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1. Cardiochirurgie
In de onderstaande tabel staan alle essentiële wijzigingen weergegeven ten opzichte van de laatste
versie van het Handboek Meetbaar Beter (versie 2017.3).
Variabele

Omschrijving
Handboek Meetbaar Beter versie )*+,.-

Omschrijving
Handboek NHR versie )*+..*.)

Aanpassingen inclusie interven1e
Alleen geïsoleerde ingrepen aanleveren in geval
van CABG, AVR of mitralisklepchirurgie.

De <jdens één sessie uitgevoerde
cardio¬chirurgische ingrepen aan het hart en/of
de grote intrathoracale vaten, al dan niet in
combina<e met een niet-cardiale ingreep.

Geboortenaam

-

Variabele toegevoegd.

Partnernaam

-

Variabele toegevoegd.

Postcode

-

Variabele toegevoegd.

Lengte

-

Variabele toegevoegd.

Gewicht

-

Variabele toegevoegd.

Systolische
arteria
pulmonalis druk

-

Variabele toegevoegd.

Extracardiale
arteriële
vaatpathologie

-

Variabele toegevoegd.

Neurologische
disfunc#e

-

Variabele toegevoegd.

Startdatum
an#bio#cum
endocardi#s
(op#oneel)

-

Variabele toegevoegd.

Kri#eke
preopera#eve
toestand

-

Variabele toegevoegd.

Instabiele angina
pectoris

-

Variabele toegevoegd.

Recent
myocardinfarct

-

Variabele toegevoegd.

Thoracale
aortachirurgie

-

Variabele toegevoegd.

Pos#nfarct VSR

-

Variabele toegevoegd.

Dialyse

-

Variabele toegevoegd.

Slechte mobiliteit

-

Variabele toegevoegd.

NYHA-klasse

-

Variabele toegevoegd.

CCS-klasse IV
angina

-

Variabele toegevoegd.

Urgen#e van de

-

Variabele toegevoegd.

Inclusie
cardiochirurgie

Aanpassingen set
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procedure
Gewicht
interven#e

-

Variabele toegevoegd.

CHIR-PAT-500
t/m CHIR-PAT580

-

Variabelen toegevoegd.

CHIR-INT30+50+60+80100+200220+250300+310330+350+370730

-

Variabelen toegevoegd.

CHIR-INT-2000
t/m CHIR-INT2120

-

Variabelen toegevoegd.

CHIR-INT-3000
t/m CHIR-INT3360 (excl. CHIRINT-3340)

-

Variabelen toegevoegd.

CHIR-UIZ-10 t/m
CHIR-UIZ-180
(excl. CHIR-UIZ130)

-

Variabelen toegevoegd.

Rethoracotomie
datum

-

Variabele toegevoegd.

Herﬁxa#e
sternum binnen
30 dagen

-

Variabele toegevoegd.

Herﬁxa#e
sternum datum

-

Variabele toegevoegd.

Type vragenlijst
kwaliteit van
leven

-

Variabele toegevoegd.

Ziekenhuis

-

Variabele verwijderd.

Lee>ijd

-

Variabele verwijderd.

Aanpassingen deﬁni1es
Interven#enummer

speciﬁeke code voor pa<ënt gerelateerd aan de
behandeling (conform BHN)

Deﬁni<e aangepast:
Een uniek interven<enummer ter iden<ﬁca<e
van een interven<e in de NHR en t.b.v.
terugkoppeling van de interven<es naar het
centrum. Het interven<enummer is uniek over
de jaren heen en zal niet wijzigen. Bij het
opnieuw aanleveren van interven<es i.v.m.
correc<es dient het interven<enummer dus
voor de al eerder aangeleverde interven<es
hetzelfde te blijven. Het interven<enummer is
chronologisch geordend

Pa#ëntnummer

pa<ëntnummer

Deﬁni<e aangepast:
Het in het betreﬀende centrum in gebruik
zijnde nummer ter iden<ﬁca<e van de pa<ënt.
Dit nummer wordt gepseudonimiseerd middels
een door de registra<e aangeboden tool in
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overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
Serum krea#nine
gehalte

Bij acute pa<ënten mag ook serum krea<nine
tot 24 uur (≤ 24 uur) na de interven<e
geregistreerd worden.

Verwijderd; serum krea<nine na de interven<e
mag niet geregistreerd worden.

LV-ejec#efrac#e

De linkerventrikelfunc<e wordt uitgedrukt als
ejec<efrac<e (EF, in %)*. De geregistreerde EF
mag niet langer dan 6 maanden vóór de
interven<e zijn vastgesteld. De laatst gemeten
EF vóór de interven<e wordt geregistreerd.
1 = EF > 50%
2 = EF 30-50%
3 = EF < 30%
9 = Onbekend

Deﬁni<e aangepast:
Het percentage van het eindsystolisch volume
van het bloed in de linker ventrikel t.o.v. het
einddiastolisch volume, ofwel het rela<eve
slagvolume. Gebruik de meest recente bepaling
voorafgaand aan de interven<e
gedocumenteerd in een diagnos<sch rapport.
NB: Voor PCI geldt dat de geregistreerde EF niet
langer dan 6 maanden vóór de interven<e
vastgesteld mag zijn.
Lever bij voorkeur de exact berekende EF aan.
Als een percentage-range is gerapporteerd,
lever dan het gemiddelde van deze range aan
(bv. 50-55% moet aangeleverd worden als
53%).
Als er alleen een beschrijvende waarde is
geregistreerd (bv. ma<g), lever dan het
volgende percentage aan uit de onderstaande
lijst:
Goed = 55%
Ma<g = 40%
Slecht = 25%
Zeer slecht = 20%
Bij een slechte LVEF (< 30) is aanlevering van
een eﬀec<eve waarde noodzakelijk.

Atriumﬁbrilleren

Pa<ënten waarbij atriumﬁbrilleren (AF) is
gediagnos<ceerd ten <jde van de interven<e.
3 categorieën:
0 = Geen atriumﬁbrilleren;
1 = Atriumﬁbrilleren
9 = Onbekend

Atriumﬁbrilleren (AF) geconstateerd in de
periode kort voor de huidige interven<e. Bij
paroxysmaal AF is er in de periode van AF ook
sinusritme geconstateerd.
0 = Geen AF (sinusritme)
10 = Paroxysmaal AF
20 = Niet-paroxysmaal AF
-1 = Onbekend

Meervatslijden

Pa<ënten met meervatslijden ten <jde van de
interven<e. Meervatslijden = Coronaire
atherosclerose met ofwel de aanwezigheid van
een hoofdstamstenose ofwel de aanwezigheid
van een stenose in tenminste twee
kransslagaders; de stenose dient tot tenminste
50% diameterreduc<e te leiden of tot een
drukverval (FFR) <80%.

Deﬁni<e aangepast:
Aanwezigheid van meervatslijden ten <jde van
de huidige interven<e;
- Geen meervatslijden:
tenminste 70% stenose in 1 kransslagader (RCA
/ RDA / RCX) dan wel in de eerste orde zijtakken
(diagonaal, marginaal, septaal, etc.)
- Meervatslijden:
tenminste 70% stenose in 2 of meer
kransslagaderen (RCA / RDA / RCX) dan wel in
de eerste orde zijtakken; een hoofdstamstenose telt als 2-takslijden

RBC

Pa<ënten die een niet-autologe bloedtransfusie
krijgen vanaf start interven<e t/m 3 dagen (≤ 3
dagen) post-OK. Het aantal eenheden rood
bloedcelconcentraat (RBC) die de pa<ënt heeT
gekregen wordt geregistreerd.
NB: Pre-opera<ef gegeven bloedtransfusies
tellen niet mee, per-opera<ef gegeven
bloedtransfusies tellen wel mee.

Deﬁni<e aangepast:
Gebruik van niet-autologe red blood cell (RBC)
bloedtransfusie (packed cells) <jdens de
ziekenhuisopname.
0 = Nee
1 = Ja
-1 = Onbekend

CVA met

Pa<ënten waarbij de neuroloog heeT

Deﬁni<e aangepast:
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restletsel

vastgesteld dat een postopera<eve CVA binnen
72 uur (≤ 72 uur) na de interven<e is
opgetreden (exclusief TIA).

Een neuroloog heeT vastgesteld dat een
postopera<eve CVA <jdens de
ziekenhuisopname van de huidige interven<e is
opgetreden (exclusief TIA).
CVA = door een neuroloog vastgestelde
permanente, neurologische dysfunc<e als
gevolg van focale ischemie van hersenen,
ruggenmerg of re<na, veroorzaakt door een
acuut infarct van het neurologische weefsel ten
gevolge van trombose, embolie, systemische
hypoperfusie of bloeding.

Aanpassingen coderingen en/of categorieën
Alle

Categorie onbekend:
9 = Onbekend, of
999 = Onbekend
9999 = Onbekend, of
999,99 = Onbekend

Categorie onbekend:
-1 = Onbekend

Diabetes mellitus

Codering:
0 = Geen diabetes mellitus
1 = Diabetes mellitus
9 = Onbekend

Codering en categorieën aangepast:
0 = Geen
1 = Diabetes, behandeling onbekend
2 = Diabetes, geen behandeling
10 = Diabetes, dieet
20 = Diabetes, orale medica<e
30 = Diabetes, insuline
90 = Diabetes, overig
-1 = Onbekend

LV-ejec#efrac#e

Codering:
1 = EF > 50%
2 = EF 30-50%
3 = EF < 30%
9 = Onbekend

Codering aangepast:
Con<nue waarde

Atriumﬁbrilleren

Codering:
0 = Geen atriumﬁbrilleren;
1 = Atriumﬁbrilleren
9 = Onbekend

Codering aangepast:
0 = Geen AF (sinusritme)
10 = Paroxysmaal AF
20 = Niet-paroxysmaal AF
-1 = Onbekend

Opera#eve
benadering

Codering:
1 = Sternotomie
2 = Minimaal-invasieve behandeling
9 = Onbekend

Codering en categorieën aangepast:
10 = Sternotomie
20 = Overig niet minimaal-invasief
30 = Mini-sternotomie
40 = Mini-thoracotomie
50 = Percutaan
60 = Overig minimaal-invasief
-1 = Onbekend

Gebruik ECC

Codering:
1 = Geen ECC
2 = ECC soort onbekend
3 = CECC (conven<onele ECC)
4 = Mini-ECC
9 = Onbekend

Codering aangepast:
0 = Geen ECC
10 = ECC soort onbekend
20 = CECC (conven<onele ECC)
30 = Mini-ECC
-1 = Onbekend

Aortaklepimplantaat

Codering:
1 = Bioprothese soort onbekend
2 = Bioprothese ongestent
3 = Bioprothese gestent
4 = Mechanisch
5 = HomograT
6 = AutograT
7 = Hech1ngloze bioprothese
9 =onbekend

Codering en categorieën aangepast:
0 = Geen
10 = Bioprothese soort onbekend
11 = Bioprothese ongestent
12 = Bioprothese gestent
20 = Mechanisch
30 = HomograT
40 = AutograT
-1 = Onbekend

Mitralisklepprocedure

Codering:
1 = MVP
2 = MVR
9 = Onbekend

Codering en categorieën aangepast:
0 = Geen
10 = Conven<onele plas<ek
11 = Transcatheterklepplas<ek
20 = Conven<onele vervanging
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21 = Transcatheterklepvervanging
90 = Overige ingreep
Postopera#eve
mitralisklepinsuﬃ
ciën#e

Codering:
1 = Geen/milde mitralisklepinsuﬃciën<e
2 = Ma<ge mitralisklepinsuﬃciën<e
3 = Erns<ge mitralisklepinsuﬃciën<e
9 = Onbekend

Codering aangepast:
10 = Geen/milde mitralisklepinsuﬃciën<e
20 = Ma<ge mitralisklepinsuﬃciën<e
30 = Erns<ge mitralisklepinsuﬃciën<e
-1 = Onbekend

Verwijzend
ziekenhuis

Codering:
Zie MB handboek

Codering:
Zie Excelbestand NHR website.
LET OP: 190 = Algemeen centrum

Aanpassingen naamgeving variabelen
CVA met
restletsel

CVA

Naamgeving aangepast:
CVA met restletsel

Mortaliteitsstatus

Vitaliteit

Naamgeving aangepast:
Mortaliteitsstatus

Datum
mortaliteitsstatus

Vitaliteitsdatum

Naamgeving aangepast:
Datum mortaliteitsstatus

Rethoracotomie
binnen 30 dagen

Chirurgische reëxplora<e

Naamgeving aangepast:
Rethoracotomie binnen 30 dagen

Aanpassingen kolomnamen
Logis#sche
Euroscore I

EuroscoreI

Kolomnaam aangepast:
EuroSCOREI_log

Eerder CVA

vorigCVA

Kolomnaam aangepast:
CVA_eerder

Atriumﬁbrilleren

vorigAF

Kolomnaam aangepast:
AF

HarDeambespreking

ziekenhuis_harXeam

Kolomnaam aangepast:
zh_harXeam

Verwijzend
ziekenhuis

ziekenhuis_verwezen

Kolomnaam aangepast:
zk_verwezen

RBC

bloedtransfusie

Kolomnaam aangepast:
RBC

Mortaliteitsstatus

vitaliteit

Kolomnaam aangepast:
mort_status

Datum
mortaliteitsstatus

vitaliteit_dat

Kolomnaam aangepast:
mort_status_datum

CVA met
restletsel

CVA

Kolomnaam aangepast:
CVA_restletsel

Diepe
sternumwondinfec#e binnen 30
dagen

DSWI

Kolomnaam aangepast:
DSWI_30d

Rethoracotomie
binnen 30 dagen

reexplor

Kolomnaam aangepast:
rethorac_30d

Implanta#e
nieuwe
permanente
pacemaker
binnen 30 dagen

pacemaker

Kolomnaam aangepast:
PM_compl_30d

Postopera#eve

mitr_insuﬀ

Kolomnaam aangepast:
postop_mklep_insuﬀ
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mitralisklepinsuﬃciën#e
Datum me#ng
mitralisklepinsuﬃciën#e

mitr_insuﬀ_dat

Kolomnaam aangepast:
postop_mklep_insuﬀ_datum

Recidief
myocardinfarct

MI

Kolomnaam aangepast:
re_MI

Recidief
myocardinfarct
datum

MI_dat

Kolomnaam aangepast:
re_MI_datum

Recidief
myocardinfarct
follow-up datum

followupMI_dat

Kolomnaam aangepast:
followup_re_MI_datum

CABG
reïnterven#e

reinterv_CABG

Kolomnaam aangepast:
re_CABG

CABG
reïnterven#e
datum

reinterv_CABG_dat

Kolomnaam aangepast:
re_CABG_datum

CABG
reïnterven#e
follow-up datum

followupCABG_dat

Kolomnaam aangepast:
followup_re_CABG_datum

PCI reïnterven#e

reinterv_PCI

Kolomnaam aangepast:
re_PCI

PCI reïnterven#e
datum

reinterv_PCI_dat

Kolomnaam aangepast:
re_PCI_datum

PCI reïnterven#e
follow-up datum

followupPCI_dat

Kolomnaam aangepast:
followup_re_PCI_datum

Aortaklepreïnterven#e

reinterv_klep

Kolomnaam aangepast:
re_aklep

Aortaklepreïnterven#e
datum

reinterv_klep_dat

Kolomnaam aangepast:
re_aklep_datum

Aortaklepreïnterven#e
follow-up datum

followupklep_dat

Kolomnaam aangepast:
followup_re_aklep_datum

Reïnterven#e

reinterv

Kolomnaam aangepast:
re_AVRCABG

Reïnterven#e
datum

reinterv_dat

Kolomnaam aangepast:
re_AVRCABG_datum

Reïnterven#e
follow-up datum

followupreinterv_dat

Kolomnaam aangepast:
followup_re_AVRCABG_datum

Mitralisklepreïnterven#e

reinterv_mklep

Kolomnaam aangepast:
re_mklep

Mitralisklepreïnterven#e
datum

reinterv_mklep_dat

Kolomnaam aangepast:
re_mklep_datum

Mitralisklepreïnterven#e
follow-up datum

followupmklep_dat

Kolomnaam aangepast:
followup_re_mklep_datum
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2. PCI
Variabele

Omschrijving
Handboek Meetbaar Beter versie )*+,.-

Omschrijving
Handboek NHR versie )*+..*.)

Geboortenaam

-

Variabele toegevoegd.

Partnernaam

-

Variabele toegevoegd.

Postcode

-

Variabele toegevoegd.

Dialyse

-

Variabele toegevoegd.

Eerdere PCI

-

Variabele toegevoegd.

PCI-toegangsweg

-

Variabele toegevoegd.

PCI-behandeld
vat

-

Variabele toegevoegd.

PCI-stent merk
(op#oneel)

-

Variabele toegevoegd.

PCI-stent model
(op#oneel)

-

Variabele toegevoegd.

PCI-stent
serienummer
(op#oneel)

-

Variabele toegevoegd.

Optreden van
TVR datum

-

Variabele toegevoegd.

Aanpassingen set

Variabele toegevoegd.

Type vragenlijst
kwaliteit van
leven
Ziekenhuis

-

Variabele verwijderd.

Lee>ijd

-

Variabele verwijderd.

Aanpassingen deﬁni1es
Interven#enummer

speciﬁeke code voor pa<ënt gerelateerd aan de
behandeling (conform BHN)

Deﬁni<e aangepast:
Een uniek interven<enummer ter iden<ﬁca<e
van een interven<e in de NHR en t.b.v.
terugkoppeling van de interven<es naar het
centrum. Het interven<enummer is uniek over
de jaren heen en zal niet wijzigen. Bij het
opnieuw aanleveren van interven<es i.v.m.
correc<es dient het interven<enummer dus
voor de al eerder aangeleverde interven<es
hetzelfde te blijven. Het interven<enummer is
chronologisch geordend

Pa#ëntnummer

pa<ëntnummer

Deﬁni<e aangepast:
Het in het betreﬀende centrum in gebruik
zijnde nummer ter iden<ﬁca<e van de pa<ënt.
Dit nummer wordt gepseudonimiseerd middels
een door de registra<e aangeboden tool in
overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).

Serum krea#nine
gehalte

Bij acute pa<ënten mag ook serum krea<nine
tot 24 uur (≤ 24 uur) na de interven<e
geregistreerd worden.

Verwijderd; serum krea<nine na de interven<e
mag niet geregistreerd worden.

LV-ejec#efrac#e

De linkerventrikelfunc<e wordt uitgedrukt als

Deﬁni<e aangepast:
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ejec<efrac<e (EF, in %)*. De geregistreerde EF
mag niet langer dan 6 maanden vóór de
interven<e zijn vastgesteld. De laatst gemeten
EF vóór de interven<e wordt geregistreerd.
1 = EF > 50%
2 = EF 30-50%
3 = EF < 30%
9 = Onbekend

Het percentage van het eindsystolisch volume
van het bloed in de linker ventrikel t.o.v. het
einddiastolisch volume, ofwel het rela<eve
slagvolume. Gebruik de meest recente bepaling
voorafgaand aan de interven<e
gedocumenteerd in een diagnos<sch rapport.
NB: Voor PCI geldt dat de geregistreerde EF niet
langer dan 6 maanden vóór de interven<e
vastgesteld mag zijn.
Lever bij voorkeur de exact berekende EF aan.
Als een percentage-range is gerapporteerd,
lever dan het gemiddelde van deze range aan
(bv. 50-55% moet aangeleverd worden als
53%).
Als er alleen een beschrijvende waarde is
geregistreerd (bv. ma<g), lever dan het
volgende percentage aan uit de onderstaande
lijst:
Goed = 55%
Ma<g = 40%
Slecht = 25%
Zeer slecht = 20%
Bij een slechte LVEF (< 30) is aanlevering van
een eﬀec<eve waarde noodzakelijk.

Meervatslijden

Pa<ënten met meervatslijden ten <jde van de
interven<e. Meervatslijden = Coronaire
atherosclerose met ofwel de aanwezigheid van
een hoofdstamstenose ofwel de aanwezigheid
van een stenose in tenminste twee
kransslagaders; de stenose dient tot tenminste
50% diameterreduc<e te leiden of tot een
drukverval (FFR) <80%.

Deﬁni<e aangepast:
Aanwezigheid van meervatslijden ten <jde van
de huidige interven<e;
- Geen meervatslijden:
tenminste 70% stenose in 1 kransslagader (RCA
/ RDA / RCX) dan wel in de eerste orde zijtakken
(diagonaal, marginaal, septaal, etc.)
- Meervatslijden:
tenminste 70% stenose in 2 of meer
kransslagaderen (RCA / RDA / RCX) dan wel in
de eerste orde zijtakken; een hoofdstamstenose telt als 2-takslijden
Toegevoegd:
Een aanvullende (klinische en/of poliklische
revascularisa<e (PCI) na een ACS wordt als
elec<ef geclassiﬁceerd.

Indica#e PCI

Out of hospital
cardiac arrest

Reanima<e = De reanima<e vond plaats in de
periode tussen het begin van de klachten (die
reden zijn voor het uitvoeren van de
interven<e) en vóór het uitvoeren van de
interven<e, ongeacht de plaats waar de
reanima<e gestart is (dit wil zeggen binnen of
buiten het ziekenhuis). Deﬁbrilla<e door een
implanteerbare deﬁbrillator (ICD) telt ook mee.

Naamgeving en deﬁni<e aangepast:
Out of hospital cardiac arrest (OHCA) = Pa<ënt
is gereanimeerd (hartmassage en evt.
deﬁbrilla<e) buiten het ziekenhuis voorafgaand
aan en in verband met de reden van uitvoeren
van de huidige interven<e.

Urgente CABG
binnen 1 dag

Pa<ënten waarbij een CABG binnen 24 uur (≤
24 uur) na de interven<e wordt verricht ten
gevolge van acute complica<es (zoals
tamponade) of voortdurende ischemie,
ongeacht de vaten die zijn behandeld.

Deﬁni<e aangepast:
Een CABG die binnen 1 dag na de huidige
interven<e wordt verricht ten gevolge van
acute complica<es (zoals tamponade) of
voortdurende ischemie, ongeacht de vaten die
zijn behandeld.

Optreden van
TVR binnen 1 jaar

Een urgente CABG uitgevoerd binnen 24 uur na
de index PCI wordt als uitkoms<ndicator
urgente CABG geregistreerd en niet als
optreden van TVR .

Deﬁni<e aangepast:
Een urgente CABG uitgevoerd binnen 1 dag na
de huidige PCI wordt als uitkoms<ndicator
urgente CABG geregistreerd en niet als
optreden van TVR.
Toegevoegd:
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NB: Om te bepalen of de revascularisa<e in
hetzelfde vat heeT plaatsgevonden als waar de
index PCI heeT plaatsgevonden, dient een 4vatensysteem gehanteerd te worden. Hiervoor
gelden de volgende categorieën: LM
(hoofdstam), LAD, RCX en RCA.
AL/IM valt onder LAD. In het geval van een
revascularisa<e d.m.v. een CABG (veneuze graT
of arteriële graT), wordt er gekeken op welk
na<eve vat de graT is geplaatst (LAD, RCX of
LAD).
Aanpassingen coderingen en/of categorieën
Alle

Categorie onbekend:
9 = Onbekend, of
999 = Onbekend
9999 = Onbekend, of
999,99 = Onbekend

Categorie onbekend:
-1 = Onbekend

Diabetes mellitus

Codering:
0 = Geen diabetes mellitus
1 = Diabetes mellitus
9 = Onbekend

Codering en categorieën aangepast:
0 = Geen
1 = Diabetes, behandeling onbekend
2 = Diabetes, geen behandeling
10 = Diabetes, dieet
20 = Diabetes, orale medica<e
30 = Diabetes, insuline
90 = Diabetes, overig
-1 = Onbekend

LV-ejec#efrac#e

Codering:
1 = EF > 50%
2 = EF 30-50%
3 = EF < 30%
9 = Onbekend

Codering aangepast:
Con<nue waarde

Indica#e PCI

Codering:
1 = Elec<ef
2 = NSTEMI
3 = STEMI
9 = Onbekend

Codering aangepast:
10 = Elec<ef
20 = NSTEMI
30 = STEMI
-1 = Onbekend

Verwijzend
ziekenhuis

Codering:
Zie MB handboek

Codering:
Zie Excelbestand NHR website.
LET OP: 190 = Algemeen centrum

Aanpassingen naamgeving variabelen
Mortaliteitsstatus

Vitaliteit

Naamgeving aangepast:
Mortaliteitsstatus

Datum
mortaliteitsstatus

Vitaliteitsdatum

Naamgeving aangepast:
Datum mortaliteitsstatus

Aanpassingen kolomnamen
Verwijzend
ziekenhuis

ziekenhuis_verwezen

Kolomnaam aangepast:
zk_verwezen

HarDeambespreking

ziekenhuis_harXeam

Kolomnaam aangepast:
zh_harXeam

Mortaliteitsstatus

vitaliteit

Kolomnaam aangepast:
mort_status

Datum
mortaliteitsstatus

vitaliteit_dat

Kolomnaam aangepast:
mort_status_datum

Indica#e PCI

indica<e

Kolomnaam aangepast:
PCI_indica<e

Eerder
myocardinfarct

vorigAMI

Kolomnaam aangepast:
MI_eerder
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Eerdere CABG

vorigCABG

Kolomnaam aangepast:
CABG_eerder

Urgente CABG

emergCABG

Kolomnaam aangepast:
CABG_urgent

Optreden van
myocardinfarct
binnen 30 dagen

MI30d

Kolomnaam aangepast:
MI_30d

Omschrijving
Handboek Meetbaar Beter versie )*+,.-

Omschrijving
Handboek NHR versie )*+..*.)

3. THI
Variabele

Aanpassingen inclusie interven1e
Inclusie cohort

elke pa<ënt waarbij er een geïsoleerde
transkatheter aortaklepimplanta<e (TAVI) is
verricht of een poging is gedaan om een
geïsoleerde TAVI te verrichten (pa<ënt dient
geïncludeerd te worden vanaf het moment dat
de pa<ënt is aangeprikt). NB: Pa<ënt mag maar
één keer voorkomen in het TAVI cohort,
ontdubbelen dient het centrum zelf te doen.

Deﬁni<e aangepast:
Onder een THI wordt verstaan een
transcatheter hartklepinterven<e met als doel
het herstel of de verbetering van de func<e van
de hartklep. Voor de registra<e van THI worden
de onderstaande interven<es aangeleverd:
•
transkatheter aortaklepimplanta<es
(TAVI)
•
transkatheter-mitralisklepingrepen†
•
transkathetertricuspidalisklepingrepen†
† = Voor transkatheter-mitralisklepingrepen en
transkatheter-tricuspidalisklepingrepen worden
alleen de iden<ﬁcerende variabelen,
interven<edatum en de variabelen die
aangeven wat voor interven<e er is uitgevoerd
aangeleverd (THI-INT-810, THI-INT-850, THIINT-860 en THI-INT-870). Deze interven<es
worden aangeleverd om mogelijk te maken dat
vanuit de NHR database in beeld gebracht kan
worden hoeveel pa<ënten een reïnterven<e
hebben gehad.

Aanpassingen set
Geboortenaam

-

Variabele toegevoegd.

Partnernaam

-

Variabele toegevoegd.

Postcode

-

Variabele toegevoegd.

Lengte

-

Variabele toegevoegd.

Gewicht

-

Variabele toegevoegd.
Variabele toegevoegd.

Diabetes mellitus
Systolische
arteria
pulmonalis druk

-

Variabele toegevoegd.

Extracardiale
arteriële
vaatpathologie

-

Variabele toegevoegd.

Neurologische
disfunc#e

-

Variabele toegevoegd.
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Ac#eve
endocardi#s

-

Variabele toegevoegd.

Startdatum
an#bio#cum
endocardi#s
(op#oneel)

-

Variabele toegevoegd.

Kri#eke
preopera#eve
toestand

-

Variabele toegevoegd.

Instabiele angina
pectoris

-

Variabele toegevoegd.

Recent
myocardinfarct

-

Variabele toegevoegd.

Thoracale
aortachirurgie

-

Variabele toegevoegd.

Pos#nfarct VSR

-

Variabele toegevoegd.

Dialyse

-

Variabele toegevoegd.

Slechte mobiliteit

-

Variabele toegevoegd.

NYHA-klasse

-

Variabele toegevoegd.

CCS-klasse IV
angina

-

Variabele toegevoegd.

Urgen#e van de
procedure

-

Variabele toegevoegd.

Gewicht
interven#e

-

Variabele toegevoegd.

Eerdere
aortaklepchirurgie

-

Variabele toegevoegd.

Eerdre
permanente
pacemaker

-

Variabele toegevoegd.

Algehele narcose

-

Variabele toegevoegd.

Transcatheteraortaklepingreep

-

Variabele toegevoegd.

TAVI-predilata#e

-

Variabele toegevoegd.

TAVIpostdilata#e

-

Variabele toegevoegd.

Transcathetermitralisklepingreep

-

Variabele toegevoegd.

TMVR-techniek

-

Variabele toegevoegd.

Transcathetertricuspicalisklepingreep

-

Variabele toegevoegd.

THI-implantaat
merk (op#oneel)

-

Variabele toegevoegd.
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THI-implantaat
model (op#oneel)

-

Variabele toegevoegd.

THI-implantaat
serienummer
(op#oneel)

-

Variabele toegevoegd.

Variabele toegevoegd.

Type vragenlijst
kwaliteit van
leven
Ziekenhuis

-

Variabele verwijderd.

HarDeam

-

Variabele verwijderd.

Lee>ijd

-

Variabele verwijderd.

Mitralisklepinsuﬃciën#e

-

Variabele verwijderd.

Type prothese

-

Variabele verwijderd.

NYHA klasse

-

Variabele verwijderd.

Aanpassingen deﬁni1es
Interven#enummer

speciﬁeke code voor pa<ënt gerelateerd aan de
behandeling (conform BHN)

Deﬁni<e aangepast:
Een uniek interven<enummer ter iden<ﬁca<e
van een interven<e in de NHR en t.b.v.
terugkoppeling van de interven<es naar het
centrum. Het interven<enummer is uniek over
de jaren heen en zal niet wijzigen. Bij het
opnieuw aanleveren van interven<es i.v.m.
correc<es dient het interven<enummer dus
voor de al eerder aangeleverde interven<es
hetzelfde te blijven. Het interven<enummer is
chronologisch geordend

Pa#ëntnummer

pa<ëntnummer

Deﬁni<e aangepast:
Het in het betreﬀende centrum in gebruik
zijnde nummer ter iden<ﬁca<e van de pa<ënt.
Dit nummer wordt gepseudonimiseerd middels
een door de registra<e aangeboden tool in
overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).

Serum krea#nine
gehalte

Bij acute pa<ënten mag ook serum krea<nine
tot 24 uur (≤ 24 uur) na de interven<e
geregistreerd worden.

Verwijderd; serum krea<nine na de interven<e
mag niet geregistreerd worden.

LV-ejec#efrac#e

De linkerventrikelfunc<e wordt uitgedrukt als
ejec<efrac<e (EF, in %)*. De geregistreerde EF
mag niet langer dan 6 maanden vóór de
interven<e zijn vastgesteld. De laatst gemeten
EF vóór de interven<e wordt geregistreerd.
1 = EF > 50%
2 = EF 30-50%
3 = EF < 30%
9 = Onbekend

Deﬁni<e aangepast:
Het percentage van het eindsystolisch volume
van het bloed in de linker ventrikel t.o.v. het
einddiastolisch volume, ofwel het rela<eve
slagvolume. Gebruik de meest recente bepaling
voorafgaand aan de interven<e
gedocumenteerd in een diagnos<sch rapport.
NB: Voor PCI geldt dat de geregistreerde EF niet
langer dan 6 maanden vóór de interven<e
vastgesteld mag zijn.
Lever bij voorkeur de exact berekende EF aan.
Als een percentage-range is gerapporteerd,
lever dan het gemiddelde van deze range aan
(bv. 50-55% moet aangeleverd worden als
53%).
Als er alleen een beschrijvende waarde is
geregistreerd (bv. ma<g), lever dan het
volgende percentage aan uit de onderstaande
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lijst:
Goed = 55%
Ma<g = 40%
Slecht = 25%
Zeer slecht = 20%
Bij een slechte LVEF (< 30) is aanlevering van
een eﬀec<eve waarde noodzakelijk.
CVA met
restletsel

Pa<ënten waarbij de neuroloog heeT
vastgesteld dat een postopera<eve CVA binnen
72 uur (≤ 72 uur) na de interven<e is
opgetreden (exclusief TIA).

Deﬁni<e aangepast:
Een neuroloog heeT vastgesteld dat een
postopera<eve CVA <jdens de
ziekenhuisopname van de huidige interven<e is
opgetreden (exclusief TIA).
CVA = door een neuroloog vastgestelde
permanente, neurologische dysfunc<e als
gevolg van focale ischemie van hersenen,
ruggenmerg of re<na, veroorzaakt door een
acuut infarct van het neurologische weefsel ten
gevolge van trombose, embolie, systemische
hypoperfusie of bloeding.

Aanpassingen coderingen en/of categorieën
Alle

Categorie onbekend:
9 = Onbekend, of
999 = Onbekend
9999 = Onbekend, of
999,99 = Onbekend

Categorie onbekend:
-1 = Onbekend

LV-ejec#efrac#e

Codering:
1 = EF > 50%
2 = EF 30-50%
3 = EF < 30%
9 = Onbekend

Codering aangepast:
Con<nue waarde

TAVItoegangsweg

Codering:
1 = Transfemoraal
2 = Transapicaal
3 = Via arteria subclavia
4 = Direct transaortaal
5 = Transaxillair
6 = Overig
9 = Onbekend

Codering aangepast:
0 = Geen
10 = Transfemoraal, soort onbekend
11 = Transfemoraal-chirurgisch
12 = Transfemoraal-percutaan
15 = Via arteria subclavia
25 = Transapicaal
30 = Direct transaortaal
90 = Overig
-1 = Onbekend

Vasculaire
complica#e
binnen 30 dagen

Codering:
0 = Geen vasculaire complica<e
1 = Major vasculaire complica<e
2 = Minor vasculaire complica<e
9 = Onbekend

Codering aangepast:
0 = Geen
10 = Major vasculaire complica<e
20 = Minor vasculaire complica<e
-1 = Onbekend

Aanpassingen naamgeving variabelen
CVA met
restletsel

CVA

Naamgeving aangepast:
CVA met restletsel

Mortaliteitsstatus

Vitaliteit

Naamgeving aangepast:
Mortaliteitsstatus

Datum
mortaliteitsstatus

Vitaliteitsdatum

Naamgeving aangepast:
Datum mortaliteitsstatus

Aanpassingen kolomnamen
Logis#sche
Euroscore I

EuroscoreI

Kolomnaam aangepast:
EuroSCORE_log

Eerder CVA

vorigCVA

Kolomnaam aangepast:
CVA_eerder
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Mortaliteitsstatus

vitaliteit

Kolomnaam aangepast:
mort_status

Datum
mortaliteitsstatus

vitaliteit_dat

Kolomnaam aangepast:
mort_status_datum

CVA met
restletsel

CVA

Kolomnaam aangepast:
CVA_restletsel

Vasculaire
complica#e
binnen 30 dagen

vasc_compl

Kolomnaam aangepast:
vasc_compl_30d

Implanta#e
nieuwe
permanente
pacemaker
binnen 30 dagen

pacemaker

Kolomnaam aangepast:
PM_compl_30d

Aortaklepreïnterven#e

reinterv_klep

Kolomnaam aangepast:
re_aklep

Aortaklepreïnterven#e
datum

reinterv_klep_dat

Kolomnaam aangepast:
re_aklep_datum

Aortaklepreïnterven#e
follow-up datum

followupklep_dat

Kolomnaam aangepast:
followup_re_aklep_datum
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4. Atriumfibrilleren
Variabele

Omschrijving
Handboek Meetbaar Beter versie )*+,.-

Omschrijving
Handboek NHR versie )*+..*.)

Aanpassingen inclusie interven1e
Inclusie cohort
atriumﬁbrilleren

Katheterabla<es voor atriumﬁbrilleren en
minimaal-invasieve chirurgische abla<es voor
atriumﬁbrilleren. NB: Pa<ënt mag maar één
keer voorkomen in het katheterabla<e voor
atriumﬁbrilleren cohort, ontdubbelen dient het
centrum zelf te doen.

Voor de registra<e van abla<e voor atriale
ritmestoornis worden de onderstaande
interven<es aangeleverd:
•
katheterabla<es voor atriumﬁbrilleren
•
minimaal-invasieve chirurgische
abla<es voor atriumﬁbrilleren
•
katheterabla<es voor
atriumtachycardie†
•
abla<e voor atriale ﬂuXer
(cavotricuspidale isthmus a\ankelijk ﬂuXer
(CTI) valt hier niet onder en dient niet
aangeleverd te worden)†
† = Voor katheterabla<es voor
atriumtachycardie en abla<es voor atriale
ﬂuXer worden alleen de verplichte variabelen
aangeleverd (iden<ﬁcerende variabelen,
interven<edatum, variabelen die aangeven wat
voor interven<e er is uitgevoerd). Deze
interven<es worden aangeleverd om mogelijk
te maken dat vanuit de NHR database in beeld
gebracht kan worden hoeveel pa<ënten een
herhaalde abla<e hebben gehad.

elke pa<ënt waarbij er een endocardiale
katheterabla<e voor atriumﬁbrilleren is verricht
of een poging is gedaan om een endocardiale
katheterabla<e voor atriumﬁbrilleren te
verrichten door een instrument in het veneuze
systeem in te brengen (dit betreT alleen
abla<es in het linkeratrium)†.
† Niet includeren:
•
een pa<ënt die een abla<e uitsluitend
ter behandeling van een typische ﬂuXer
(cavotricuspidale isthmus a\ankelijke ﬂuXer)
ondergaat
•
een pa<ënt die een geïsoleerde
linkerhartoorslui<ng dan wel een
katheterabla<e voor atriumﬁbrilleren met een
gelijk<jdige linkerhartoorslui<ng ondergaat
Wel includeren:
•
een pa<ënt die een katheterabla<e
voor atriumﬁbrilleren met gelijk<jdig
aanbrengen van aanvullende abla<elijnen in het
hart ondergaat

Deﬁni<e aangepast:
elke pa<ënt waarbij er een endocardiale
katheterabla<e voor atriumﬁbrilleren is verricht
of een poging is gedaan om een endocardiale
katheterabla<e voor atriumﬁbrilleren te
verrichten door een instrument in het veneuze
systeem in te brengen (dit betreT alleen
abla<es in het linkeratrium)†.
† Niet includeren:
•
een pa<ënt die een abla<e uitsluitend
ter behandeling van een typische ﬂuXer
(cavotricuspidale isthmus a\ankelijke ﬂuXer)
ondergaat
•
een pa<ënt die een geïsoleerde
linkerhartoorslui<ng ondergaat
Wel includeren:
•
een pa<ënt die een katheterabla<e
voor atriumﬁbrilleren met gelijk<jdig
aanbrengen van aanvullende abla<elijnen in het
hart ondergaat
•
een pa<ënt die een katheterabla<e
voor atriumﬁbrilleren met een gelijk<jdige
linkerhartoorslui<ng ondergaat

Geboortenaam

-

Variabele toegevoegd.

Partnernaam

-

Variabele toegevoegd.

Postcode

-

Variabele toegevoegd.

Serum krea#nine
gehalte

-

Variabele toegevoegd.

Dialyse

-

Variabele toegevoegd.

Inclusie cohort
katheterabla#e

Aanpassingen set

Katheterabla#e
voor

Variabele toegevoegd.
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atriumﬁbrilleren
Minimaalinvasieve
chirurgische
abla#e voor
atriumﬁbrilleren

-

Variabele toegevoegd.

Katheterabla#e
voor
atriumtachycardi
e

-

Variabele toegevoegd.

Abla#e atriale
ﬂuDer

-

Variabele toegevoegd.

Conversie #jdens
opname

-

Variabele toegevoegd.

Ziekenhuis

-

Variabele verwijderd.

Lee>ijd

-

Variabele verwijderd.

AF

-

Variabele verwijderd.

Bezoek

-

Vaariabele verwijderd.

Me#ng AF

-

Variabele verwijderd.

AAD

-

Variabele verwijderd.

Hybride
behandeling
Aanpassingen deﬁni1es
Interven#enummer

speciﬁeke code voor pa<ënt gerelateerd aan de
behandeling (conform BHN)

Deﬁni<e aangepast:
Een uniek interven<enummer ter iden<ﬁca<e
van een interven<e in de NHR en t.b.v.
terugkoppeling van de interven<es naar het
centrum. Het interven<enummer is uniek over
de jaren heen en zal niet wijzigen. Bij het
opnieuw aanleveren van interven<es i.v.m.
correc<es dient het interven<enummer dus
voor de al eerder aangeleverde interven<es
hetzelfde te blijven. Het interven<enummer is
chronologisch geordend

Pa#ëntnummer

pa<ëntnummer

Deﬁni<e aangepast:
Het in het betreﬀende centrum in gebruik
zijnde nummer ter iden<ﬁca<e van de pa<ënt.
Dit nummer wordt gepseudonimiseerd middels
een door de registra<e aangeboden tool in
overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).

LV-ejec#efrac#e

De linkerventrikelfunc<e wordt uitgedrukt als
ejec<efrac<e (EF, in %)*. De geregistreerde EF
mag niet langer dan 6 maanden vóór de
interven<e zijn vastgesteld. De laatst gemeten
EF vóór de interven<e wordt geregistreerd.
1 = EF > 50%
2 = EF 30-50%
3 = EF < 30%
9 = Onbekend

Deﬁni<e aangepast:
Het percentage van het eindsystolisch volume
van het bloed in de linker ventrikel t.o.v. het
einddiastolisch volume, ofwel het rela<eve
slagvolume. Gebruik de meest recente bepaling
voorafgaand aan de interven<e
gedocumenteerd in een diagnos<sch rapport.
NB: Voor PCI geldt dat de geregistreerde EF niet
langer dan 6 maanden vóór de interven<e
vastgesteld mag zijn.
Lever bij voorkeur de exact berekende EF aan.
Als een percentage-range is gerapporteerd,
lever dan het gemiddelde van deze range aan
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(bv. 50-55% moet aangeleverd worden als
53%).
Als er alleen een beschrijvende waarde is
geregistreerd (bv. ma<g), lever dan het
volgende percentage aan uit de onderstaande
lijst:
Goed = 55%
Ma<g = 40%
Slecht = 25%
Zeer slecht = 20%
Bij een slechte LVEF (< 30) is aanlevering van
een eﬀec<eve waarde noodzakelijk.
Aanpassingen coderingen en/of categorieën
Alle

Categorie onbekend:
9 = Onbekend, of
999 = Onbekend
9999 = Onbekend, of
999,99 = Onbekend

Categorie onbekend:
-1 = Onbekend

Type AF

Codering:
2 = Paroxysmaal
3 = Persisterend
4 = Langdurig persisterend
9 = Onbekend

Codering aangepast:
10 = Paroxysmaal
20 = Persisterend
30 = Langdurig persisterend
-1 = Onbekend

Preopera#eve
mitralisklepinsuﬃciën#e

Codering:
1 = Geen/milde mitralisklep-insuﬃciën<e
2 = Ma<ge mitralisklep-insuﬃciën<e
3 = Erns<ge mitralisklep-insuﬃciën<e
9 = Onbekend

Codering aangepast:
10 = Geen/milde mitralisklepinsuﬃciën<e
20 = Ma<ge mitralisklepinsuﬃciën<e
30 = Erns<ge mitralisklepinsuﬃciën<e
-1 = Onbekend

Abla#emethode
atriumﬁbrilleren

Codering:
1 = Conven<oneel point-by-point RF abla<e
2 = PVAC RF-abla<e
3 = Cryo-abla<e
4 = Laser ballon
5 = nMARQ
6 = PVAC + MASC/MAAC
7 = Overig
9 = Onbekend

Codering aangepast:
10 = Conven<oneel point-by-point RF abla<e
20 = PVAC RF-abla<e
30 = Cryo-abla<e
40 = Laser ballon
50 = nMARQ
60 = PVAC + MASC/MAAC
90 = Overig
-1 = Onbekend
-9 = N.v.t.

Vasculaire
complica#e
binnen 30 dagen

Codering:
0 = Geen vasculaire complica<e
1 = Major vasculaire complica<e
2 = Minor vasculaire complica<e
9 = Onbekend

Codering aangepast:
0 = Geen
10 = Major vasculaire complica<e
20 = Minor vasculaire complica<e
-1 = Onbekend

Aanpassingen naamgeving variabelen
Mortaliteitsstatus

Vitaliteit

Naamgeving aangepast:
Mortaliteitsstatus

Datum
mortaliteitsstatus

Vitaliteitsdatum

Naamgeving aangepast:
Datum mortaliteitsstatus

Aanpassingen kolomnamen
Preopera#eve
mitralisklepinsuﬃciën#e

vorigMitrklep

Kolomnaam aangepast:
preop_mklep_insuﬀ

Eerdere abla#e in
linkeratrium

abla<eAF

Kolomnaam aangepast:
abla<e_eerder

Abla#emethode
atriumﬁbrilleren

abla<emethode

Kolomnaam aangepast:
kath_abla<eAF_methode
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Aanvullende
linkeratrium
abla#e

behandeling

Kolomnaam aangepast:
kath_abla<eAF_aanv

Mortaliteitsstatus

vitaliteit

Kolomnaam aangepast:
mort_status

Datum
mortaliteitsstatus

vitaliteit_dat

Kolomnaam aangepast:
mort_status_datum

Ontslagdatum
atriumﬁbrilleren

ontslag_dat

Kolomnaam aangepast:
ontslagdatum_abl

Bloedingscomplica#e
#jdens opname

bloeding

Kolomnaam aangepast:
bloeding_compl

Tromboembolische
complica#es
binnen 72 uur

trombo

Kolomnaam aangepast:
trombo_compl

Cardiale
tampomade
binnen 30 dagen

tamponade

Kolomnaam aangepast:
tamponade_30d

Vasculaire
complica#e
binnen 30 dagen

vasc_compl

Kolomnaam aangepast:
vasc_compl_30d

Herhaalde
abla#e binnen 1
jaar

re_PVI

re_abla<e
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