerkvorming

Er kunnen verschillende scenario’s of 
fasen van netwerkvorming worden 
onderscheiden. In het Adviesrapport 
Zorgevaluatie (FMS, 2016) worden de 
volgende mogelijkheden voor net-
werkvorming beschreven: (1) geen 
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lende onderzoeksnetwerken buiten 
de vereniging.

Ten tijde van het verschijnen van de 
eerste kennisagenda van de NVVC 
ligt de uitdaging erin om door coördi-
natie en stimulering de bestaande 
onderzoeksinfrastructuur optimaal te 
gaan benutten voor het beantwoor-
den van de onderzoeksvragen van de 
kennisagenda. Dit is onder meer een 
taak voor de commissie Wetenschap 
& Innovatie. De voorzitter van deze 
commissie was ook voorzitter van de 
projectgroep kennisagenda. Voor het 
starten met de uitvoer van de eerste 
onderzoeken uit de kennisagenda 
NVVC wordt het volgende voorstel 
gedaan:
Er wordt bekeken welke vragen bij 
welke subsidiemogelijkheden pas-
sen. Aan de leden en onderzoeksnet-
werken wordt gevraagd wie interesse 
heeft om hieraan mee te werken. 
Voor de uitwerking van deze kennisa-
genda wordt concreet  geadviseerd 
om een onderzoeksvraag door 
meerdere ziekenhuizen te laten 
uitvoeren en daar waar mogelijk 
gebruik te maken van al bestaande 
onderzoeksnetwerken. Voor draag-
vlak binnen het gehele netwerk is het 
belangrijk dat het onderwerp van 

netwerk binnen de vereniging, (2) 
geen netwerk, enige coördinatie 
binnen de vereniging, (3) netwerk van 
onderzoekers binnen de vereniging 
en (4) een geïntegreerd netwerk. De 
verschillende scenario’s vormen een 
groeimodel van de situatie ‘geen 
netwerk’ naar ‘een geïntegreerd 
netwerk’. Scenario 3 en 4 zorgen voor 
een breed draagvlak binnen de 
vereniging. Het integreren van 
faciliteiten binnen het netwerk in 
scenario 4 vraagt om een grote 
investering	en	brengt	financiële	
risico’s met zich mee.

Netwerkvorming binnen en rond de 
NVVC
Zoals in 3.2 beschreven heeft de 
cardiologie in Nederland een lange 
traditie van wetenschappelijk onder-
zoek en registratie. De (grote) DCVA/
CVON consortia, het WCN netwerk, 
CONCOR, NLHI, en de Nederlandse 
Hartregistratie zijn belangrijke pijlers 
van de cardiovasculair onderzoeksin-
frastructuur in Nederland.  
Bovengenoemde scenario’s voor 
netwerkvorming binnen een vereni-
ging zijn daardoor niet van toepas-
sing voor de NVVC. Het NVVC-
scenario is coördinatie binnen en 
vanuit de vereniging, met verschil-

onderzoek gezamenlijk wordt gese-
lecteerd en dat later de onderzoeks-
aanvraag gezamenlijk wordt gefor-
muleerd. Bovendien geldt dat 
hoofdonderzoekers van een onder-
zoek naar één van de kennishiaten 
bij voorkeur zich ook als mede-on-
derzoeker inzetten voor onderzoe-
ken naar andere kennishiaten. Om 
voldoende draagvlak te creëren is 
het belangrijk dat iedereen die 
interesse heeft in het uitwerken van 
bepaalde onderzoeksvragen uitgeno-
digd wordt voor een bijeenkomst om 

dit te bespreken en dat de onder-
zoeksvragen niet op voorhand 
worden verdeeld. De coördinatie 
hiervan ligt bij de commissie 
Wetenschap & Innovatie.

Research professional
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Bijlage 1  Afkortingenlijst 

ACS  Acuut Coronair Syndroom
AF		 	 Atriumfibrilleren
AIOS  Arts in Opleiding tot Specialist
CABG  Coronary Artery Bypass Grafting 
CAG	 	 Coronaire	Angiografie
CRO  Contract Research Organisatie
CTCA	 	 Computertomografie	Coronaire	Angiografie
CT		 	 Computertomografie
CVON  Cardiovasculair Onderzoek Nederland
CVRM  Cardiovasculair Risicomanagement
DCVA  Dutch CardioVascular Alliance
DO  Doelmatigheidsonderzoek 
ESC  European Society of Cardiology
GGG  Goed Gebruik Geneesmiddelen
IAP  Instabiele Angina Pectoris
ICD	 	 Implanteerbare	Cardioverter	Defibrillator
ICH-GCP  International Conference on Harmonisation of technical requirements for
	 	 	 registration	of	pharmaceuticals	for	human	use	–	Good	Clinical	Practice
LTA  Landelijke Transmurale Afspraak
LVEF  Linker Ventrikel Ejectiefractie
NHR  Nederlandse Hartregistratie
NLHI  Netherlands Heart Institute
NRR  Nederlandse Reanimatie Raad
NSTEMI  non-ST-Elevatie Myorcardinfarct

NVALT  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
NVHVV  Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen 
NVIC  Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
NVT  Nederlandse Vereniging voor Thorax Chirurgie
NVVC  Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
NYHA  New York Heart Association
PAF	 	 Paroxysmaal	Atriumfibrilleren
PAH  Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen
PCI  Percutane coronaire interventie
PROM  Patient Reported Outcome Measures
SKMS  Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
SOP  Standaard Operatie Procedure
STEMI  ST-Elevatie Myocardinfarct
STZ  Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen 
TAVI  Transcatheter Aortic Valve Implantation
UMC  Universitair Medisch Centrum
VITHaS  Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten

WCN  Werkgroep Cardiologische centra Nederland 
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Bijlage 2 Richtlijnen

De onderstaande Europese richtlijnen en multidisciplinaire richtlijnen zijn 
gebruikt voor de inventarisatie van potentiele kennishiaten. Alleen de 
hoofdstukken die relevant zijn voor het cardiologisch vakgebied zijn 
meegenomen in de inventarisatie.

ESC richtlijnen

• Acute and Chronic Heart Failure, 2016
• Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment 

elevation (Management of), 2015
• Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management 

of),	2017
• Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of), 2014
• Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of), 2014
• Arterial hypertension (Management of), 2015
• Cardiac pacing and CRT, 2013
• CVD Prevention in clinical practice (European Guidelines on), 2016
• Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed with the EASD, 2013
• Dyslipidaemias (Management of), 2016
•	 Focused	update	on	dual	antiplatelet	therapy	in	coronary	artery	disease,	2017
• Grown-up congenital heart disease (management of), 2010
• Guidelines for the diagnosis and management of syncope, 2018
•	 Guidelines	for	the	management	of	atrial	fibrillation,	2016
•	 Guidelines	for	the	management	of	valvular	heart	disease,	2017
• Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management, 2014
• Hypertrophic cardiomyopathy (Diagnosis and Management of), 2014
• Infective endocarditis (Guidelines for the management of), 2015
• Myocardial Revascularisation (Guidelines for), 2014

• Pericardial diseases (guidelines on the diagnosis and management of), 2015
•	 Peripheral	Artery	Diseases	(Diagnosis	and	treatment	of),	2017
• Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of), 2015
• Stable Coronary Artery Disease (management of), 2013,
• Sudden cardiac death (ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac 

death)

Nederlandse richtlijnen (initiatiefnemer; (onder andere) NVVC)

• Multidisciplinaire richtlijn hartfalen, 2010
• Multidisciplinaire Richtlijn hartrevalidatie, 2011

Nederlandse richtlijnen (initiatiefnemer; andere verenigingen)

• Antitrombotisch beleid, 2016
•	 Behandeling	van	Tabaksverslaving	en	stoppen	met	roken	ondersteuning,	2017
• Conceptrichtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM), 2018
• CVRM na een reproductieve aandoening, 2014
•	 CVRM	bij	kwetsbare	ouderen,	2017
•	 Herseninfarct	en	hersenbloeding,	2017
• Lymeziekte, 2013
• Marfan Syndroom, 2013
•	 Myotone	Dystrofie	type	I	(Diagnose,	Behandeling	en	Begeleiding	van	volwassenen	met),	

2013
• Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland, 

2006
• Polyfarmacie bij ouderen, 2012
• PON addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Obesitas, 2011
• Richtlijn bloedtransfusie, 2011
•	 Veilig	gebruik	van	contrastmiddelen,	2017



36Bijlage

De onderstaande patiënten-
organisaties, overige 
belanghebbenden en NVVC 
werkgroepen zijn benaderd om 
kennishiaten aan te leveren en 
aanwezig te zijn bij de 
prioriteringsbijeenkomst 
(aangegeven met een *):

Patiëntenorganisaties:

• Hartentwee
• Harteraad*
• Patiëntenvereniging Aangeboren 

Hartafwijkingen (PAH)*
• Patiëntenfederatie*
• Stichting ICD dragers Nederland

Overige belanghebbenden:

• Gezondheidsraad
• Hartstichting*
• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in 

Oprichting (IGJ)
• Nederlandse Hartfunctie Vereniging 

(NHV)
• Nederlandse Hartregistratie (NHR)*

NVVC werkgroepen:

• Connect Stuurgroep
• Kamer voor Managers
• Kamer VS-PA
• Nederlandse Hart Ritme Associatie
• NHRA Device Commissie
• Werkgroep Acuut Coronair Syndroom
• Werkgroep Cardiale MRI & CT en 

Nucleaire beeldvorming
• Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en 

Hartrevalidatie
• Werkgroep Cardiologie & Sport
• Werkgroep Congenitale Cardiologie
•	 Werkgroep	Echocardiografie
• Werkgroep eHealth
• Werkgroep Gender
• Werkgroep Hartfalen
• Werkgroep Intensieve Cardiologische 

Zorg
• Werkgroep Interventie Cardiologie
• Werkgroep MCS
• Werkgroep Transcatheter Hartklep 

Interventie

Bijlage 3 Patiëntenorganisaties, overige 
belanghebbenden en NVVC werkgroepen

• Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG)

• Netherlands Heart Institute (NLHI)*
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
• Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)*
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor 

Longziekten en Tuberculose (NVALT)*
• Nederlandse Vereniging van 

Kindergeneeskunde (NVK)
• Nederlandse Vereniging voor Hart en 

Vaat Verpleegkundigen (NVHVV)*
• Nederlandse Vereniging voor Intensive 

Care (NVIC)*
• Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

(NVN)
• Nederlandse Vereniging voor 

Spoedeisende Hulp (NVSHA)
• Nederlandse Vereniging voor Thorax 

Chirurgie (NVT)*
• Nederlandse Vereniging voor 

Vaatchirurgie (NVvV) via NVvH
• Vereniging van Invasief Technische 

Hartstimulatie Specialisten (VITHaS)*
• Zorginstituut Nederland (ZiNL)
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
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Bijlage 4 Brief 
Patiëntenfederatie

 

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 
Moreelsepark 1 
3511 EP Utrecht 
 
 

 
 
 
datum 07-02-2019 
ons kenmerk 2019-20 
voor informatie e.pels@patientenfederatie.nl 
uw kenmerk  
onderwerp Kennisagenda NVVC 
 
 
 
Geacht bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, 
 
Middels deze brief geven wij aan dat de kennisagenda van de NVVC met inbreng van 
patiënten(organisaties) tot stand is gekomen.  
 
De geprioriteerde thema’s worden zowel door de specialisten als patiënten onderkend als 
belangrijke kennishiaten.  
 
Namens Patiëntenfederatie Nederland,  

 
 
Mr. Heleen Post  
Manager Kwaliteit  
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